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A legutóbbi híradásunk óta eltelt egy újabb negyedév. Akkor úgy gondoltam, hogy
szeptemberben már több pozitív eredményről számolhatunk be Önöknek a települési
fejlesztésekről. Sajnos ez nem így alakult.
A kezdeményezésemre beadott közösségi busz pályázaton a kadarkúti kistérség két
autóbusz beszerzésére nyert lehetőséget. Az egyik busz üzemeltetésének lehetősége
Kaposfőé lesz, mely elsősorban az iskola és az óvoda szállítási igényeit hivatott
kielégíteni. Ezen túlmenően a település egyéb szállítási igényeit is el tudjuk vele látni.
Hamarosan pályázatot hirdetünk meg gépkocsivezetői állás betöltésére.
A szennyvíz beruházási pályázatunkkal kapcsolatban sincs végleges döntés, szintén
nincs még eredmény az általános iskola informatikai pályázatára. Egyedül a Dózsa Gy.
utcai járda és közút felújítása készült el mintegy 13.650.00Ft értékben.
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Dózsa Gy. u. és annak külső szakasza felújítás előtt

Felújítás után

Az elkövetkező években tovább szeretnénk folytatni ezt a gyakorlatot, amely során
mindig egy-egy szakaszt úgy újítsunk fel, hogy ahhoz hosszabb ideig ne keljen
hozzányúlni. S hallom is az Önök reakcióját, amely jogosan firtatja azt, hogyan is tudjuk
ezt az állapotot fenntartani. Én a párbeszéd, a megegyezés pártján állok, amíg megvan a
fogadókészség, a jó szándék, a mások munkájának megbecsülése.
Kipróbáltunk
egy
új
technológiát,
mellyel
a
földutakat lehet elfogadható
áron (610-630 Ft/fm) évekre
használhatóvá tenni.
Ady E. u. felújítás előtt és után

Ezzel a technológiával újult meg a vadászdombi út és az Ady E utca.
A Kadarkúti kistérség szervezésében 3 hónap időtartamra kértem és kaptunk
lehetőséget 8 fő közfoglalkoztatására, 100%-os támogatottság mellett. Elsősorban
település tisztaság. vízelvezetés, árok tisztítás lesz a feladatuk.
Ez év szeptemberétől a Kiskorpádi óvoda a Kaposfői Általános iskola és óvoda
tagintézményévé vált.
Újabb pályázatok kerültek beadásra, illetve vannak előkészítő fázisban.
Beadott pályázataink:
1. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér cím pályázat:
ezzel a pályázattal jogosulttá válhatunk az IKSZT cím használatára, mellyel lehetőséget
kaphatunk a kultúrházunk felújítására, bővítésére, szolgáltatások fejlesztésére.
2. Általános iskola és óvoda infrastrukturális fejlesztése
ezzel a pályázattal a kaposfői általános iskola és óvoda, valamint a
kiskorpádi tagóvoda esetében felújításokra nyerhetünk közel 50 millió Ft-ot
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Beadásra előkészítés alatti pályázataink:
TÁMOP 3.3.2
mely pályázattal az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott intézkedések végrehajtásához pályázunk
forrásokat
TÁMOP 3.1.4
amely a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben címet viseli
ÚMVP III. tengelyes pályázatok:
Falumegújítás
ezen pályázat keretében a település központját kívánjuk méltó módon kialakítani
Kulturális örökség megőrzése az évek óta húzódó Bödő-házat, és a Petőfi utcai volt iskola épülett kívánjuk
felújítani.
Előkészítés alatt van a két szomszédos oktatási társulás (Kaposfői, Kaposmérői és esetleg a Szennai)
integrációja, annak érdekében, hogy az intézményeink fejlesztésére, felújítására több száz millió Ft fejlesztési
forrást vehessünk igénybe.

A fentiek csak a már előkészítő fázisban lévő projektjeinket tartalmazzák, ha nem történik látványos tevékenység a
községben, az nem jelenti azt, hogy nem akarunk, vagy nem tudunk fejleszteni.
Ahhoz, hogy sikeresek legyünk az álmainkat papírra is kell vetni, elő kell készíteni, s ez nem látványos, de annál
eredményesebb tevékenység lehet.
Sajnos továbbra is vissza-visszatérő probléma, hogy embertársaink bizonyos köre nem becsüli azok munkáját, akik
ezért dolgoznak, hogy mind komfortosabb, tisztább környezetet alakítsunk ki. Ezért kérem mindazok segítségét, akik a
változás mellett vannak.
Tisztelettel:
Sztányi Tibor
Polgármester

Helyi Vidékfejlesztési Iroda működik Kaposfőn
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívására pályázat útján került kiválasztásra a Kadarkút
kistérségi Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) címbirtokos szervezete és az irodavezető. A pályázatot a Kaposfői
Lovassport és Kulturális Egyesület nyújtotta be, Kaposfő Község Önkormányzatának támogatásával.
Az
együttműködés keretében a Kadarkút kistérségi HVI a Polgármesteri Hivatalban működik, a későbbiekben az IKSZT
(jelenleg művelődési ház) épületében nyer elhelyezést.
Az iroda közreműködik a vidékfejlesztés kistérségi folyamataiban, tanácsot ad fejlesztések, projektek kidolgozásában,
segíti a forráshasznosulás területi növekedését.
Részletek a közelmúlt tevékenységeiből:
Vidékfejlesztési tanácsadás, információszolgáltatás nyújtása egyéni és csoportos megkeresés alapján.
„Falunap 2008” rendezvény helyszíni ellenőrzése
IKSZT (Integrált Közösségi Tér) pályázat generálása, kidolgozásában tanácsadás nyújtása. A kistérségből 6 pályamunka
már benyújtásra került, 2 kidolgozása folyamatban van.
Tájékoztatás nyújtása az UMVP III. tengely várható pályázatairól, információs nap, fórum szervezése.
Hamarosan kezdődő tevékenységek
- az UMVP III. tengely pályázatainak segítése információnyújtással, tanácsadással, műhelymunka és egyéni
megkeresés alapján.
- tájékoztatás a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tevékenységéről, a kistérségi szereplők
(önkormányzatok, vállalkozások, civilszervezetek, magánszemélyek és egyházi jogi személyek)
regisztrációjának elősegítése, koordinálása
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Aktuális programok a HVI naptárából:
2008.10.06 9 óra LHH kistérségi tervező munka kezdete
2008.10.09 9-12 óra Fogadónap Kadarkút
2008.10.10 9 óra LHH 2. közösségi nap
2008.10.13 19 óra Kaposfő Tájékoztató és információs nap
2008.10.15 Forrásmegnyílás tervezett napja UMVP III. tengely
2008.10.17 17 óra Kaposvár Szakállamtitkári tájékoztató
2008.10.31 IKSZT végső benyújtási határnap

A Helyi Vidékfejlesztési Iroda működéséről
A HVI funkciója
Az FVM vidékfejlesztési „lába” a kistérségekben: a kormányzati vidékpolitika hírnöke, a helyi
kezdeményezések szócsöve.
Olyan modern szellemiségű, szolgáltatás-orientált, decentralizált szervezet, amely a kistérségi
problémákat a helyi érdekeltek összefogásának útján képes megoldani, a helyi adottságokat pedig
kiaknázni.
Nem hatóság, nem a bürokrácia bővülését eredményező szervezet, de bizonyos közfunkciókat ellátó
közszolgáltató iroda.
A HVI-k szűken vett hatóköre a III-IV. tengelyek intézkedéseiben foglalt támogatásokra jogosult
települések teljes területe, de az integrált vidékfejlesztési intézkedések tovagyűrűző hatásai útján az
egész kistérség fejlődését szolgálják.
Elérhető, megbízható vidékfejlesztési információs csomópont a kistérségben.

