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Polgármesteri tájékozató

Hamarosan leperegnek a 2008-as esztendő utolsó napjai. A rohanó világunkban
most adatik meg egy kis idő arra, hogy megpihenjünk, s visszatekintsünk.
Vegyük számba terveinket, s nézzük miként teljesültek.
A legjelentősebb beruházásunk sajnos az idei esztendőben nem került elérhető
közelségbe.
A
tavasszal
beadott
pályázatunk,
a
településünk
szennyvízkezelésének megoldására elutasításra került.
A 2009. esztendőben a várhatóan tavasszal megjelenő pályázati kiírásra újra be
kívánjuk adni a pályázatunkat.
A Siklósi Ivóvízminőség Javító Konzorciumtagjaiként jól halad az ivóvíz
helyzetünk minőségi és mennyiségi problémáinak megoldása pályázatos
formában.
Az Általános Iskola és Óvoda tekintetében is jelentős fejlesztések illetve
változások történtek, történnek és vannak előkészítő szakaszban, csak a
legfontosabbakat emeljem ki:
a kiskorpádi óvoda becsatlakozott az intézménybe tagóvodaként
20 millió Ft támogatást nyertünk el az Oktatási Minisztérium pályázatán az
épületek felújítására
a TIOP 1.1.7/08 pályázatunkat támogathatónak ítélték meg, s a központi
közbeszerzési eljárás lefolytatása után a teljesen felújul a
számítástechnikai labor, valamint 6 db interaktív táblához jut az Általános
Iskola
két elsősorban az oktatás, nevelés szakmai színvonalát, módszertanát
segítő, javító pályázatunk került beadásra, TÁMOP3.3.2 és TÁMOP3.1.4
kódszámon, mintegy 70 millió Ft összértékben.
jó ütemben halad három intézményfenntartó társulás Kaposfő-KaposmérőSzenna oktatási nevelési intézményeinek közös társulásba, kistérségi
fenntartásba szervezése. S ezzel egyidőben megkezdődtek azon pályázat
előkészítése, mely révén iskoláink, óvodáink teljeskörű felújítása válik
elérhetővé.
Örömmel közölhetem Önökkel, hogy a hosszú vajúdás és csatározások után a
Kadarkúti kistérség nem egy, hanem két közösségi autóbusz beszerzésére kapott
lehetőséget, melyből az egyik Kaposfő, a másik Nagybajom üzemeltetésébe
kerül. A közbeszerzési eljárás lezárultával közölhetem Önökkel, hogy 2009.
február 14.-e az az időpont, amelyre a nyertes gyártó cég vállalta a járművek
átadását.
Megújult a Dózsa Gy. utca bel és külterületi szakasza, valamint minkét oldalon
a járda.
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Külföldi
technológiávalfeljavításra került az Ady E. utca és a Vadászdombi út is.
Beadásra előkészített állapotban van az UMVP III. tengelye keretében két pályázatunk:
az egyik keretében a faluközpontunk ( Kossuth L. u.- Dózsa Gy. u. kereszteződése) mentén lévő
épületeink nyernek új külsőt, kerülnek lefedésre, virágosítva az árkok, pihenőpadok, látványelemek
kerülnek kihelyezésre, térfigyelő kamera rendszer épül ki, s megújul a kegyeleti parkunk
a másik pályázat keretén belül a Bödő-ház és környezete nyeri el méltó állapotát, valamint a Petőfi
utcai volt református Iskola kerül külső felújításra.
Az idei esztendőben növekedett településünk kistérségi szerepvállalása; Kaposfőre került a Helyi
Vidékfejlesztési Iroda, valamint kaposfői lakos látja el a DDRFÜ kistérségi koordinátora.
A másik tervünk, amely nem teljesült a Búzavirág utcai telkek értékesítése, tervezett 10 ingatlan helyett
mindössze egyet tudtunk értékesíteni.
A település gazdálkodásáról elmondhatjuk, hogy a körültekintés, takarékosság a jellemző. Az idei
esztendőben egy rövid időszakra kellett csak a folyószámla hitelkeretet igénybe vennünk, amikor a Dózsa Gy
utca számláit rendeztük.
Azt látnunk kell, hogy a 2009-2010-es esztendő lesz az az időszak, amikor jelentős beruházásokat tudunk
elindítani, megvalósítani, amely a pénzeszközeinket jelentősen le fogja terhelni.
Továbbra is a kötelező feladatok színvonalas, maradéktalan ellátásának rendeljük alá forrásainkat.
Az oktatás, nevelés kistérségi finanszírozása révén, reményeink szerint csökkenni fog ezen kötelező feladat
ellátásának településünket érintő terhe. Az így felszabaduló forrásainkat a település fejlesztésére tudjuk
fordítani. Az önként vállalt feladatok támogatását az anyagi lehetőségeinknek megfelelően , a térség
önkormányzataival hasonló szinten tudjuk biztosítani.
