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Tartalomból:

Kedves Kaposújlakiak!
Régóta várunk a szennyvíz kezelés
korszerű és környezetkímélő megoldására, ez most a legnagyobb gondunk.
Településünk korábban már nyújtott be pályázatot, azonban forrás
hiányában tartalék listára került,
majd elutasítás lett a vége. A sok
utánjárás sem vezetett eredményre.
Amit elértünk, hogy egyértelművé
vált, a kisebb települések nem kapnak támogatást önálló saját tisztítómű létrehozására. Tehát, az eredeti elképzelés a jövőben nem lesz
megvalósítható. Lehetőségként Kaposvárhoz, vagy Kaposmérőhöz
való csatlakozást jelölték meg, ehhez viszont az agglomeráció kibővítésére van szükség. Ennek kérelmezése folyamatban van.

Addig is az év elején megnyitásra kerülő pályázatok közt nyíló lehetőséget is meg kellett vizsgálnunk. Nagy
érdeklődés kísérte a témába vágó pályázat alakulását. A kiírás szerint
2000 lakos egyenértéknél kisebb településeken lehetőség van egyedi
kis tisztító művek létesítésére. Lakossági fórum keretében megismertük a pályázatban elfogadható műszaki tartalmat és összevethettük a
helyi adottságokkal. Az előzetes árajánlatok alapján történt kalkuláció
szerint volt esély, hogy a pályázati
keretbe beleférjünk a település önrészét is hozzáadva. /Az összeg továbbra is erre a célra van lekötve./
Ezért került sor a napirendre tűzésre
és a téma fontossága mindenképpen
Folytatás a 2. oldalon!
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Kedves Kaposújlakiak! – folytatás az 1. oldalról
széles körű megvitatást igényelt.
Sajnos a témába egyre jobban beleásva nyilvánvalóvá vált, hogy a helyi adottságokat, /mint magas talajvízszint, kisméretű és nagy szintkülönbségű telkek/ a felkínált műszaki tartalmú tisztítóművek nem tudják kezelni és a teljes kivitelezést
sem tartalmazták. A komolyabb berendezések sem nyújtottak teljes
megoldást, ráadásul az áruk is kizárta, hogy a pályázatban finanszírozható legyen a program a teljes
településen. Végeredményben ezt a
lehetőséget el kellett vetnünk.
A pályázati lehetőségek közt akadt
nekünk megfelelő is, melyekre beadtunk igénylést.
A művelődési ház bővítésére pályázunk 30 mil Ft összegben, mely magában foglalja a közösségi tér és a
park kialakítását. A Petőfi utcában
a csapadékvíz elvezetés javítására
és a szűk járhatóság megoldására
is pályázunk a megyei önkormányzattal konzorciumban. Sajnos a
járda meg-újítását nem tartalmazza
a pályázat, arra külön megoldást
kell majd találni. Támogatást remélünk a sportöltöző felújításához is.

Már volt erre igénylés, de sajnos az
elutasításra került. Az orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére is
nyílhat lehetőség, valamint a ravatalozó felújítása is lehetővé válhat
nyertes pályázatok esetén. Most az
elbírálásra várunk.
Megszépült a Bikaréti tó környéke,
ahol parkosítást végeztünk. A fákat
ültettünk társadalmi munka keretében. Köszönjük a főleg horgászokból álló csapatnak a munkát! A növények telepítése mellett padokat,
fedett kiülőt és szemeteseket is elhelyeztünk. Az árok felett ívelő híd
és a kerítés is szép dísze a tó környékének. A még készülőben lévő
sakkasztallal lesz teljes a kép.
A hivatali udvar is átalakul kissé.
Az utcafronti kerítés építése megkezdődött. Nyár végére elkészül teljesen a kovácsoltvas jellegű elemekkel és kapuval. A garázs kibővítése is elkészült, több teret
nyújtva a tároláshoz.
A temetőnél sok gondot és költséget
okozott az illegális szemétlerakás.
Megszűntettük a konténert, helyette
egy tartályt helyeztünk el a belső területen. Ebbe továbbra is kizárólag