HVI elérhetőségek a kistérségben:
honlap: www.vkszi.hu,iroda: 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221 (Polgármesteri Hivatal)
HVI vezetője: Vajai Csilla irodavezető, telefon: 70/4234852, 06-82/577-030
email: kadarkuti@vkszi.hu
fogadónap:
csütörtök 9-12 óra Kadarkút, Petőfi Sándor u. 24. (Kadarkút-Nagybajom Többcélú Kistérségi Társulás
Munkaszervezete)
A HVI feladatai
Az alakuló LEADER Akciócsoportok létrejöttének motiválása, a szereplők ösztönzése, majd az
akciócsoportok (ACS-k) regisztrálásában, valamint a LEADER Fejlesztési Stratégia elkészítésében
való részvétel.
A LEADER-program által nem érintett térségekben Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) szervezése
a kistérség állami és önkormányzati, civil, illetve vállalkozói szféra szereplőinek ösztönzésével,
bevonásával.
A sajátos, egyedi térségi adottságokra építő, testre szabott Helyi Vidékfejlesztési Terv elkészítésének
koordinálása.
Az ÚMVP I-IV. tengely intézkedéseihez és támogatásaihoz kapcsolódóan tanácsadási, tájékoztatási
szolgáltatások nyújtása a kistérségben tevékenykedő vidéki szereplők (üzleti vállalkozások, civil
szervezetek, önkormányzatok) számára.
Rendezvények, képzések, tréningek, illetve egyéb közösségi akciók tervezése, szervezése.
A HVK-k adminisztratív munkaszervezeteként a közösség munkájának háttértámogatása.
Projektötletek gyűjtése, generálása, rendszerezése.
Részvétel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében (2008)
Együttműködés az ÚM pont munkatársaival
A III-IV. tengely intézkedései keretében benyújtott támogatási kérelmek beérkeztetése, befogadása
(2008).

A legfrissebb információkat a www.umvp.eu honlapon is megtalálhatják.

Foglalkoztatási Információs Pont
A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
együttműködési megállapodást kötött olyan teleházakkal,
önkormányzati hivatalokkal, könyvtárakkal, iskolákkal és
civil szervezetekkel, amelyek vállalták, hogy az adott
település lakosságát segítik a foglalkoztatással összefüggő
aktuális információk megszerzésében. Ezeken a helyeken
lehetőség van:
- a munkaügyi központ honlapjának megtekintésére,
- meghirdetett állások keresésére,
- meghirdetett képzések keresésére
- aktuális tájékoztatók megismerésére
- aktuális pályázatok megtekintésére.
A Foglalkoztatási Információs Pontban a kistelepülések
lakói közvetlen lakókörnyezetükben tájékozódhatnak
álláslehetőségekről, képzési ajánlatokról, valamint egyéb
munkaügyi szolgáltatásokról.
Miért érdemes felkeresni az álláskeresőknek és
munkáltatóknak a Foglalkoztatási Információs Pontot?
mert megismerhetik a munkaügyi kirendeltségeken
bejelentett állásajánlatokat a http://www.afsz.hu/
honlapon
mert a honlapunkon keresztül minden információt
megtalálhatnak
- a munkaügyi központ szolgáltatásairól és támogatási
formáiról,
- a foglalkoztatást érintő jogszabályi változásokról,
- az alkalmi munkavállalás feltételeiről,

- a külföldi munkavállalási lehetőségekről,
- a pályázatokról
mert időben értesülhet a munkaügyi központ programjairól, a
képzések indulásáról
mert a honlapon elérhetőek a munkaügyi központ
formanyomtatványai,
mert az internet segítségével az ügyintézés egyszerűsödik,
mert a Foglalkoztatási Információs Ponton található tájékoztató
anyagok felhasználásával, az internet és az ügyintézők
segítségével, utazás nélkül minden fontos információhoz
hozzájuthat.
A pontok jelentős részénél az álláskereséséhez, a
pályázáshoz, a látogatók a telekommunikációs és az irodai
eszközöket (pl. internetet ingyenesen, faxot, telefont,
fénymásolót, stb. jelképes térítési díjért vehetik igénybe).
Segítséget, információt, nem csak a munkát vállalni kívánók, de a
munkaadók is kaphatnak.
Már községünk Kultúrházában is működik ilyen
Foglalkozatási Információs Pont, ahol szívesen fogadjuk az
álláskeresőket, érdeklődőket. Itt információt kaphatnak az
ország Munkaügyi Központjainál megjelenő hazai és külföldi
üres álláshelyekről, a képzési, támogatási, pályázati
lehetőségekről. A
munkaadók számára
is fontos
információkkal
szolgálhatunk,
a
munkavállalók
alkalmazásának támogatásával kapcsolatosan.
Foglalkoztatási Információs Pont minden érdeklődő részére a
Községi Könyvtárban nyitvatartási időben rendelkezésre áll.

_________________________________________________

Könyvtárunkba az alábbi 13 új kötet és 8 új DVD érkezett:
KÖNYVEK
Leo Kessler
- Karvalyok napja – háborús regény
Móricz Zsigmond - Légy jó mindhalálig - gyermekregény
Bártfai Barnabás – Access zsebkönyv –
adatbázis kezelés, programozás
Eric Knight
– Lassie haztér – ifjúsági regény
J, Winterson
– Gubancrom – ifjúsági regény
Robin Cook
- Halálfélelem - krimi
Stephen King
– Csontkollekció - krimi
Josephine Cox
– Az utazás - romantika
John Sandford
– A hold árnyéka - krimi
D.Preston, L. Child – A sötétség kereke - krimi
Douglas Preston
– A maja kódex - krimi
Peter J. Davies – Teherautók enciklopédiája
A. Mackonochie & S. Lewis -A terhesség és a
csecsemőgondozás gyakorlati kisenciklopédiája

DVD
Walt Disney - Macskarisztokraták
Walt Disney - Bűbáj
Monty Python – Erik a viking
Magyar népmesék 1. – A kékfestőinak, Az
aranyszőrű bárány
Magyar népmesék 2. – A királykisasszony
cipellője
Utazás a föld középpontjába
Harmadik Shrek
Macskafogó
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Könyvajánlók
A könyvek a Könyvtárból kölcsönözhetőek
Alison Mackonochie & Sara Lewis – A terhesség és a csecsemőgondozás
kisenciklopédiája
Hétről hétre ismerteti a terhesség szakaszait, hónapról hónapra bemutatja a baba fejlődését és
gondozásának gyakorlati kérdéseit, átfogó segítséget nyújt a baba és a kisgyermek elválasztásához
és etetéséhez, több mint 150 recept leírásával lépésről-lépésre. Ebben a könyvben minden
megtalálható, amit feltétlenül tudni kell a teherbeesés időpontjától kezdődően

Peter J. Davies – Teherautók enciklopédiája
A világ klasszikus és modern teherautóinak több, mint 600 színes képpel
illusztrált kalauza – a legismertebb márkák és típusok története és adatai.


D. Preston – L. Child – A sötétség kereke

Pendergast ügynök újra nyomoz! Pedig eredetileg csak egy távoli utazásra indul gyámleányával
egy tibeti kolostorba. A kolostorból rejtélyes körülmények között eltűnik egy több, mint 1000 éves
kegytárgy. A nyomozás során számos gyilkosságra fény derül, de mire lezárulhatna az ügy, és fény
derülne a titokra, Pendergast egy újabb meglepetésbe botlik…

Robin Cook – Halálfélelem
Boston legnagyobb bankjaiban, üzletházaiban a korosabb vezetőknek rendszeres orvosi
felülvizsgálaton kell átesniük a Jó Egészség Klinikán. A kezdeti bíztató eredmények után,
most a páciensek sorra kapnak halálos szívrohamot rejtélyes módon. A boncolási
jegyzőkönyvek egytől egyig egy furcsa, érthetetlen dologra utalnak…



Jeanette Winterson - Gubancrom
Silver, a rejtelmes körülmények között árvaságra jutott tinédzser szomorúan tengeti életét
zsarnok gyámja mellett, mígnem a nagynéni különös alkut köt egy baljós idegennel. Az ellene
szövetkező felnőtteknek az a meggyőződésük, hogy a lányka tudja, hová rejtették néhai szülei azt a
középkori időmérőt, amely nem csupán a perceket, de az egész föld évezredes jövőjét is
megmutatja. Megkezdődik tehát az élet-halál harc a titokzatos óráért, azaz a világ fölötti hatalomért.