Végezetül megköszönöm mindannyiuk Kaposfő község érdekében végzett önzetlen munkáját.
S a továbbiakhoz kívánok Önöknek, jó erőt és egészséget és sikerekben gazdag Új Esztendőt!
Sztányi Tibor
polgármester
Rövid hírek
1. e-Kormányzat, e-Önkormányzat konferencia
november 20-21.-én Siófokon zajlott le a kétnapos konferencia, mely keretében az
Önkormányzati fórum előadói sorába Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter,
Csanádi Ágnes a Regionális Fejlesztési Holding Zrt vezérigazgató-helyettese, Csapó
Csilla Székesfehérvár alpolgármestere, Kovács János Borsod megyei Önkormányzat
főjegyzője mellett Sztányi Tibor Kaposfő polgármestere.
Az eseményről a www.e-magyarorszag.hu és a www.piacesprofit.hu honlapon
részletes beszámoló található.
2. Élelmiszer segély
A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány az EU élelmiszer segélyprogram keretében mintegy 2000 kg élelmiszer
(vitaminozott liszt, 4 tojásos szarvacska tészta, fahéjas gabonapehely, háztartási keksz) adományával 330
kaposfői lakost támogatott.
3. Számítógép adomány
Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola által felajánlott informatikai eszközöket december 19.-én Dr. Kolber István
államtitkár, országgyűlési képviselőnk adta át Sztányi Tibor polgármester és Pitz Sándor Polgárőr
parancsnoknak. Az adomány keretében 1-1 db komplett számítógépet kapott a Kaposfői Ifjúsági Klub, a
Kaposfői Polgárőrség, valamint plusz egy monitort az ifjúsági Klub.
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Hirdetések
Ebédszállítás:
Kaposfő község Önkormányzata pályázatot ír ki Kaposfő község közigazgatási területén belül végzendő ebéd kiszállítására.
A Vállalkozó vállalja az ebéd házhozszállítását Kaposfő közigazgatási területén, 2009. január 5. napjától 2009. június 30.-áig
terjedő időszakra.
A Vállalkozó a jelen szerződésben elvállalt munkát saját munkaeszközével végzi el.
A Vállalkozó a Megrendelő által biztosított ételhordókban tárolt étel kihordásáért felelős.
A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az igénybevett alvállalkozói tevékenységért a Megrendelővel szemben a
Vállalkozó felel.
A Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni
a pályázatok benyújtásának módja:
írásban, lezárt borítékban „EBÉDSZÁLLÍTÁS” felirattal ellátva
vállalási díj megjelölésével
a jelentkezés határideje:
2008. december 30. 12 óra.
a pályázatok benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Kaposfő Kossuth L. u. 221.
a pályázatok elbírálása 2008. december 30.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Állás hirdetés
Kaposfő község Önkormányzata felvételt hirdet autóbusz-vezetői munkakör ellátására
IVECO DAILY 50C 21+1 fős közösségi autóbuszra.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
Kaposfői állandó lakóhely
D kategóriás vezetői engedély
PAV II. alkalmasság D kategóriára érvényesítve
erkölcsi bizonyítvány
autóbusz vezetői szakvizsga,
előnyt jelent :
o a nemzetközi autóbuszvezetői szakvizsga
o kiemelten kulturált, udvarias magatartás
o gyakorlat különjárati feladatokban
o idegen-nyelv ismeret
Feladatok:
menetrendszerű iskolabusz üzemelés
különjárat
jelentkezés módja:
a jelöltnek pályázatot kell benyújtania, melynek tartalmaznia kell a:
fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot
a pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok másolatát
erkölcsi bizonyítványt
a munkakörrel kapcsolatos jövedelem igényét
a jelentkezés határideje:
2009. január 20. 16 óra.
a pályázatok benyújtásának módja:
írásban, zárt borítékban
„KÖZÖSSÉGI BUSZ” felirattal ellátva
helye:
Polgármesteri Hivatal Kaposfő Kossuth L. u. 221.
a pályázatok elbírálása 2009. január 30.-ig
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Felhívás!
Kaposfő község településrendezési tervével kapcsolatban három módosító javaslat érkezett. A képviselőtestület
kezdeményezte a rendezési terv felülvizsgálatát.
Felhívom az Önök figyelmét, ha a rendezési tervben foglaltakkal kapcsolatban észrevétellel, módosítással kívánnak élni,
akkor azt 2009. január 5.-éig juttassák el írásban a Polgármesteri Hivatalba.
Sztányi Tibor
polgármester
________________________________________________________________