a temetőben keletkező hulladékot
lehet elhelyezni. Nem értendő ide a
sírok építése során keletkező építési hulladék. Kamera is telepítésre
került a nem megengedett szemételhelyezést ellenőrizendő és a település figyelő rendszer kiegészítéseként.
Természetesen a közösségi rendezvények sem maradhattak el. A teljesség igénye nélkül a disznóvágás,
a piknik, a falunap mind falunk lakóinak szórakozását és közösségi
élményeit szolgálják. A nyári tábor
összehozta a fiatalokat és érdekes,
izgalmas ismeretekkel, élményekkel gazdagodtak. Köszönet illeti
meg a programokon közreműködőket és a segítőket.
Köszönetet érdemelnek a Nyugdíjas klub és az egyesültek, az Artalom Egyesület, a Kaposújlaki Családi Kör Egyesület és a Kaposújlaki
Szülők Egyesületének tagjai a színes és tartalmas programok szervezéséért, amelyek további lehetőséggel szolgáltak a kikapcsolódni, mozogni, kulturálódni vágyóknak.
Csabai Tamás
polgármester

HIVATALI ÜGYINTÉZÉS:
Kaposújlak Községi Önkormányzat - 7522 Kaposújlak, Kossuth Lajos utca 10.
Telefon: 82/714-400; Fax: 82/714-401;
E-mail: kaposujlak@kapos-net.hu; Web: www.kaposujlak.hu
Szerda: 2011.
15.00 - 17.00
Fogadó idő: Mikulás

Tel: 30/ 95 72 172

Németh Judit adóügyi előadó

Hétfő : 13.00 - 16.00

70/ 97 80 464

Horváth Gabriella falugazdász

Hétfő: 10.20 - 12.00

70/ 489 39 32

Hegedüs Mária Somogy Megyei
Kormányhivatal hivatali ügysegéd

Kedd: 8.00 – 9.00

70/ 69 88 927

Csabai Tamás polgármester

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal - 7521 Kaposmérő; Hunyadi János utca 13.
Tel: 82/577-410; 82/477-001; E-mail: kaposmero@kapos-net.hu; Web: www.kaposmero.hu
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 7.30 - 16.00; pénteken: 7.30 - 13.30
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TÁJÉKOZTATÓ a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól
A község belterületén a kerti hulladék égetésére csak az esetben kerülhet sor, ha eltávolítása, hasznosítása
más módon nem lehetséges. Ez
esetben is csak a megfelelően előkészített, száraz kerti hulladékot
szabad égetni, - az emberi egészséget legkevésbé károsító ¬a vagyoni
és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon.
Az égetést minden hétfőn és csütörtökön, továbbá minden hónap

első szombatján délelőtt 8 órától
lehet elkezdeni és 14 óráig be
kell fejezni, ezt követően a tüzet
el kell oltani, és a környezetet átvizsgálni, minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet
okozhat.
Ünnepnapokon tilos az égetés.”
Tűzgyújtási tilalom időszakában
irányított tűzgyújtás nem engedélyezett azokon a napokon sem, melyeken a helyi rendelet engedi!

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata állandó felügyelet
mellett nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.
A tűzvédelmi előírások, valamint
az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják.

Ebtartók figyelmébe!
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre való
kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását valamint
a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza. Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan
vagy a ház bejáratán szembetűnő

módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

Háziorvosi rendelő

Fogorvosi rendelő

Védőnői szolgálat

7522 Kaposújlak, Kossuth L. u 10.

7522. Kaposmérő, Hunyadi u. 5.

7522. Kaposmérő, Hunyadi u.

Az ebtartó köteles az állatot úgy
tartani, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosát tartósan vagy
rendszeresen ne zavarja, szabad
mozgásukat ne gátolja.
Az ebet közterületen – vezetésre
alkalmas – pórázon kell tartani. Harapós vagy támadó természetű ebet
a harapás ellen szájkosárral kell ellátni. Az ebtartó a közterületen való
sétáltatáskor köteles gondoskodni
az eb ürülékének feltakarításáról.

Tilos ebet beengedni, bevinni,
vendégforgalmat
lebonyolító
nyilvános helységbe, üzletbe,
nevelési, oktatási, egészségügyi,
szociális, kulturális létesítmény
területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
a temető területére, a játszótér
területére.