Josephine Cox –Az utazás
Ben Morris-t lenyűgözi a csinos Mary Baker és édesanyja, Lucy, akik láthatólag titokzatosan
viselkednek újdonsült barátjuk előtt. Amikor aztán a fiatalember vacsorameghívást kap a két
hölgytől, feltárul a titok: Lucy fiatalkorának szenvedélyes és fordulatos története, amely
egyedülálló utazás a kitartás, és a halhatatlan szerelem útján... Három idegen, akiket a sors
összehoz, és e találkozás megváltoztatja az életüket.



Stephen King – Csontkollekció
Mindig érhetik meglepetések az embert... Békésen pihen tóparti nyaralójában családjával, amikor
fergeteges vihar kerekedik, fákat csavar ki tövestül, leszaggatja a tetőt. Kitombolja magát, majd
elvonul. És akkor a tó fölött leszáll a köd... A kimeríthetetlen fantáziájú Stephen King
vérfagyasztó történeteinek újabb kötete garantálja, Kedves Olvasó, napi borzongásadagját.
Nyugodt álomról azonban szó se essék! Mindig érhetik meglepetések az embert...
A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA
HÉTFŐ

1100-1700

CSÜTÖRTÖK

900-1700

KEDD

900-1700

PÉNTEK

1000-1600

SZERDA

900-1700

SZOMBAT

800-1200
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A Kultúrházban egyre több rendezvényt és
szolgáltatást kívánunk bevezetni. A programokrólszolgáltatásokról az érdeklődők Kaposfő saját
honlapján, a www.kaposfo.hu oldalon is kaphatnak
információt (Eseménynaptár 2008), a helyi Kábel Tvben, illetve helyben, a Kultúrházban. A kultúrház
előterében kihelyezett éves naptárból tájékozódhatnak
napi bontásban az eseményekről, vásárokról,
programokról.
Heti két-két alkalommal a Kultúrház
nagytermét a Művészeti Iskolások, és a Ping-pong
kedvelők veszik birtokukba. Heti rendszerességgel
érkeznek hozzánk vásározók különböző portékákat
kínálva. Januártól tervezzük angol ill. a német
nyelvtanfolyam elindítását. A sportcsarnokban minden
kedden 17.30-tól Fittball jógán vehetnek részt az
érdeklődők (köszönet ezért Leszné Subicz Ibolyának).
Októbertől
minden
csütörtökön 17.30-tól
a
sportcsarnokban az aerobic foglalkozás is az állandó
programok közé került.
Szeptember 9-én Ördög Gyöngyi védőnővel
Anyatejes napot tartottunk, ahol kismamák és
kisbabák közösen hallgatták dr. Kiss Adrienn
természetgyógyász
babaápolással
kapcsolatos
tanácsait, és az anyukák egymásnak adhatták át a saját
tapasztalataikat.
Szeptember
23.
a
Nemzetközi
Hulladékgyűjtő Világnap. Ennek kapcsán az
óvodások számára a paksi Ökocsiga Játszóház tartott
foglalkozásokat szeptember 30-án, ahol a gyermekek
madár
odut
készíthettek,
és
a
szelektív
hulladékgyűjtéssel
is
megismerkedhettek.
A
programhoz csatlakozott az Általános Iskola is, akik
szeptember 26-án az egész iskolát megmozgatva
községünk területén szemetet gyűjtöttek volna, ha az
időjárás nem szól közbe. De így sem telt el ez a nap
események nélkül. Ezt a napot a hulladékgyűjtés, a
környezeti nevelés köré alakították, az alsósok számára
környezetvédelmi vetélkedőt tartottunk Ördög
Gyöngyi védőnővel.
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ZÁRVA
Szeptember 12-én megalakítottuk kézműves
klubunkat, kreatív délutánra hívtuk a falu felnőttjeit. Első
alkalommal őszi ajtó-, ablakdíszeket készítettünk őszi
termésekből. A foglalkozásokat ezentúl, rendszeresen
kívánjuk megtartani, minden felnőttet szívesen látunk!
Alkalmanként más-más technikával dolgozunk, mindig az
adott ünnephez, évszakhoz kapcsolódóan. Terveink szerint
karácsonykor és húsvétkor játszóházat és kézműves vásárt is
szervezünk, valamint elkészítjük Kaposfő életnagyságú
Betlehemét. Az elkészült művekből a Falunapon kiállítást
szervezünk. Legközelebb október 17-én 17.30-kor
találkozhat velünk, amikor patchwork munkákat készítünk.
Az idei évben a Szüreti felvonulás ugyan elmaradt,
de reméljük, jövőre ismét egy színvonalas rendezvényen
vehetnek részt az érdeklődők.
Október 11-én (szombat) 10 órától a kaposfői
Községi Könyvtárban „Kedvenc állataim” címmel Béresné
Simon Erika tartott énekes- bábos interaktív foglalkozást
babáknak (0-6 éves korig) és mamáknak. A program a
Megyei Könyvtár segítségével valósult meg.
Október 13-án 18 órai kezdettel egy rövid előadást
követően egyszerű, gyors és biztonságos méréssel választ
kaphattak az érdeklődők arra, hogy az általuk szedett
vitaminok, táplálék kiegészítők megfelelőek-e a szervezetük
számára.
Október 22-én az Általános Iskolával közösen
megemlékezünk az 1956-os eseményekről. 18.30-kor az
Európa Parkból induló fáklyás felvonulást követően 19 órai
kezdettel vendégünk lesz a Szabad Ötletek Színháza nevű
társulat, akik elhozzák 1956. október 23. eseményeit.
Október 26-án a már megszokott búcsú kerül
megrendezésre a Sportpályán.
Október 31-én 18 órai kezdettel a Somogyért
Egyesület szervezésében könnyed esti beszélgetésen
vehetnek részt az érdeklődők. A beszélgetés témája
„Generációk együtt vagy külön? A beszélgetésben ismert
somogyi közéleti személyiségek vesznek részt. A
beszélgetés a Kaposfői Nyugdíjas Klub műsora nyitja meg.
A gyermekeknek Mikuláskor és Karácsonykor
műsorral szeretnénk kedveskedni.
A 2009-es évre is szervezzük programjainkat.

A könyvtárról
A mozgókönyvtári ellátással az olvasók számára elérhetővé válik a könyvtárközi kölcsönzés útján történő
könyv, ill. dokumentumok beszerzésére is. Ez annyit jelent, hogy amennyiben könyvtárunkban nem található meg az
olvasó számára szükséges dokumentum (könyv, újságcikk, hanganyag) úgy, rövid határidőn belül más könyvtárból, –
az ország bármely részéről –meghozatjuk azt. Könyvállományunk (már majdnem teljes egészében) az interneten is
megtekinthető a Megyei és Városi Könyvtár honlapján keresztül. Ezáltal lehetőség nyílik egyes könyvek,
dokumentumok Interneten keresztül történő keresésére, szerző, cím, vagy kulcsszó alapján, így könnyen
tájékozódhatunk arról, hogy a keresett anyag a helyi könyvtárban megtalálható-e. Erről részletesebben a Községi
Könyvtárban kaphat tájékoztatást.
A könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthető,
ill. kölcsönözhető a hetente több alkalommal megjelenő
Somogyi Hírlap, és további 5 folyóirat A havonta
megjelenő folyóiratok: National Geographic, PC
World, Micimackó Magazin, Praktika, 2 Zsiráf.