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület
A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Bosznai Tamásné irányításával 2008. november 01-től új helyen
folytatja tevékenységét az UMVP III. és IV. tengelyén található intézkedések megvalósításával, koordinálásával
kapcsolatban. Az egyesület felállította munkaszervezetét, melynek vezetője Kővári Péter, aki egy fiatal, dinamikus
csapatot irányítva segít az ügyfeleknek a minél sikeresebb pályázati csomagok összeállításában. A támogatási
kérelmeket 2009. Január 10-ig várjuk a jelenleg nyitva álló 4 pályázati jogcím esetében. (Mikrovállalkozások
fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Falumegújítás és –fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése) A
pályázati anyagok beadásához kötelező érvényű meghatalmazások, jegyzőkönyvek átvehetők a munkaszervezetnél.
Zselici Lámpások Vidékf ejlesztési Egyesület
7400 Kaposvár, Füredi u. 1.
Tel: 82/510-007, f ax: 82/510 -006, mobil:
30/451-1050
E-mail: zselici.lampasok@gmail.com
Web: www.zselicilampasok.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek
Kedd

08.00 – 16.00
08.00 – 18.00

____________________________________________________________
„Isten jó!”
A KAPOSFŐI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KARÁCSONYI ÉS ÉV VÉGI ALKALMAI
December 24. szerda, szenteste, 17 óra:
istentisztelet a templomban a gyerekek és az énekkar műsorával
Igét hirdet: Székely Attila, lelkipásztor
December 25. csütörtök, karácsony első napja, fél 12:
úrvacsorás istentisztelet a gyülekezeti teremben
Igét hirdet: Székelyné Kiss Emese lelkipásztor
December 26. péntek, karácsony második napja, 11 óra:
istentisztelet a gyülekezeti teremben
Igét hirdet: Székely Attila, lelkipásztor
Községünk minden polgárának áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és örömökben gazdag új esztendőt
kívánunk!
Szeretettel:
Székely Attila és Székelyné Kiss Emese
református lelkipásztorok
____________________________________________________________-
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Együtt mindannyiunk biztonságáért!
A Kábel TV-n és minden újságban, így ebben is arra kérem a lakosságot, hogy vigyázzunk
magunkra és értékeinkre, de főleg EGYMÁSRA. Nagyban csökkentek a besurranásos lopások, de
még mindig előfordul, hogy kimegyünk a lakásból és nem zárjuk megfelelően az ajtókat. A
gépkocsikban még mindig bent hagyjuk okmányainkat, értékeinket, melyet egy percen belül
„csendben” eltulajdonítanak. Sajnos ezt a problémát csak EGYÜTT tudjuk enyhíteni. Úgy
gondolom, hogy a 2008-as esztendőben nőtt a biztonság (biztonságérzet), mely nagyban köszönhető
a lakosságnak, a polgárőrségnek, és a rendőrségnek egyaránt.
A lakosságnak azért, mert felismerni véli az együttműködést, odafigyelést egymással és polgárőrséggel. A
polgárőröknek azért, mert bizonyították és bizonyítják, hogy jelenlétükkel, megjelenésükkel, a lakossággal való
kapcsolat erősítésével, a rendőrséggel való kapcsolattartással sokat tettek a bűnmegelőzés és közbiztonság javításáért.
A rendőrségnek azért, mert minden esetben igen gyorsan reagáltak a lakosság és a polgárőrség bejelentéseire, valamint
fokozottabb lett a járőrözésük.
Fő feladat az eddigieken túl, hogy a hideg időjárás beálltával figyeljünk a gyermekekre, az idős és egyedül élőkre. Ha
lehet naponta (esetleg többször is) nézzünk feléjük, szóljunk hozzájuk. Ha olyat tapasztalunk, hogy nem a
szokásuknak megfelelően mozognak ( nem füstöl a kémény stb.) bátran merjük megnézni nem –e történt valami
velük, és ha igen azonnal intézkedjünk. Megérdemlik az odafigyelést és az esetleges gondoskodást.
Megköszönve minden polgárőrnek az odaadó munkáját, a lakosságnak az együttműködést, kívánok mindnyájuknak
meghitt, áldott ünnepeket és békés, boldog, biztonságos 2009-es új esztendőt.
Pitz Sándor
Polgárőr Egyesület
*************************