Tel: 06-82-477-174;

Dr. Varga Imre

Dr. Vida Gergely Szabolcs

Tel: 06-30-520-8502
E-mail: drvargaimre@gmail.com

dr. Németh Cintia

Asszisztens: Nagy Ildikó
Rendelési idő Kaposújlakon:
KEDD:
13:00-15:00
CSÜTÖRTÖK: 7:30-10:00
Rendelési idő Kaposmérőben:
II. HÁZIORVOSI KÖRZET
Tel: 06-82-480-110
HÉTFŐ:
KEDD:
SZERDA:
PÉNTEK:

7:30-10:00
7:30 - 9:00
13:00-15:00
7:30-10:00

Rendelési idő:
HÉTFŐ:
14:00-20:00
SZERDA:
8:00-16:00
CSÜTÖRTÖK: 11:00-19:00
PÉNTEK:
8:00-16:00
A betegek ellátása időpont egyeztetéssel történik, lakcímkártya,
TAJ-kártya bemutatásával.
Telefon: 82/477-009
Asszisztens: Biró Daniella

Molnár Éva védőnő
06-70-331-5333;

Páhokiné Kütsön Szilvia
06-20-264-8228
Rendelkezésre állási idő:
Hétfőtől péntekig: 8:00- 9:00
Önálló és általános tanácsadás:
9:00-11:00
Gyermekorvos által tartott
tanácsadás: Dr. Tóth Beáta
Első SZERDA a hónapban:
8:00-9:00
Nőgyógyász által tartott
tanácsadás:
Első PÉNTEK a hónapban
8:00-13:00
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DisznóTORtúra a mi kis falunkban
Meghívót kaptam a postaládámba,
miszerint 2016. január 30-án disznótorra várják a falu népét. Ezt
egyik délután ki is dobolták, ami
nekem nagyon tetszett. Elérkezett
az idő, gondoltam lemegyek kicsit
nosztalgiázni.
Minden munkafolyamatra megfelelő emberek, edények és hely. Sok
szorgos kéz munkája és szakértelmének eredménye: bőséges disznótor finom, házias ízekkel.
Jó volt találkozni a régi és újabb ismerősökkel, valamint az eddig számomra ismeretlen újlakiakkal koccintani és beszélgetni. Külön koktélpult működött a hölgyek és a gyerekek nagy örömére. A nagyteremben játszóház várta a kicsiket, ahol
jól érezték magukat, így a szülők is
felszabadultak és élvezhették a rendezvényt.
Kiváló zenekar gondoskodott a jó
hangulatról. Meg is telt a tánctér.
Ének és gitárzenére tölteni a kolbászt; Ez igen!

BBM

Volt borverseny, hozzáértő bírákkal, utána borkóstoló. Finomabbnál
finomabb nedűk ízlelgetésével, halk
harmonikaszó kíséretében énekelgetve jó hangulatban telt az idő.
Nosztalgiázni mentem, ami várakozásomon felül sikeredett.

Ezúton mondok köszönetet a szervezőknek, és mindazoknak, akik tevőlegesen hozzájárultak a rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához.
Beck Csaba

Ékes Edit akvarellfestő, művésztanár kiállítása

BBM

2016. január 23. szombaton a Magyar Kultúra Napja alkalmából ÉKES
EDIT akvarellfestő, művésztanár alkotásaiból nyílt kiállítás a kisteremben.
A megnyitón Hegyeshalmi Csaba olvasta fel kedves versét.