Könyvtárunkban megtalálhatók a képes mesekönyvek,
készségfejlesztő dokumentumok, szépirodalmi könyvek,
népszerű ifjúsági regények, romantikus irodalom,
szakácskönyvek, díszítéssel, rajzolással kapcsolatos
könyvek, szakkönyvek, videokazetták és DVD lemezek
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is. Jelenleg több, mint 5000 könyv, ill. egyéb
dokumentum áll az olvasók rendelkezésére.
Az idei évben már három alkalommal érkeztek új
könyvek és DVD lemezek a könyvtárunkba, ezáltal 70
könyvvel és 8 DVD-vel gyarapodott az állomány. Az
újdonságokról folyamatosan értesülhetnek a Kaposfői
Hírekből is. A következő könyvcsomagot december
közepére várjuk.
Az Országos Tini Könyvtári Napok (október 712.) keretében, a helyi könyvtári kölcsönzést
igénybevevő iskolások most kisebb ajándékokat
kaphatnak. A könyvekkel a 4 év alatti gyermekeket is
szeretnénk
megismertetni.
Könyvállományunkban
jelenleg is szép számmal találhatók gyermekeknek szóló
könyvek, amiket szülői segítséggel, vagy akár önállóan is
forgathatnak a legkisebbek. A beiratkozó kicsiknek
szinten szeretnénk kis aprósággal kedveskedni.
A könyvtárban eMagyarország Pont is
működik. A nyitvatartási idő alatt az eMagyarország
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keretén belül ingyenes internet használattal használható 5
számítógép.
A
Foglalkoztatási
Információ
Pont
szolgáltatásairól a Kaposfői Hírek e számában olvashat
bővebben.
A kaposfői lakosoknak ingyenes a könyvtárba
való beiratkozás, valamint a számítógép és Internet
használat. A könyvtárban lehetőség van fénymásolásra,
nyomtatásra, szkennelésre, faxolásra térítés ellenében.
Továbbá a kultúrházban nyitvatartási időben igénybe
vehető a biliárd, a darts, a ping-pong és június óta a
csocsó is.
A kultúrház előtérbe kihelyezésre került egy
ötletláda. Szívesen fogadjuk ötleteiket, elképzeléseiket a
Kultúrházzal, a falu életével kapcsolatosan.
Szeretettel várunk minden kedves régi és új
látogatót!
Tormáné Dell Nikoletta

Vissza a természethez
Szeptember
23.
Nemzetközi
Hulladékgyűjtő Világnap. Erről a napról
idén Kaposfőn is megemlékezünk. E nap
alkalmából szeretném felhívni a figyelmet
a nemcsak a hulladék gyűjtésére, hanem
ehhez szorosan kapcsolódva környezetünk
védelmére.
Az alábbiakban szeretnék néhány egyszerű tippet adni,
amit háztartásunkban némi szemléletváltozással, olcsón
és egyszerűen megvalósíthatunk e cél érdekében:
A legegyszerűbb és kézenfekvőbb, hogy a szemetet csak
a szemétgyűjtőbe dobjuk.
A háztartásunkba keletkező hulladékot próbáljuk
újrahasznosítás szempontjából szétválogatni. Szerves
hulladékot komposztáljuk! Használt elemet elemgyűjtésre
kijelölt helyre vigyük, lejárt gyógyszereket a patikákban
átveszik.
Vásároljunk
gazdaságosan!
A
műanyagpalackos
ásványvizeket cseréljük szódára! Lényegesen olcsóbb és
máris megkíméltük a természetet a műanyagpalackok
sokaságától. Vásárláshoz mindig vigyünk magunkkal

vászonszatyrot,
kosarat.
Bevásárláskor
felkínált
zacskókat inkább ne fogadjuk el!
Nézzük át tisztítószereinket! Az erősen maró hatású
anyagok, savak, vízkőoldók nem csak szennyezőek,
hanem légúti betegségek, allergiák forrásai is lehetnek.
Különösen ügyelni kell erre, ha kisgyerek van a háznál.
Próbálkozzunk a nagyszülők jól bevált módszereivel,
például a 20°-os ételecet tisztító hatásával. Mosógépet
akkor indítsunk el, ha tejesen tele a tartály, mosóporból
mindig a legkisebb elegendő mennyiséget adagoljuk
hozzá.
Mielőtt gépkocsiba ülünk, gondoljuk át: gyalog vagy
kerékpárral nem tudnánk-e könnyedén megtenni az adott
távolságot? Ha igen, próbáljuk meg és nemcsak a
környezetünket, hanem egészségünket is óvtuk. Egy kis
odafigyeléssel tehát sokat tehetünk azért, hogy
gyermekeink egészségesebb levegőt lélegezhessenek,
egészségesebb talajból táplálkozhassanak és ők is
élvezhessék a háborítatlan természet szépségét.

**********************************
Mozogj velünk!
Minden kedden 17.30-tól Fitt-ball jóga,
minden csütörtökön 17.30-tól aerobic
a kaposfői Sportcsarnokban!
Minden korosztályra számítunk!