elnöke

N y u g d íjas K lu b Életéb ől
A 2008-as év második fele is mozgalmasan zajlott a Nyugdíjas
Klub életében. Augusztus 22-én Bárdudvarnokra kaptunk meghívást egy
fellépésre, ahol sváb népdalokkal, magyar népdalokkal és néptánccal
vettünk részt. Nagy tapsot kaptunk, nagyon jól éreztük magunkat. A
vendéglátással és mindenféle ellátással nagyon meg voltunk elégedve. A
bárdudvarnokiak nagyon vendégszerető emberek.
Szeptember 24-én kirándulást tettünk a Szigetvári várba, ahol nagy meglepetésünkre, egy kis múzeum,
illetve az akkori kor hű emlékeinek megfelelően a török hadvezérek ruháit és fegyvereit is meg lehetett
nézni, amit nagyon érdekesnek találtunk. A vár akkori megtámadásáról és védelméről is kaptunk ismertetést
egy idegenvezető által, aki nagy odaadással elmagyarázott és ismertetett mindent a török megszállás alatti
időkről.
Október 10-én a Kaposmérői Nyugdíjas Klub hívott meg bennünket egy teadélutánra. Nagy
szeretettel vártak bennünket, nagyon jól éreztük magunkat. Sokat beszélgettünk. Érződött a két klub közötti
szeretet és tisztelet, jó volt egy kicsit kikapcsolódni, velük lenni.
November 29-én Somogysárd rendezte meg a népdaléneklési versenyt csoportok számára, ahol mi is
részt vettünk egy népdalcsokorral. Ilyen versenyen még nem vettünk részt, de most ez is sikerült. Nagyon
sokat tanultunk a másik csoportoktól és már most kaptunk szóban meghívást a jövő évi népdal-éneklési
versenyre.
A második félévben is minden névnapot megünnepeltünk, és megtartottuk Gelencsér Ferencné
Annus néni 80. születésnapját, akit nagyon nagy szeretettel köszöntöttünk és egy kis ajándékkal leptünk
meg, e nagy nap alkalmából.
Úgy érezzük, hogy a klubunkban a szeretet és az együttérzés tart össze bennünket leginkább. Van
olyan tagunk, aki a második családjának érzi a klubot, de van olyan is, aki az összes klubtagot a testvérének
érzi.
Itt van a szeretet ünnepe, a karácsony, kérünk mindenkit, hogy szeressék és tiszteljék egymást, úgy,
mint régen szokták az emberek. Figyeljenek egymásra, segítsék egymást, mert újra ínséges évnek nézünk
elébe, és ebből csak a szeretet és egymás tisztelete, segítése segíthet át bennünket. Aki tud, segítsen
másokon, ha mással nem, odafigyeléssel. Higgyék el az egymás iránti szeretet mindennél többet ér.
A falu minden lakójának Kegyeletteljes szép Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet kíván a
Nyugdíjas Klub.
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Általános Iskola
Eseménydús
programokkal
telt
az
őszi
időszak
ebben
az
évben
is
iskolánkban.
Az idén ősszel is szervezett papírgyűjtést a diákönkormányzat. A sikeres hulladékgyűjtési akcióban iskolánk tanulói
9430 kg papírt gyűjtöttek. Az alsó tagozatosak közül a 4. osztályosok voltak a legszorgalmasabbak, a felsősöknél
pedig a 8.-osok bizonyultak legügyesebbnek, ők gyűjtötték a legtöbb papírt. A papír árának nyolcvan százaléka az
osztálypénztárakat gyarapítja, húsz százaléka pedig a diákönkormányzat kasszájába megy.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulójáról az elmúlt évek szokásához híven fáklyás
felvonulással emlékeztünk meg. Az Európa-parkban elhangzott versek után a meggyújtott fáklyákkal a kultúrházig
vezetett a felvonulás. Ezek után a kultúrházban egy nagyon szép emlékműsort tekinthettek meg az érdeklődők.
A nyílt napon, október közepén alsó-és felső tagozatos órákat látogathattak meg a szülők, ezáltal betekintést
nyerhettek iskolánk mindennapi életébe. Sajnos kevesen éltek ezzel a lehetőséggel.
Az olvasni szerető gyerekek örömére önálló helyiséget kapott
iskolánk könyvtára, amelyet egyre gyakrabban és többen “vesznek birtokba”