Milyen kicsi a világ! – szoktuk
mondani. Editet az interneten ismertem meg, amikor „kreatívszakkörös” oldalamon jelentkezett szakkörünk tagjaink sorába. Akkor
2010-et írtunk. Először csak a világhálón keresztül láttam csodaszép
festményeit. Azóta persze több helyen a valóságban is találkoztam
munkáival. Megjelent a Hangulatfestők című könyve is Balogh Marcsi gondolataival. Képeinek témájául gyakran választja -Lőrincz Sándor gondolatait kölcsönözve- "az
asszony szelídségű zselici dombokat, erdők ölelte tájak üde tisztásait,
végtelen mezők növényeit, virágait
vagy a tó fény-árnyék játékát, a tavaszi zsongás színorgiáját vagy éppen a téli álomra készülő természet
fáradt koloritját."
Balazsiné Balaskó Mária
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Úgy táncolnék Veled…
Szerintünk nincs olyan ember, akinek ne kezdene akaratlanul is ritmust verni a lába, ha meghall egy
fülbemászó dallamot. Mi főleg így
vagyunk ezzel, mi, táncosok, akik
minden héten, péntekenként ropjuk
falubéli társainkkal.
A tánc, ami igazán kikapcsol.
Mindegy, hogy néptánc, társastánc
vagy valami más. Miért táncol az
ember? Hogy önbizalmát növelje,
hogy kitartást tanuljon, vagy csak
levezesse a heti felgyülemlett feszültséget, kiadja magából mindazt
a stresszt, ami nap, mint nap éri. A
tánc nevel, tartást ad, gyógyítja a
testet és lelket. Lényeg a jó hangulat, a jó zene, a társaság, és persze a
kiváló oktató!

A párom és én néptáncoltunk 12
évig a Somogy Táncegyüttesben,
tehát nem idegen számunkra a táncóra, csak ez mégis egy kicsit más.
Egészen kifinomult mozgásforma
jellemzi a társastáncot, míg a magyar néptáncformánál több az improvizatív elem és a lépéseket is
egyedi mozgássá lehet alakítani.
Már rég óta szerettük volna kipróbálni magunkat egy picit a latinamerikai táncokban, de erre nem
volt eddig lehetőségünk. Aztán jött
a felhívás, hogy Balázs Nóra táncoktatást indít Kaposújlakon a Művelődési Házban. Akkor felkaptuk a
fejünket és úgy döntöttünk, hogy 8
héten keresztül szabaddá tesszük a
péntek estéinket. Oktatónk, Nóra

egyébként Kanadából jött hozzánk
és több mint 20 éves versenytáncos
múlttal rendelkezik, tehát jó kezekben van a csapat. Eddig tanultunk
merenguet, csa-csa-csát, angolkeringőt és tangót.
Ahogy egyre jobban belemerülünk
a táncba, annál magabiztosabbak
leszünk, és ha már egy bálban vagy
egy lakodalomban ki merünk állni a
parkettre, akkor azt gondoljuk, mindenképpen előnyös volt ez a kis tanulás.
A 8 hét sajnos hamar elröppen, de
reméljük lesz majd folytatás, mert
úgy táncolnánk még…
Győri Mónika és Heinrich Balázs

Új asztalt avattunk

BBM

Április 2.-án rendezte meg az önkormányzat a művelődési ház programjainak keretében immár hagyományosnak mondható asztalitenisz
versenyét. Külön apropója is volt
ennek a kis versengésnek, hiszen

kapott a falu egy minden igényt kielégítő, versenyzésre is alkamas
csodajó pingpong asztalt. A részvétel átlagosra sikeredett, 10 fő nevezett, nyolcan a felnőtt illetve ketten
az ifi kategóriában. Egész délután
pattogott a labda, mindkét asztalon
folyamatos volt a játék és a vendégasztalra kikészített sütik, frissítők
elfogyasztása ellenére is bátran
mondhatom mindenki kellemesen
elfáradt. Az ifjúságiaknál Kacs
Olivér érdemelte ki az első helyet, a
második Saffer Benedek lett. Felnőtt kategóriában is a Kacs család
jeleskedett, az első helyen Misi a

Új játékok a művházban!

BBM

másodikon
Dávid
végzett
Kacséktól, a harmadik helyet Gál
Bence érdemelte ki.
A rendezőség gratulál a helyezetteknek, és ezúton szeretné megköszönni mindenkinek a részvételt,
különösen Bajczi Lajos bácsinak
aki eljött közénk Kaposvárról, és
fiatalokat megszégyenítö energiával végigjátszotta a délutánt. Remélem a következő versenyünk még
több kaposújlaki lakost vonz majd.
Addig is aki teheti, használja az új
asztalt jó egészséggel.
Gál László
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„Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!”
kezése nemzeti ünnepünkről. A műsor folyamán hallhattuk a Nemzeti
dalt, a 12 pontot és e cikk címében
idézett Petőfi A szabadsághoz
című versét is.
Megható ünnepség részesei lehettünk. Ahogy a gyerekek felelevenítették a forradalom eseményeit, úgy
ragadott bennünket magával a
máciusi ifjak lángolása, a forradalom lendülete, majd annak leverése
után a szomorúság, a tehetetlenség
érzése, amint nehéz szívvel búcsúztunk az aradi vértanúktól.
VJ