Ördög Gyöngyi védőnő
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„Kik azok a reformátusok?”
Néhány héttel ezelőtt egy csökölyi kislány szegezte nekem ezt az elsőre kínosnak tűnő kérdést, amikor református
osztálytársait mentem összegyűjteni a hittanóra kezdetére. Elsőre csak annyit tudtam nagy hirtelen válaszolni, hogy „ők azok,
akiknek a templom tetején kereszt helyett csillag van”, és sok ember valóban csak ennyit tud rólunk, meg legfeljebb azt, hogy
nálunk a lelkészek házasodhatnak.
Talán nem dobja el senki az újságot, ha a következőkben egy rövid történelem és hittanórára invitálom – pontosan azért, hogy
a címben feltett kérdésre jól válaszoljunk!
Mindenekelőtt pontosítani szeretném az egyház fogalmát. Sokak szerint van katolikus egyház, református egyház,
evangélikus egyház, baptista egyház, stb., és jogi értelemben igazuk is van, hiszen mindannyian önálló jogi személyek
vagyunk, és a magyar törvények értelmében ma bárki alapíthat egyházat.
Ám jó tudni, hogy keresztyén felfogásunk szerint valójában egy egyház, de több felekezet létezik: egyház a
Krisztusban hívők közössége, tehát mindazok, akik hiszik, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, egy egyház tagjai. Ez pedig
független attól, hogy melyik keresztyén felekezethez tartoznak. Felekezet tehát többféle létezik: római katolikus (katolikus =
egyetemes), görög katolikus (keleti szertartású, de a pápa főségét elfogadó katolikusok, főleg Kelet-Magyarországon,
Romániában, Ukrajnában találkozunk velük), ortodox (keleti szertartású, a pápa főségét el nem fogadó katolikusok, ide
tartoznak a románok, a szerbek, az oroszok) valamint a protestáns felekezetek. A protestáns „kalapba” tartozik többek között a
református felekezet is.
Kezdetben ténylegesen egy egyház létezett, mely a római püspök, vagyis a pápa fennhatósága alatt állt. 1054-ben történt
meg az első egyházszakadás, amikor a római egyháztól különváltak a keleti országok a konstantinápolyi püspök, vagyis a
pátriárka vezetésével.
A következő nagy szétválásra a XVI. században, a reformáció idején került sor, ekkor alakultak ki a történelmi protestáns
felekezetek, az evangélikus, református a baptista és az unitárius felekezetek. A 19. és a 20. században már valóságos egyház
alapítási lázra került sor, mely azóta is tart, hiszen mai törvényeink szerint bárki alapíthat bármilyen egyházat.
A reformációra visszatérve, ennek a XVI. században kezdődő folyamatnak az első momentuma 1517. október 31.,
amikor is Luther Márton ágoston rendi szerzetes kifüggesztette 95 pontból álló, az egyház megújítását szolgáló tételeit a
wittembergi vártemplom ajtajára. Luther tételei futótűzként terjedtek, rengetegen elfogadták, rengetegen vitatkoztak
meglátásain. A római katolikus egyház kiátkozta, tehát kizárta őt és követőit a római egyház kötelékéből, így jött létre a
lutheránus, vagy más néven evangélikus felekezet.
És akkor kik is azok a reformátusok?
Reformátusoknak a Kálvin János elvei szerint szerveződött felekezetet nevezzük. Kálvin János a franciaországi Noyon-ban
született 1509-ben, a reformáció nagyjai közül ő az egyetlen, aki nem lelkipásztori végzettségű. Kálvin jogot tanult a párizsi
Sorbonne-on, ahonnan reformációs nézetei miatt kellett menekülnie. Végül a svájci Genfben telepedik le, ahol hozzáfog a
város megreformálásához. Hosszú, kitartó munkája eredményeképpen Genfet sikerült jól működő, erkölcsös várossá
formálnia, amely így a reformáció igazi központjává vált. Rengeteg diák tanult az általa megalapított teológián, köztük
magyarok is, szép számmal. A kálvini reformáció tanai egész Európában elterjedtek, Skócia, Svájc, Hollandia szinte teljesen
reformátussá lett.
Kezdetben a reformáció először az evangélikus, lutheri tanok képében jelent meg hazánkban, elsősorban a német anyanyelvű
erdélyi szász és felvidéki szepességi városokban. Mohács után vette kezdetét a kálvini tanok térhódítása, ennek hatására a
lutheránussá lett vidékek szinte teljes mértékben reformátussá lettek. Ezt a folyamatot vetette vissza a katolikus megújulás,
valamint az ellenreformáció időszaka, ekkor alakultak ki a nagyjából ma is megfelelő arányok: Dunántúlra a katolikus
többség, a Tiszántúlra, az Alföldre, Északkelet Magyarországra az erőteljes református jelenlét a jellemző.
A legfontosabb kálvini elvek, amely egyházunk felépítését jellemzik: az ún. zsinat-presbiteri elv, valamint a paritás
(egyensúly) elve.
Ez azt jelenti, hogy minden gyülekezetet egy világiakból álló vezető testület, a presbitérium irányít. A presbitérium elnöksége
a lelkipásztorból és a gondnokból áll, a presbitérium tagjait (a gondnokkal együtt) a gyülekezet közössége választja a
gyülekezet tagjai közül. A döntéseket a presbitérium hozza szavazattöbbséggel. A gyülekezetek függetlenek egymástól, de
egyházmegyékbe, majd egyházkerületekbe tömörülnek. A megyék és a kerületek tisztviselőit szintén a paritás elvének
megfelelően választják, az egyházmegyék élén az esperesek és gondnokok, a kerületek élén a püspökök és a főgondnokok
állnak. A református egyház legfelsőbb fóruma a zsinat, ennek lelkészi elnöke az egyik egyházkerület püspöke (ezt a tisztet
jelenleg a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke, Dr. Bölcskei Gusztáv tölti be), főgondnoka az egyik kerület főgondnoka
(jelenleg a Dunamelléki Egyházkerület főgondnoka, Nagy Sándor).
A Kaposfői Református Egyházközség a Somogyi Egyházmegyéhez (esperese Balogh Tibor nagykanizsai
lelkipásztor), és a Dunántúli Egyházkerülethez tartozik (püspöke Dr. Márkus Mihály tatai lelkipásztor). A negyedik
egyházkerület a Tiszáninneni Egyházkerület, ennek püspöke Csomós József gönci lelkipásztor. Jómagam ebből az
egyházkerületből érkeztem, mivel nálunk a lelkészeket nem a püspök helyezi, hanem a gyülekezet választja.
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Mi az, ami megkülönböztet minket katolikus testvéreinktől? Bizonyos teológiai kérdésekre adott válaszok mellett
elsősorban a következők: a templomunkban nincsenek képek és nincs oltár sem, de van úrasztala és használjuk a szószéket is.
Templomba lépéskor nem vetünk keresztet, áldozás helyett úrvacsorázunk, bérmálkozás helyett a fiatalok konfirmálnak,
gyónás helyett az úrvacsorakor bűnbocsánat hirdetés hangzik el. Bár sorolhatnánk a különbségeket, úgy gondolom, a
legfontosabb mégis az, ami összeköt. Mindnyájan hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a golgotai kereszten,
így váltott meg minket bűneinkből, így szerezte meg számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Aki Őbenne hisz, annak
örök élete van!
Remélem, sikerült a minket nem ismerőknek, vagy a kevés ismerettel rendelkezőknek kicsit bemutatkoznunk, így a címben
megfogalmazott kérdésre talán már válaszolni is tudunk. Legközelebb majd arról szeretnék írni, miért vagyok én református,
mit jelent számomra a reformátussághoz tartozásom, mit jelent számomra a Krisztusba vetett hitem.
Végezetül szeretnék mindenkit meghívni vallástól, felekezettől függetlenül az idei Protestáns Napok rendezvényére, a
kaposfői kultúrházba. Október 25-én, szombaton, délután 4 órai kezdettel Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő „Csendes
Csodák” címmel Reményik Sándor erdélyi költő verseiből összeállított, egy órás előadását hallgathatjuk. A belépés díjtalan.
Székely Attila

__________________________________________

Internet, digitális kábeltelevízió és telefon egy csomagban
Alig telt el néhány hónap
azóta, hogy az újság lapjain
tájékoztattuk a Kaposfőieket
az új kábelnet csomagok
megjelenéséről, a ViDaNet Zrt
máris
új
szolgáltatással
jelentkezik.
Októbertől indítjuk TRIO és
TRIO MAX csomagjainkat,
amelyekben
digitális
kábeltelevízió,
szélessávú
internet és kábeltelefon együtt
fizethető elő. Ezáltal egy
kábelen,
egy
szolgáltató
biztosítja a teljes szolgáltatási
palettát, nagyon kedvező áron.

Az előfizetéssel nemcsak a jelenlegi analóg 3. csomag műsorai láthatók digitális
minőségben, de olyan új műsorokat is tartalmaz, mint a Filmmúzeum, az európai
filmeket bemutató Zone Europa, vagy a vallási műsorokat sugárzó Pax Tv.
A TRIO csomagok vételéhez egy digitális beltéri egység, úgynevezett set-topboksz szükséges, amit 1 televízióhoz lehet csatlakoztatni. Az első készüléket
díjfizetés nélkül bocsátjuk az ügyfél rendelkezésére, de igény szerint havidíj
fizetésért további készülékek igényelhetők.
A csomagok szélessávú, korlátlan internet elérést is biztosítanak, a működéshez
szükséges kábelmodem bérleti díja 0 Ft.
A TRIO vagy TRIO MAX csomagra előfizetőknek a kábelen telefonszolgáltatást
is biztosítunk, külön díjfizetés nélkül. További előnye, hogy hálózaton belüli
beszélgetés éjjel-nappal ingyenes, valamint percdíjai minden irányban
alacsonyabbak más, vezetékes telefonszolgáltatók díjainál.
A TRIO és TRIO MAX csomagok tartalma:
csomag
TRIO 7.200,-Ft
TRIO MAX 9.198,Ft

Mi az Ön teendője,
szolgáltatásra?

ha

előfizetne

a

* Amennyiben Ön már a kábeltelevíziós hálózaton a
3. csomag előfizetője, csupán szerződésmódosítás
szükséges. Ezt személyesen a kaposvári
ügyfélszolgálati irodánkban intézheti, ugyanitt
kapja meg a digitális beltéri egységet is. Az
internet és telefonszolgáltatás telepítésének
időpontját egyeztetjük Önnel.
* Ha Ön 1. vagy 2. csomag előfizetéssel rendelkezik,
televíziós szolgáltatását először módosítania kell 3.
csomagra.

kábeltelevízió

kábelnet

telefon

Digitális
3.csomag
Digitális
3.csomag

2000 / 256
korlátlan
6000 / 640
korlátlan

Telefon
előfizetés
Telefon
előfizetés

A TRIO és TRIO MAX csomagok csak 3. kábeltelevíziós
csomag előfizetéssel igényelhetők!
*
Ha Ön még nem a ViDaNet Zrt ügyfele, előfizetési
szerződést kell kötnie a kiválasztott szolgáltatásra. Ezt
megteheti ügyfélszolgálatunkon, vagy akadályoztatása
esetén telefonon egyeztetett időpontban üzletkötőnk
felkeresi Önt.
ViDaNet Zrt
Cím: Kaposvár, Szántó u.5., telefon: 528-300.
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INDUL A MALOMPARÁDÉ!
Az Ökocsiga Játszóház és Hulladék Munkaszövetség

pályázatot hirdet
szervezeteknek

gyerekeknek
felnőtteknek
óvodáknak
iskoláknak
civil
baráti társaságoknak
nagyszülőknek
kismamáknak …

és minden kreatív embernek, akinek fontos, hogy ne fulladjunk bele a hulladékba.
A pályázat célja, hogy ötleteket gyűjtsünk
olyan játékokhoz, melyek hulladékból készülnek – A kategória
olyan játékokhoz, melyek segítenek a környezeti nevelés hulladékos témáiban (megelőzés,
szelektív gyűjtés, komposztálás, tudatos vásárlás, stb.) – B kategória

A kategória
Játszott már valaha malomjátékot műanyag kupakokkal? Scrabble-t kidobott
klaviatúra betűkészletével? Twistert rongyokból varrt szőnyegen? PET-palackos
lengőtekét?
Olyan játékokat várunk, melyek hulladék anyagok felhasználásával készültek.
Lehetnek jól ismert játékok, újragondolt köntösben, de lehetnek új játékok is. A lényeg az anyag, az
egyszerűség és az ötlet.