tanulóink. A galérián létrehozott könyvtár fő ékessége Mariai Antal alkotása
könyvtárosunk elképzelése alapján, amelyet falunk festőművésze a terem
mennyezetére festett.
Az őszi szünetről visszatérve rövid műsorral adóztunk a halottak
tiszteletére az iskola udvarán álló kopjafánál. Az osztályok képviselői
virágok elhelyezésével és gyertyát gyújtva emlékeztek meg az elhunytakról.
Márton-nap alkalmából
hagyományteremtő szándékkal
töklámpás készítő versenyt hirdetett a diákönkormányzat. Harmincnégy
ötletesebbnél-ötletesebb töklámpást készítettek a gyerekek, amelyből
kiállítást rendeztünk. Mindenki leadhatta szavazatát az általa ítélt
legszebb alkotásra. A szavazók a legjobbnak Merkei Sára 5. osztályos
tanuló munkáját értékelték. A remekműveket a Márton-napi bál
résztvevői is megcsodálhatták, mivel a szervezők dekorációként
felhasználták.
Novemberben színházban és moziban is voltak iskolánk tanulói. A
mozibérletesek a Mamma Mia című filmen szórakozhattak, a felső
tagozatos színházbérletesek pedig az Ahogy tetszik című Shakespeare
vígjátékot nézték meg.
Hagyomány már iskolánkban az advent időszakában megrendezett
szülők-nevelők klubja, melyet mindig egy kiállítás megnyitásával teszünk még
emlékezetesebbé. Idén november 28-án Kispálné Kósa Katalin kolléganőnk
angyalgyűjteményét csodálhatta meg az érdeklődő közönség, mely kiegészült a
tanulók által készített és hozott “angyali” munkákkal. Az iskola aulája karácsonyi
díszbe öltözött, így még hangulatosabbá tette a kiállítás megnyitót. Délután
Somos László atya szívhez szólóan mesélt diákjainknak a “hírvivő angyalokról”,
a szívünkben csilingelő harangokról, amelyek a várakozás időszakában a jó
cselekedetekre, a szeretet hangjára figyelmeztetnek. Este a felnőttek hallgathatták
meg rövid műsorunkat, majd ismételten Somos atya megnyitóbeszédével vette
kezdetét a hagyományos program.
A téli ünnepkör
A testvérosztályok mikuláskor maguk készítette apró ajándékokkal és rövid kis
műsorral kedveskednek egymásnak.
A MLSZ Napi tornán – amelyen a megye 6 legjobb csapata szerepelt - leány
focicsapatunk 2. helyezést ért el. Palkovics Nóra gólkirály lett.
A hagyámonyos Mikulás-kupán 15 környékbeli csapat egy teljes napon át
versenyzett a kupa elnyeréséért. Idén is Sellye nyerte a Mikulás-kupát, ezzel
megvédte címét. Iskolánk focistái a 4. helyen végeztek.
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Az énekkarosok idén is ellátogattak a kiskorpádi és a kaposfői
óvodásokhoz. Mikulást váró dalokkal, színdarabbal és ajándékkal
kedveskedtünk a kicsiknek. Ők is énekeltek, verseket mondtak, és mi is
kaptunk meglepetést tőlük. Jót ettünk, ittunk és vidám hangulatban
tértünk vissza az iskolába.
Ünnepváró, télköszöntő versek hangzanak el naponta az iskolarádióban
egy-egy osztály tanulóinak előadásában.
A néprajzi-kézműves szakkör hagyományos karácsonyi vásárán apró
karácsonyi ajándékokat vásárolhattak felnőttek és gyerekek egyaránt,
melynek bevételét a szakkörösök kirándulásra fordítják. Sajnos ezen a
színvonalas vásáron nem volt igazán nagy az érdeklődés.
“Jól csak a szívével lát az ember”. Idén is gyűjtjük a felesleges, de még jó állapotban lévő játékokat, ruhákat,
tanszereket, könyveket, hogy karácsonykor örömet szerezzünk vele a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeknek.
December 18-án iskolánk tanulói karácsonyi műsorral kedveskednek a
kiskorpádi és kaposfői nyugdíjasoknak.
A szünet előtti utolsó tanítási napon az ünnepélyes iskolagyűlésen rövid
műsorral, és a félévben jól teljesítő tanulók csillagszóró gyújtásával veszi kezdetét
a karácsony.
Összeállította: Mariai Edit
Szalai Józsefné
Leszné Subicz Ibolya