„1848. március 15-ére, a Szabadságharc dicső napjaira emlékezünk.
168 évvel ezelőtt a magyar nép
fegyvert fogott, hogy kivívja szabadságát, függetlenségét és véget

vessen az elnyomásnak.” Csabai
Tamás polgármester ünnepi beszéde után e szavakkal indult, majd
a Himnusszal folytatódott a
kaposújlaki gyermekek megemlé-

Az ünnepi megemlékezés a Szózattal zárult.
A műsor az ART-alom Egyesület
közreműködésével valósult meg.
Rendező és felkészítő: Lecső Péter
Balazsiné Balaskó Mária

Sakkozás Für Katinkával

Kaposújlak Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és Családját

pénteken 18 órára, az
Európa Parkban tartandó

BBM

majd ezt követően

19 órára
a Művelődési Házba,
építész, ötvösművész,
Kaposújlak Díszpolgára

Mindenkit szeretettel várunk!

Április 8-án a könyvtárunkban a
Balatonfüredi Sport Club NB1/B-s
női játékosával mérkőzhettek a
sakkozás kedvelői.
A kaposújlaki Für Katinkát édesapja tanította meg a sakkozás alapjaira, majd versenyszerűen játszani 12 éves korában kezdett. A
10 sakkozással töltött év alatt sok

szép sikerrel, élménnyel gazdagodott.
Ezek között szerepel a megyei
egyéni és csapat diákolimpiai bajnoki, valamint az országos egyéni
diákolimpiai bajnoki cím elnyerése
is. Kétszer vett részt Ifjúsági Európa
Bajnokságon, Olaszországban illetve Grúziában.
BBM
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A költészet napja - különleges, majdnem meghökkentő rendezésben
József Attila születésnapjára és költészetére emlékezve országszerte
szervezünk rendezvényeket, programokat, mikor a magyar verselés
nagymestereinek műveit szavalják /
olvassák kicsik - nagyok. Ez az a
nap, mikor bizonyosan leemelünk
kedvenc versesköteteket a könyvespolcról, hogy elolvassunk néhány
verset, melyeket szeretünk. Április
11-én, hacsak rövid időre is – irodalmi kávéházzá alakult művelődési házunk nagyterme
„Költészet napja - különleges,
majdnem meghökkentő rendezésben”, melyben nekünk részünk lehetett ezen a napon. A versmondók:
Lecső művész úr, három kaposvári
főiskolás
–
Maizác
Fanni,
Habodász István, Bera Márk – valamint a kaposújlaki Vajda Soma külön-külön asztaloknál ültek, és a
megjelent érdeklődő közönség kereste fel őket. Ők egy-egy költőt
megszemélyesítve mondták el a
verseket és néhány adatot, ami a
költőkre vonatkozott. A kitalálásért
és az az esetleges versidézetek elmondásáért a „versenyzők” (a közönség) pontokat kaptak.
A fentiekből következően csak és
kizárólag saját élményeimet tudom
leírni, mert egyszerre csak egy helyen tudtam ott lenni. Lecső Péter
lényegre törő, de figyelemre méltó
József Attila életéről szóló bevezetője, és versmondása után megkerestük az ifjakat.

BBM

jóvoltából megismerkedtem a zseniális szerelmes verseivel, mint pl.:
az „Óda”, és különleges verseivel,
mint a „Medáliák”-kal.

nyilvánulásairól (Charles Baudelaire, Nietzsche, stb.), valamint az akkori irodalmi élet elutasító, illetve
elfogadó magatartásáról.

A harmadik ifjú színinövendékünk
– Márk – Petőfit személyesítette
meg, itt főleg a költő szerelmi életével, szabadságszeretetével, „Az
apostol” - lal, és Arany Jánoshoz
fűződő csodálatos barátságával
foglalkoztunk. Nagyon jó volt felidézni a rég hallottakat.