B kategória
Ebbe a kategóriába várjuk azokat a játékötleteket, melyek
megkönnyíthetik
a
környezettudatos
viselkedés
tanítását,
a
szemléletformálást. Elsősorban hulladékos témakörökhöz kapcsolódó
ötleteket várunk.
Mindkét kategória játékait 2008. október 30-ig kérjük elküldeni az Ökocsiga
Játszóház címére (7030 Paks Eötvös u. 22.).
Ha a postázás, a szállítás nem megoldható, akkor a játék elkészítésének pontos leírását, esetleg
fényképét kérjük elküldeni az okocsiga@gmail.com címre.
Az Ökocsiga Játszóház vállalja a kiválasztott játékok elkészítését és 2008. novemberében, a Ne
vásárolj semmit! Nap keretében be is mutatja azokat Zöldfülű Játszóházában, ahol a résztvevőknek
lehetőségük lesz ki is próbálni azokat.
A díjazás:
A pályázat értékelésében részt vesz az Ökocsiga Játszóház, a HuMuSz és a Zöldfülű Játszóház
minden résztvevője.
Az értékelésnél figyelembe vesszük a felhasznált anyagokat, az ötletességet, az egyszerűséget.
A pályázat győztesei az alábbi ajándékokat nyerhetik:
1. Családi hétvége a Katica Tanyán 15.000 Ft értékben (Katica Tanya felajánlása)
2. Alapanyag biztosítása játszóházakhoz 10.000 Ft értékben óvodai csoportoknak, civil
szervezeteknek (Ökocsiga Játszóház felajánlása)
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3. Családi hétvége a Gemenci Ökoturisztikai Központban 15.000 Ft értékben. (Gemenci
Ökoturisztikai Központ)
4. Könyvcsomag vagy társasjáték 10.000 Ft értékben (Tarkabarka Alapítvány felajánlása)
5. A Hangoló Zenés Gyermekszínház 3 db műsoros CD-je. (Hangoló Színház felajánlása)
6. Oktatócsomag iskoláknak (HuMuSz felajánlása)
7. 10 db egyéves előfizetés a KukaBúvár című újságra (HuMuSz felajánlása)
8. Könyvek, pólók, apróságok
A pályázat célja, hogy a környezeti neveléshez kapcsolódó játékokhoz ötleteket gyűjtsünk, illetve
népszerűsítsük azokat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem minden szemét, amit kidobunk, hogy az
egyszerű, semmibe sem kerülő játékok gyakran izgalmasabbak, érdekesebbek, mint drága társaik.
Ezért a beérkező játékok fotóit és a játékleírásokat folyamatosan közzétesszük egy honlapon is,
hogy azokat bárki elkészíthesse és használhassa.
Az eredményhirdetés után a beérkező játékokat az Ökocsiga Játszóház fogja használni, a kisebbeket
óvodáknak, gyerekotthonoknak ajánljuk fel.

Mindkét kategóriában kizárólag olyan játékokat várunk, melyek szabadon terjeszthetők, melyek nem
állnak szerzői jogi védelem alatt!
Bővebb információ:

Sáfrány Szilvia, Ökocsiga Játszóház
okocsiga@gmail.com

Mozsár Gabriella, HuMuSz
mozsar.gabriella@gmail.com

AZ ÓVATOSSÁGBÓL SOSEM ELÉG!
Tisztelt Kaposfői Lakosok!
 Közeleg a halottak napja. Szeretteink sírjaihoz
sokszor mennek gépkocsival. Kérjük, soha ne
hagyjanak értékeket, okmányokat a gépkocsiban,
mert pár másodperc alatt azokat elidegeníthetik.

 Vigyázzunk a gyorshajtásra és az ittasságra. A zéró
tolerancia bevezetése óta több mint hat milliárd
forint büntetést szabtak ki. Ennyit ez nekünk nem
érhet meg!!

 Ősz van. A hétvégi telkeken (üdülőkben)
befejeződtek (befejeződnek) a munkák. Ne hagyjanak
kint értékesebb gépeket, eszközöket. Ha mód van rá,
írják fel azok adatait, különös jellel lássák el őket,
hogy az esetleges lopásoknál a nyomozás
hatékonyságát növelhessük.

 A hidegben nő a kihűlés veszélye, melyet a részeg
ember
szervezete
ellentétesen
közvetíthet.
Szórakozzunk, mulassunk, de ne randalírozzunk, ne
részegedjünk le!

 Az ünnepek alkalmából történő bevásárlásoknál
vigyázzunk értékeinkre, mert az alkalmi és
zsebtolvajok ilyenkor „erőteljesen” dolgoznak.
 A fiatalok körében nagy gond a kábítószer és a drog.
A szülőket és „barátokat” kérjük, figyeljenek oda, és
ha ilyet észlelnek, hassanak oda, vagy jelezzék
diszkrét formában. A jövő, a sors, esetleg az élet
függhet a drogtól.
 Jön a tél. Körültekintően és óvatosan közlekedjünk
gépkocsival, kerékpárral és gyalogosan egyaránt.

Figyeljünk
jobban,
vigyázzunk,
segítsünk
a
környezetünkben élő embertársainkat, főleg az időseket
és az egyedül élőket.
Ha betartjuk a törvényeket és odafigyelünk egymásra
kellemesebb lesz az ünnepünk, nyugodtabbak
hétköznapjaink.
VIGYÁZZUNK MAGUNKRA!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Polgárőrség

Iskolánk aktuális rendezvényei
Nyári eredmények:
Országos labdarúgó diákolimpia: győzelem!
Iskolánk csapata kiemelkedő sportteljesítmény nyújtva
megnyerte a kétszáz fő alatti általános iskolák számára
rendezett országos labdarúgó diákolimpiát Békéscsabán.
Csapatunk tagjai: Árbogást András, Weimann Richárd,
Csöndör László, Orsós Tibor, Sulcz Richárd, Benkó Erik,
Erdei Ferenc, Henner Gábor, Nyerges Balázs, Hampuk
Ádám. Edző: Weimann Gábor. A torna legtechnikásabb
játékosának járó díjat Árbogást András hozta el, a torna
válogatottjába csapatunkból Weimann Richárd került be.
Góliát-McDonalds FC Mini EB: győzelem!
Negyedik korcsoportos lány labdarúgó csapatunk Budapesten
megnyerte a Góliát-McDonalds FC Mini EB 2008 elnevezésű
országos tornáját. A torna gólkirálya Palkovics Nóra lett. A
csapat tagjai: Palkovics Nóra, Katona Szimonetta, Miovecz
Judit, Kardos Cintia, Takács Szilvia, Pál Anita, Monoszi
Imelda. Edző: Weimann Gábor.

Szeptember 26-i programunkkal a Nemzetközi Hulladékgyűjtési
Naphoz kapcsolódtunk. Az idő sajnos közbeszólt, az eső miatt a falu
egész területére szervezett hulladékgyűjtés elmaradt – amit jó idő
esetén pótolunk - de a program további részét ez nem befolyásolta.
Mindenki talált a kedvére való elfoglaltságot. Volt aki a
főzőcskézésben segített a szorgos szülőknek, mások a
Sportcsarnokban szervezett játékos versenyekben mérhették össze
erejüket.. Az alsósok a Kultúrházban rendezett Környezetvédelmi
vetélkedőn ügyeskedtek a védőnő, a kultúros és a tanító nénik
segítségével.