Kellemes karácsonyi ünnepeket!
**********************************************************************************************************************************************************************************************************************

Községi Könyvtárunkba az alábbi 26 új kötet érkezett:
Csernus Imre – A NŐ
Havas Henrik – Havas Story(k) 1.
Dákán István – Digitális fényképezés
Pia Pedevilla – Karácsonyváró ötletek
Donna Leon – Végzetes áradás
Verena Wermuth – A tiltott nő
Danielle Steel – Nővérek
N.B. Grace – High School Musical 1.
Udenek Miler – A kisvakond és a mackók
Marék Veronika – A kockásfülű nyúl
Betty Mahmoody – Lányom nélkül soha 2.
Cindi Leive – A nagy Glamour tedd & ne tedd
könyve
Josephine Cox – Az utazás vége

Cheryl Owen – Varázslatos üvegfestés
Susan E. Mickey – Varrjunk ötletesen
Lewis Hamilton – Az én történetem
Grimm – A kékfényű lámpás és más mesék
Noddy – Nagy mesekönyv 1.
Laura Joh Rowland - Hócsászárnő
Stephanie Turnull – Vonatok
Michael Connelly – Lezáratlan akták
Barbara Delinsky – Drágakő
Dr. Oetker – Villámgyors sütés
Amanda Quick - A folyó titka
Michael Ende – Végtelen történet

Folyóiratok a könyvtárban:

National Geographic
PC World
Somogyi Hírlap
Zsiráf

Praktika
Micimackó Magazin
Kismama (januártól)
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Könyvajánlók
A könyvek a Könyvtárból kölcsönözhetőek
Dr. Csernus Imre – A nő
Dr. Csernus Imre sajátos munkamódszerei és egyéni stílusa révén megítélése meglehetősen
ellentmondásos mind a kollégái, mind páciensei körében. „Ez a könyv, ha minden összeáll, a NŐről fog szólni, ami a férfiak imádatának a tárgya, az örök és megfoghatatlan csoda, amit már sokan
leírtak és megfogalmaztak. Én meg arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan lesz valakiből jó Nő! Nehéz
téma, de ahogy megfigyeltem, ez mindkét nemet egyformán izgatja.”

Verena Wermuth – A tiltott nő
Verena, a csinos és fiatal svájci nő egy angliai nyelvtanfolyamon ismerkedik meg Halíd bin Szultán al
Rasíddal, és azonnal beleszeret a tüzes pillantású arab srácba, aki a tanfolyam végeztével visszautazik
Amerikába. Egy végzetszerű dubai nyaraláson azonban ismét találkoznak, és újult erővel lobban
lángra szerelmük. Verena csak ekkor tudja meg, hogy a férfi nagy tekintélyű sejk, az emirátus egyik
leggazdagabb családjának sarja. A több országban is hihetetlenül népszerű könyv egy olyan nő
őszinte vallomása, aki a szerelem oltárán áldozott, majd megjárta a poklok poklát.
 N.B. Grece – High School Musical
Mielőtt Troy találkozott volna Gabriellával, arról álmodott, hogy a csapatával megnyeri a sulik közötti
kosárlabda-bajnoki döntőt. De mióta szilveszterkor karaokéztak a szállodában, Troy a fejébe vette,
hogy elnyeri a sulimusical főszerepét - a lánnyal az oldalán. Vajon valóra váltják az álmukat és
szerepelnek színpadon? Vagy fel kell adniuk ezt a vágyukat, csak azért, hogy a csapataikat
győzelemhez segítsék?

Havas Henrik – Havas Story(k)1.
Hétköznaponként nem hétköznapi beszélgetéseket folytat a Story TV-n Havas Henrik. Vendégei sem
hétköznapiak. A Story TV-ben látott-hallott-vagy elszalasztott- interjúkból nyújt válogatást a Story(k)
című könyv.