Sajnos Kaposújlak legifjabb irodalmi képviselőjével – időhiány
miatt – csak Csaba fiam tudott találkozni, pedig szeretem Weöres
Sándort gyermekverseivel együtt,
melyek a kis Soma repertoárjában
szerepeltek.

Negyedikként Lecső művész úrnál
Ady megszemélyesítőjeként nagyon kellemes, mélyreható beszélgetést folytattunk, elsősorban a
költő politikai és filozófiai meg-

Nagy kár, hogy nem volt nagyobb
az érdeklődés, de így is nagyon jól,
hasznosan
és
szórakoztatóan
töltöttük el az időt.
Dabóczi József

Én először a csinos, ifjú szőke Fannit kerestem fel, aki Pilinszky Jánosnak „adta ki magát” - sajnos kudarcot vallottam, mert nem ismertem fel a költőt, de tudtam idézni
Tóth Árpádot és József Attilát, így
megnyugodva távoztam asztalától.
A második asztalnál István személyében József Attilát ismertem fel, s
itt arról beszélgettünk, hogy az én
ifjú korom idején (az 1950 - es
években) csak a proletár versei
voltak „divatban”, de egy tanárom

BBM
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Megemlékezés névadónk születésének 100. évfordulójáról

BBM

Dr. Kanyar József, a művelődési
házunk névadója és Kaposújlak
díszpolgára, születésének 100. évfordulója alkalmából 2016. április
29-én ünnepi megemlékezésre és
kiállításra került sor a művelődési
házban. A megemlékezés az emléktábla megkoszorúzásával vette kezdetét. A koszorút Molnár Andrásné
Kanyar Éva, Dr. Kanyar József leánya és Csabai Tamás polgármester

helyezték el. majd az ünnepség Takáts Gyula Szülőföldem című versével folytatódott, melyet Lecső
Péter színművész adott elő. Csabai
Tamás polgármester köszöntője
után filmvetítéssel emlékeztünk
névadónkra. A filmet archív felvételekből Papp József, a Zselic TV
vezetője, állította össze erre az alkalomra.
Beszédet
mondott
Gálné Jáger Márta, főlevéltáros, a

Édesapám 100 éves lenne...
Igen szép, megható ünnepségre került sor Újlakon április 29-én, édesapám hivatalos, bár - mint ő is elmondta a filmen - nem igazi születésnapján. Családi szájhagyomány
szerint valóban május 1-én született, de a bábaasszony okozta zavar
miatt lett hivatalosan április 29.
Mindegy is, lényeg, hogy megszületett!

Már a feltételezés is kedvesen hangzik, de azt hiszem elégedettek lehetünk, hiszen 89 évesen halt meg nagyon szép, tartalmas élet után.

Ünneplése tényleg megható volt,
kedves beszédek méltatták édesapámat, Balazsiné Balaskó Marika,
Csabai Tamás polgármester úr, Kaposvárról Gálné Jáger Márti, Simon
Laci a budapesti Somogyiak Baráti
Köre elnöke beszéltek, édesapámmal közös élményeiket mondták el.
Külön köszönetet mondanék Rózsás Gyula volt polgármester úrnak,
aki eljött az ünnepségre. Az ő és az
előző képviselő-testület tagjainak