Október 6.: Az Aradi Vértanúk Napja. A 4. osztály
műsora után az osztályok képviselői mécseseket és
virágot helyeztek el az iskolai kopjafánál.

Október a szüret ideje. A hagyományokat őrizve
Diákönkormányzatunk szüreti mulatságot szervezett október 3-án.
Volt mustkészítés préseléssel. A szőlőt a szülők küldték
garmadával, amit a gyerekek kezüket nem kímélve szorgosan
szemezték, majd lelkesen tekerték a mini szőlőprést igazgató bácsi
segítségével. A Művészeti Iskola irányításával szabadtéri táncház
tette vidámmá, hangulatossá a délutánt. A hangulatot fokozta a
szüreti dalok közös éneklése. A hagyományokhoz híven bírót,
bírónét is választottunk. A kisbíró felolvasta az iskola életével
kapcsolatos rímbe szedett beszédét. Ezek után a megfáradt
szüretelők zsíros kenyérrel és friss musttal olthatták éhségüket,
szomjukat.
Ezen a napon sportolóink Somogyjádon rúgták a labdát. 4.
korcsoportban a fiúk 2. helyezést értek el. Legjobb játékosnak
Weimann Richárdot, iskolánk volt tanulóját választották.
Ugyancsak e napon a lányok bronzérmesek lettek.
A cikket összeállította:
Mariai Edit
Szalai Józsefné
Leszné Subicz Ibolya
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Óvodánkról…:
- 2008. szeptember elsejétől „NAPSUGÁR ÓVODA” lettünk!
- a Szülői Szervezet kezdeményezésére szeretnénk létre hozni a „Napsugár alapítványt”, mely elősegítené
óvodánk eszközkínálatának bővülését.
Márton-napra készülünk:
Már nyolc éve, hogy óvodánkban szülői kezdeményezésre, az
akkori Német Kisebbségi Önkormányzat segítségével elindult a
német nemzetiségi nevelés; vele a hagyományőrzés, ill. a néptánc.
Falunkban a lampionos felvonulást mi tettük hagyománnyá, mely a
baranyai-, tolnai sváb falukban elmaradhatatlan népszokás.
Mindez Szent Márton nevéhez fűződik.
Márton Kr. u. 316-ban született Savariában. Szülei jómódban élő
pogányok voltak. Márton 15 éves korában apja kívánságára
jelentkezett katonai szolgálatra. Szolgálatának éveiben magatartása
példamutató volt. Katonaéveiről szóló feljegyzések megemlítik
szerénységét és szolgálatkészségét. Mint katona, kivívta társai
megbecsülését. Légióját Galliába, Franciaországba küldték, ahol Amiensben teljesített szolgálatot. Az
Amiensben töltött évek egyik eseményéről–, amely még megkeresztelkedése előtt történt,– minden életrajzírója
megemlékezik. Különösen kemény tél volt Galliában, sokan meghaltak a nagy hidegtől. Márton minden ruháját
elajándékozta a szegényeknek, csupán a rajtalévő ruhadarabok maradtak meg. Egy napon késő este,
járőrszolgálatból hazatérőben didergő koldussal találkozott. Köpenyét kardjával kettéhasította és az egyik felét a
koldus vállára borította. Másnap álmában Krisztust látta abban a köpenydarabban, amelyet a fázó koldusra
terített. Egy éjszaka álmában utasítást kapott, hogy térjen vissza szülőföldjére, Pannóniába és ott hirdesse
Krisztus igazságát. Hazatérése után Savariában megkezdte térítő munkáját. Édesanyját is a keresztény hitre
vezette és megkeresztelte. A hagyomány szerint az egykor a szombathelyi Domonkos templom előtt álló kút
vizével keresztelte meg. A kút helyén ma Rumi Rajki István szép Szent Márton szobra áll.
De hogyan került kapcsolatba a ludakkal? A legenda szerint, mikor hírét
vette, hogy püspöknek szemelték ki, az érte jövő küldöttek elől nagy
alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban
gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, s elárulták
Márton rejtekhelyét. Eleink úgy tartották, aki Márton napján libát nem
eszik, egész évben éhezik! Gazdasági szempontból a liba a
legszükségesebb háziállatokhoz tartozott, mivel nemcsak a húsa ízletes, a
zsírja pedig finom ízénél fogva sokkal értékesebb volt a sertésénél, a tolla
pedig nélkülözhetetlen.
Idei Márton-napi rendezvényünk november 10-től 14-ig tart. Vendégünk
lesz ismét Rosta Géza előadóművész, Somogyi György és felesége, kik
csuhéból, ill. szalmából készítenek gyermekeinkkel különféle
apróságokat. Kakas József a kosárfonást mutatja meg kicsinyeinknek.
Fogarasi Évával ismét együtt agyagozhatunk, továbbá mindenki elkészíti
lampionját a pénteki felvonuláshoz.
2008. november 15-én, szombaton este a sportcsarnokban jótékonysági bált szervez óvodánk Szülői Szervezete.
A három-féle menüről és a desszertről „Robi bácsi konyhája” gondoskodik, a talpalávalót a „Bekker & Csordásduó” szolgáltatja. A bál bevételét a Süni csoport bútorzatának cseréjére szeretnénk fordítani (2006-ban: Katicacsoportban, 2007-ben: Pillangó-csoportban történt mindez). Jegyek vásárolhatók az óvodában, ill. a Szülői
Szervezet tagjainál.
Mindenkit szeretettel várunk!
„Támogassuk együtt kicsinyeinket, hiszen gyermekeinké a jövő!”
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Kaposfő Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007-es
évet
eredményesen
lezárva,
megnyitottuk a 2008-as esztendőt. Év elején a kaposfői
roma lakosság részéről felmerült az igény egy roma bál
megszervezésre.
A Kaposfői CKÖ április 12-én a kaposfői
Sportcsarnokban egy nagyon jó hangulatú Roma bált
szervezett meg, a térségben, Kaposfőn, Batéban,
Nagyberkiben,
Nagybajomban,
Mezőcsokonyán
tevékenykedő roma hagyományőrző egyesületek
részvételével. Az esemény nagyon jól sikerült, a
résztvevők romák és nem romák, egyaránt javaslatot
tettek, hogy a későbbiek során is rendezzünk hasonló
programot.
Ezt követően a nyári napközis tábort - mely
2008. június 16-27-ig tartott - támogatta a képviselő
testület. A táborban résztvevő gyermekek számára
jégkrémmel próbáltunk nagy örömöt szerezni, ami a
nyári meleg napokban sikerült is. Nagyon örülünk, hogy
mosolyt csalhattunk a gyerekek arcára ezzel a kis
ajándékkal.
Július 12-én Romanapot tartott a CKÖ. A
megvalósításhoz
közelebb
segített
a
MNEK
Közalapítványtól elnyert pályázati támogatás, és a helyi
önkormányzat segítsége. A Romanap 13 órakor a
megnyitóval kezdődött, melyet Bogdán Imre elnök és
Orsós Renáta tartott.
Ezután
az
ebéd
alkalmával
pincepörkölt,
babgulyás, lecsós hús közül
választhattak a vendégek. Az
ételeket igazán finomra Stribli
Marika néni, Halász Zoltán és
Bogdán Lászlóné Marika főzte.
Az ebédhez nem csak
kenyeret, hanem aki ismerte, vagy
szerette volna megkóstolni az igazán
jó cigánykenyeret, vagyis punyát is
fogyaszthatott Bogdán Margit és
Neményi
Józsefnének
köszönhetően.
Az ebéd után lángossal kedveskedtünk a
gyerekeknek. Délután 14 órától egészen kicsiknek
aszfaltrajzolás, színezés, nagyobbaknak, pedig ügyességi
versenyek, vetélkedők álltak rendelkezésre. Az igazán jól