Betty Mahmudi – Lányom nélkül soha 2.
A Lányom nélkül soha 2. a történet világsikerű folytatása. Egy anya vallomása, két kibékíthetetlen
világ harca, egy elveszett és megtalált boldogság története. Igazi, hiteles és megrázó mű, amely az
első részhez hasonlóan felhívja a világ figyelmét arra a problémára, mely nők millióinak az életét
teszi pokollá.

Josephine Cox –Az utazás vége
Húsz év telt el azóta, hogy Vicky elhagyta szülőföldjét, és három gyermekével Liverpoolból
Amerikába költözött egy új élet reményében. Egy hosszú utazás azonban nemcsak a távolság
legyőzése, de önmagunk megismerése, múltunk lezárása és a titkok felfedésének ideje is
egyben. Miért hagyta el valójában Vicky férje, Barney, a családját oly kegyetlenül? Vicky
egykori barátnője, Lucy tudja, mi történt valójában.



Lewis Hamilton – Az én történetem
A nagy sztárok mellett szinte még kölyöknek számító versenyző személyes hangvételben ír a
versenyzővé válás előtti időkről, a gyerekkoráról, az édesapjáról, a testvéréről, a családjáról.
Tényszerűen számol be a botrányoktól sem mentes első Formula-1-es évéről, arról, hogyan élte
meg a hirtelen jött sikert, majd a támadásokat, hogyan dolgozta fel a veszteséget, azt hogy a
ragyogó indulás ellenére sem lett világbajnok.
A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA DECEMBER 1. NAPJÁTÓL
HÉTFŐ

1200-1700

KEDD

900-1700

SZERDA

900-1700
VASÁRNAP

CSÜTÖRTÖK

900-1700

PÉNTEK

900-1600

SZOMBAT
ZÁRVA

800-1200

Kaposfői Hírek

2008/4

–9–

Három éves a kismama-klub
Idén ősszel ünnepelte kismama- klubunk, harmadik születésnapját. Ez örvendetes esemény, hisz jelzi, hogy a faluban
van egy aktív, lelkes kis csoport, amely rendszeresen igényli egymás társaságát. Egymást segítő, támogató kis
közösség kovácsolódott össze.
Az összejövetelek, kezdetben, a faluházban vagy a védőnői tanácsadóban voltak. Későbbiekben egy-egy anyuka
ajánlotta fel otthonát a találkozókhoz, így egyre változatosabbá alakultak az összejövetelek. Megbeszéltük az éppen
aktuális problémákat, körüljártunk egy-egy témát, közben örömmel és nevetve figyeltük a totyogó kisgyerekek közös
tevékenységét.
A szoptatási világnap alkalmából a faluházban volt egy nagyobb rendezvényünk, ott egy természetgyógyász is a
vendégünk volt. Karácsonyi hangulatot az elmúlt hét folyamán lelkész anyukánk segítségével idéztünk elő.
A harmadik születésnap hátránya azonban, hogy néhány anyuka visszatér a munkahelyére, a gyerekek, pedig óvodába
mennek, így őket hiányolni fogjuk a jövőben. Ezúton szeretném nekik megköszönni a rendszeres részvételt, segítséget
a szervezésben és ki nem fogyó energiájukat, amellyel ezt a kis közösséget segítettek összetartani.
Bízom benne, hogy új anyukák jönnek majd helyükre, és még sok születésnapot ünnepelhetünk együtt.
Ördögh Gyöngyi
védőnő
_______________________________________________________________