Honismereti Szövetség alelnöke, a
Somogy Megyei Honismereti
Egyesület elnöke, melyben méltatta
„Jóska bácsi” munkásságát és szülőföld szeretetét.
Ezután a Somogy Táncegyüttes előadását láthatták a vendégek, melynek bevezetéseként Csíkvár Gábor
emlékezett vissza Dr. Kanyar József a Somogy Megyei Népi Együttes vezetőjeként 1949 és 1961 között végzett munkásságára.
A táncbemutatót követően Simon
László, a Somogyiak Baráti köre elnöke emlékezett meg névadónkról,
majd Polgár Tamás a Somogy Megyei Levéltár igazgatójának beszéde
következett,
melynek
keretében névadónk műveiből
álló gyűjteményt adott át a művelődési ház és az önkormányzat részére. E gyűjtemény könyvtárunkban megtekinthető.
A megemlékezést követően vendégeink megtekintették a művelődési
ház előterében berendezett kiállítást. A kiállított könyveken és újságcikkeken túl, a falakon fényképek is helyet kaptak. A képek egészen gyermekkorától kezdve mutatják be névadónkat. A kiállítás legérdekesebb tárgya a Harminc nemzedék krónikája című mű a
kaposújlaki könyvtár számára
dedikált példánya. A fotókiállítás
jelenleg is megtekinthető a
művelődési házban.
Bera György
érdeme a Művelődési Ház édesapámról történő elnevezése, valamint a szép emléktábla felállítása.
Nagy élmény volt nekem a
kaposmérői Papp Józsi filmösszeállítása édesapámról, amit külön is
köszönök, volt olyan (összeállítás)
filmrészlet, ahol még édesanyám is
látható volt. Vers és néptánc is színesítette az estét.
Végül csodálatosan megterített asztal várt bennünket nagyon finom hidegtálakkal és süteményekkel, ezért
is külön köszönet a szervezőknek.
Molnár Andrásné Kanyar Éva
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Májusi Piknik az Európa Parkban

A LOVASÍJÁSZ

BBM

Az idén május 7-én rendeztük meg a már hagyománnyá vált Májusi Pikniket
az Európa Parkban. Az újlaki gyermekek ART-alom Egyesület közreműködésével anyáknapi műsorral köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
Ezután hastáncos bemutató következett.

Falunk Művelődési Házában március 19-én vetítettük Kaszás Géza
A Lovasíjász című filmjét.
Nagy volt az érdeklődés, hiszen a
nézők soraiban megtalálhattunk
felnőtteket és gyermekeket egyaránt. A film bemutatta Kassai Lajos életét, munkásságát, az általa
újrateremtett lovasíjászatot. Kaposmérőben egy tanyán él állatokkal körülvéve. A semmiből indulva
építette fel birodalmát.
Alapmottója: „nem az ősöket kell
követni, hanem azt, amit az ősök
követtek.”

BBM

Mindeközben a kemencében már sültek a csülkök, bográcsban rotyogtak a
finomabbnál finomabb étkek, tárcsákon, grillezőkön és a szabadtűznél készülő különféle húsok, kolbász, virsli, szalonna illata már messziről hívogatta az erre járókat, hogy csatlakozzanak a piknikezőkhöz. Falatozás mellett jutott idő a játékra, jóízű beszélgetésekre is.
BBM

BBM

BBM

A lovasíjászat létrehozásáért és a
világban való terjesztéséért 2003.
augusztus 20-án Mádl Ferenc köztársasági elnöktől a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét
vehette át.
2016. március 15-én Áder János,
Magyarország köztársasági elnöke,
március 15. alkalmából a Magyar
Érdemrend középkeresztje (polgári
tagozata) kitüntetést adományozott
Kassai Lajos részére, az ősmagyar
hagyományok felelevenítését és átörökítését a hazai lovasíjász sport
megteremtésével és népszerűsítésével szolgáló, értékteremtő munkája
elismeréseként!

Gondos Diána
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India, ahogy Klencsár Gábor fotográfus látta
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KG

Egy nem mindennapi fotókiállítás
és filmes élménybeszámoló várta
április hónapban a falu közösségét
és valamennyi érdeklődőt a Művelődési Házban.
Klencsár Gábor 2015.októberében
három hetet töltött India északkeleti
részében az ott élőkkel utazva, barangolva a maga természetes közegében, s nem légkondicionált buszokról le- és felszállva, hiszen az
volt a célja, hogy közelről megélhesse, megérezhesse e világrész
lüktetését, illatait, ízeit.
A közösségi házba lépve a nagyméretű fotók és az autentikus indiai fű-

szerezésű tea kellőképpen gondoskodott a “ keleties” hangulat megalapozásáról. Káplán Géza íróbarát
üdvözlő gondolatait követően a népes közönség órákon át hallgatta és
figyelte a kivetítőn Klencsár Gábor
izgalmas, fűszeres, impulzusokban
bővelkedő élményszerű emlékképeit, benyomásait.
A fotós beszámolója, személyes
gondolatai alapján India, mint maga
a földi paradicsom jelenítődött meg
a kivetítőn, kellemes, indiai zenei
aláfestéssel. A bemutatott szélsőségeket is láttatva mégis az a véleménye támadt a hallgatóságnak, hogy