szereplő
gyermekek
mellett
minden
résztvevőt
megjutalmaztak a játék felügyelői, azaz Bogdán Eszter,
Bogdán Anita, Bakter András, Puskás Norbertné, Pfeifer
Anita.
A Tolnai Lovas Udvarház
bemutatója következett, mely során
gyönyörű lovakat tekinthettek meg a
kíváncsi szemek. A felejthetetlen
műsort Tolnai György állította össze.
16 órától a színpadon a hagyományőrző együttesek
segítségével felelevenedtek a régi cigány dalok és táncok.
Elsőként a Nagybajomi Hagyományőrző Együttes lépett a
színpadra. Ők igazán jó hangulatot teremtettek. A jókedvet
fokozta a Dombóvárról érkezett Fital Csillagok tánccsoport
előadása. A fiuktól igazán szép csapásokat, figurákat, míg a
lányoktól finom, apró tánclépéseket láthattunk. Harmadikként
a Vári tánccsoport káprázatott el
minket, főleg a fius táncokkal, a
megszervezett koreográfiával és a
fellépő ruhákkal. És végül, de
nem utolsó sorban a Batéi
Hagyományőrző Együttes lépett a
kaposfői romanap összegyűlt
vendégei elé. A jókedv kialakulását az együttes két legkisebb
táncosának köszönhettük. Este 8 órától Bogdán Balázs
zsűrizésével egy fergeteges táncverseny vette kezdetét. A
kisebb nagyobb, illetve fiú-lány táncosokat figyelve,
osztályozva olyan hangulat alakult ki, ami éppen egy jó
szabadtéri bál kezdetéhez illett. A bálra a talpalávalót
babócsai zenészek szolgáltatták hajnalig. Szerintünk
Kaposfőn első alkalommal megrendezett romanap sikeresen
zárult. Reméljük, ebből hagyományt tudunk teremteni.
Mindenkinek, aki segített abban, hogy így sikerüljön ez a
rendezvény, a Kaposfői Cigány Kisebbségi Önkormányzat
köszönetét fejezi ki.
Szeptemberben
a
Didaktika
autósiskola
a
Kultúrházban előadást tartott kedvezőbb áron való különböző
kategóriás jogosítvány megszerzéséről. A CKÖ végzi az ezzel
kapcsolatos további munkálatokat.
Decemberre tervezzük a Mikulásnapi rendezvény
megszervezését.
Reméljük minden a terv szerint alakul!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Meghívó
2008. OKTÓBER 25. SZOMBAT,
16 ÓRA
Kaposfői Kultúrház
„CSENDES CSODÁK”
Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő
Reményik Sándor költő verseit adja elő
Szeretettel várunk mindenkit!
A belépés ingyenes, adományokat a refrormátus
gyülekezet javára elfogadunk.

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját

a 2008. október 22-én
tartandó ünnepi megemlékezésre.
18.30- Kaposfő, Európa Park
- Ünnepi beszéd
- Verssel emlékeznek az Általános Iskola diákjai
-Fáklyás felvonulás a Kultúrházhoz

19.00 – Kaposfő, Kultúrház
- Az 1956-os események felelevenítése, a Szabad Ötletek
Színháza Társulatával

Kaposfői Hírek
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Kaposfői Roma Egyesület
2006.02.07.-vel alakult meg Kaposfőn a Somogy Megyei Minoritas Egyesület vezetője, Bogdán Sándor segítségével
egyesületünk.
Az egyesület helyi fiatal tagjai: Orsós Renáta, Orsós Melinda, Vass Annamária, Bogdán Gábor, Vass Tibor (elnökségi
tag), Horváth László, Orsós Imre (elnökségi tag), Horváth Bernadett, Orsós Melinda és végül Bogdán Mónika (elnök).
A szervezet célja:
- ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése,
- általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segédnyújtás,
- hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is,
- munkahelyteremtés előmozdítása,
- társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás, stb.
Kitűzött céljaink közül volt, amit meg tudtunk valósítani. Először ami sikerült, és nagy örömöt és lendületet
adott nekünk, az a kaposfői plébánián heti rendszerességgel megrendezett klubfoglalkozások. A program olyan nagy
sikert aratott, hogy nem csak kaposfői fiatalok, hanem pálmajori, nagybajom, csökölyi, rinyakovácsi, mezőcsokonyai,
kaposvári, kiskorpádi roma ifjak is csatlakoztak a programhoz. Egy nagyon jó közösség alakult ki, akik a program
során elsajátították, gyakorolták a különböző roma táncokat.
Szeretnénk köszönet mondani Somos László plébánosnak, hiszen ő biztosította a helyet számunkra és közben
türelmesen, figyelemmel kísérte végig az esetet.
A foglalkozások eredménye egy kisebb hagyományőrző együttes kialakulása lett, mellyel sorozatos sikeretek
arattunk… 2008.02.10-én a mesztegnyői Ki mit tud?-on első helyezetést étünk el. Nagy öröm volt számunkra, hogy
2008. szeptember 6-án különböző forrásból (MNEKK-től elnyert pályázat, Kaposfői CKÖ anyagi támogatásából)
több, mint 40 helyi lakossal ellátogathattunk Csatkára. A cigányság egyik legszentebb zarándokhelyére, ahol idén is,
mint minden évben megrendezésre került a búcsú, ahova az ország egész területéről érkeztek látogatók. Reméljük,
hogy a Kapofői Roma Egyesületen keresztül a jövőben továbbra is lehetőségünk lesz céljainak megvalósítására.
_________________________________________________________________________

Zselici Lámpások Helyi Vidékfejlesztési Egyesület
A Zselici Lámpások Helyi Vidékfejlesztési Egyesület 2007 decemberében alakult 48
zselici önkormányzat, valamint a vállalkozói és a civil szféra 51-51 képviselőjével,
összesen 150 taggal. Célunk a térség gazdasági fejlesztése, azonban más fejlesztési
programoktól eltérően ezt a célt alulról építkezve, a helyi önkormányzatok,
vállalkozók és a civil szféra partnerségére alapozva kívánjuk segíteni a Leader
program megvalósulását. Mi a LEADER? A LEADER az EU vidéki közösségek
életminőségének és gazdasági jólétének javítását célzó programja. A Leader 20072013, októberben 4 pályázattal indul, melyek a következők Falumegújítás és fejlesztés, Mikrovállalkozások fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése,
Vidéki örökség megőrzése.
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MEGHÍVÓ

EGYESÜLET
„Generációk együtt vagy külön!?”
esti beszélgetés
somogyi közéleti személyiségekkel
A SOMOGYÉRT Egyesület
barátsággal hívja és várja az érdeklődőket egy hangulatos estre!

Időpont:
Helyszín:
Házigazda:

2008. október 31. (péntek) 18.00 óra
Kaposfő, Kultúrház (Kossuth L. u. 210.)
Sztányi Tibor - polgármester

Fogadja el meghívásunkat, és ajánlja programunkat ismerőseinek, barátainak is!
A beszélgetést vezeti

Dr. Kisgyura Attila
titkárságvezető
(Önkormányzati Minisztérium)
***

Közreműködik:
a Kaposfői Nyugdíjas Klub
Felkészítő:
Marcsingó Józsefné

Ezen az estén a gondolataikat megosztják Önökkel:
Dr. Gyenesei István

Dr. Spiegl József

közgazdász, a Somogyért Egyesület elnöke,
önkormányzati miniszter

tanár, a Somogyért Egyesület alelnöke

Szülők - gyermekek, nagyszülők - unokák
egymásra hatása
„Tegyétek úgy mint mi, és váljatok többé!”

„A család egyensúlya törékeny, mint minden élet
egyensúlya.”

Mihályfalvi László

Életesélyek együtt vagy külön

Udvaros Renáta
Erkölcs és hit

magyartanár
a Táncsics Gimnázium címzetes, örökös igazgatója

„Te is más vagy, Te sem vagy más.”

Generációk az egyetemes és magyar kultúrában

Helyi előadó:

„Építettél-e az utókor számára, mely tőled várta
jövendőjét?”

Kovács Márta
pedagógus, népművelő

Vénusz álruhában
„Fa leszek, ha fának vagy virága, ha harmat vagy, én
virág leszek.”

ifjúság segítő

Főtisztelendő Somos László
plébános