Merre –Tovább Kaposfői sportegyesület?
2008. július elején a lemondott vezetés helyébe újat kellett volna választani. Közgyűlésnek nem sikerült ezt teljesíteni.
Volt játékosok úgy határoztak, hogy ha a testület mellettük áll megpróbálják tovább éltben tartani az egyesületet. Az új
vezetés megállapodott a polgármesterrel: gazdálkodása átlátható és költségtakarékos lesz, szertáros alkalmazásában,
pályázatok figyelése és megírásában segítenek, utazás, pályabelépő szabad felhasználásában. Testület egyhangúan
elfogadta az őszi szezonra tervezett költségvetést.
Az új vezetők: Borsi István, Fáth Zoltán, Kurják József, Sipos Zoltán, Tilk Ernő.
Csapatot kellett építeni, mert sokan eligazoltak a nyáron. Érdekességként a kaposfőiek gondolták úgy, hogy máshol
folytatják pályafutásukat. Kevesen érkeztek nekik magasnak bizonyult ez a szint. El sem kezdődött a bajnokság két
játékosunk sérülés miatt hosszabb kihagyásra kényszerült. Fegyelmezetlenség és sérülés miatt további játékosok estek ki a
sorból. Helyükre belépők nem tudták felvenni küzdelmet az eredmények elmaradtak edzés látogatottság visszaesett,
gödörbe kerültünk. Hibát mindenkiben kerestük csak magunkban nem. Végül 9pottal a 15helyen zártunk, sokat kell
dolgozni, hogy a végelszámolásnál ne kelljen izgulnunk. Ifi csapatunkkal teljesen új felállásban kezdtük az őszt. U16-os
korosztályból kerültek fel és igazolni is, kellet. Sokan játszottak a felnőtt csapatban is ezért sikerült ilyen hektikusra ez a
fél év. Csapatban több van, mint amit a 10. helyezése mutat. U13 korosztály most ismerkedett meg a nagypályás játékkal.
Városi csapatokkal játszottak, nincs miért szégyenkezniük. Több edzéssel pár év múlva ütőképes alakulat lehet. U11-9-7
évesek torna rendszerben szerepeltek több alkalommal Kaposváron. Neves csapatokat sikerült nekik is legyőzniük.
Büszkék lehetünk az utánpótlás csapatainkra.
December 12-én a vezetés beszámolt a közgyűlésnek és a 2009-es tervet is ismertette.
Meghívtuk a képviselőtestületet, hogy foglaljanak állást a tagok előtt kell-e KAPOSFŐNEK FUTBALCSAPAT és
TÁMOGATNI, TUDJÁK -E. Sajnos kevesen jöttek el, ami nagyon szomorú és erre a könnyű kérdésre nem jött válasz.
Köszönet azoknak a képviselőknek, akik a júliusi és a decemberi gyűlésen is részt vettek. Közgyűlés felhatalmazta az
elnököt, hogy kezdeményezze a bírságnál a közhasznúság bejegyzését. Sportegyesületen belül megalakult az asztalitenisz
szakosztály. HVI munkatársa pályázati lehetőségekről, fejlesztésről tartott előadást. Minek és kinek fejlesztünk, ha ma
nem tudunk működni.
Falu költségvetésében nincs két százalék kultúrára, sportra és az idősekre akkor nagyon szegény faluban élünk vagy
nagyon rosszul csinálunk valamit. Mitől lesz vonzó a falu, ha a civil szervezetek nem működnek. Mitől lesz érdemes ide
települni…
Ideje lenne, már eldönteni mit tud, felvállalni az önkormányzat és nem félévente, azon vitázni, hogy lesz-e erre pénz vagy
nem.

KI MONDJA MEG MERRE TOVÁBB KAPOSFŐI SPORT?

Boldog Békés Karácsonyt
Eredményekben Gazdag Boldog Újévet Kívánunk Mindenkinek
Vezetőség
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új esztendőt Kíván a község minden lakójának
Torma Csaba vállalkozó
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Mozogj velünk!
Januártól is minden kedden 17.30-tól Fitt-ball jóga.
Január második felétől minden csütörtökön 17.30-tól
alakformáló torna – az
RSG csarnokból is ismert Évával –
a kaposfői Sportcsarnokban!
Minden korosztályra számítunk!
(Az alakformáló torna 15 fővel indul, jelentkezni lehet a Kultúrházban nyitvatartási időben január 5-től.)

*************************************
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kíván a kaposfői Kultúrház és Könyvtár
a Falu minden lakójának!

Felhívás
2009. februárjától a kaposfői Kultúrházban

kezdő és haladó, ill. nyelvvizsgára előkészítő
német nyelvtanfolyamot
indítunk, megfelelő létszám esetén.
A tanfolyamra jelentkezni lehet 2009. január 15-ig az alábbi telefonszámokon:
Szijártóné Torma Irmánál a 06-30/938-4929-es telefonszámon, illetve az irmike@freemail.hu
e-mail címen, valamint a Kultúrházban személyesen nyitvatartási időben, ill. a 82/577-058-as
telefonszámon.
Karácsonyi színező gyerekeknek