Parkosítás a Bikaréti-tónál

BBM

az indiai nép harmóniában él a természettel és egymással is, s nagyon
fontos elem számukra az éltető víz
és a napfény, mivel úgy tartják,
hogy a víz megtisztít ( bármi is úszszon benne...), a nap heve pedig
fertőtlenít.
Úgy vélem a fotográfusnak sikerült
kiválogatnia, összegyűjtenie a
nagyközönség számára azokat a képeket az útja során készített több
ezer képből, amelyekből érthető válik, miért nevezik az ott élők Indiát
az Isten, a lélek országának.
- SBA -

2016. július
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Gyermeknap – KacsaOlimpia az Európa Parkban
Május utolsó vasárnapján újra gyerekzsivajjal telt meg a park. Eljött
ismét a Gyermeknap. A meleg, napsütéses időben sokan jöttek el. Az
idei évben hagyományteremtő
szándékkal, izgalmas és új versenyek vártak a kilátogatókra. Első alkalommal került megrendezésre a
Kaposújlaki KacsaOlimpia. A játékok központi figurája a gumikacsa
volt.
Három versenyszámban küzdöttek
az érmekért a részvevők. Elsőként a
Kacsalökés érmei találtak gazdára,
másodikként a Kacsúzli versenyszámban csaptak össze a gyerekek.
A nap főversenyén, a Kapos folyón
úsztak a kacsák. Az 50 méteres távon rendezett futamon nagy küzdelem alakult ki a dobogós helyezésekért.
Természetesen nem maradhatott el
a jutalmazás sem. A versenyszámok

VH

első három helyezettje éremmel és
édességgel térhetett haza. A többiek
sem távozhattak üres kézzel. Viszszatért a tavalyi év nagy kedvence,

a Lufidarts. Idén is nagy sikert aratott. A nap utolsó játéka a méltán
népszerű Kincskereső volt.
Bera György

NYUGDÍJAS KLUB

Nyugdíjas kirándulás Várdára

Következő klubnap:

2016. aug. 23. kedd 17 óra
Helyszín: Művelődési Ház
Téma:

Balatonfüredi kirándulás
postaépületből kialakított könyvtárban és kiállító termekben láttuk
Szász Endre műveinek másolatát, a
művész-táborok vendégei által készített szobrokat, csipke kiállítást és
az origami kiállítást.
PZS

2016. júliusban a Kaposújlaki
Nyugdíjas Klub kirándulást hirdetett Várdára. Sokan keltünk útra.
Várdán a nagy létszám miatt két
csoportot alkottunk. Amíg egyik
csapat meglátogatta a Szász Endre
kastélyt addig a másiknak Várda
polgármestere mutatta be a falu
nevezetességeit. A Szász hagyaték
egy magán múzeum. A művész

iparművészeti festészeti munkáit,
illetve a műgyűjtő tevékenysége
során összegyűjtött alkotásokat tekinthettük meg a látogatóknak megnyitott részben. A sokféle stílus és
érték egyvelege után a falu értékeit
csodáltuk. A templomot, amelynek
történetéből kiderült, hogy a Somssichok révén van még egy összekötő kapocs falvaink között. A régi

A virágos szabadtéri szobrokkal
tűzdelt környezetből busszal érkeztünk az étterembe. Az ebéd jótékonyan elégítette ki a fáradt vándorok
éhségét. Jó hangulatban, időben érkeztünk haza a busszal. A kirándulásért köszönet illeti mindazokat,
akik lehetővé tették anyagilag és
szervezéssel, illetve minden résztvevőnek a kellemes hangulatért.
Papp Zsuzsanna
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Nyári gyermektáborok a művházban – Folytatás az 1. oldalról
Június végén Marika néni felhívott,
hogy van lehetőség a Művelődési
házban egy 4 órás diákmunka programban való részvételre, melynek
az első 3 hetében a gyerektáborokban kell segíteni. Éltem is a lehetőséggel és így kerültem kapcsolatba
a kaposújlaki gyerektáborokkal.
Az első tábor a Kézműves tábor
volt, ami július 4-8-ig tartott. A gyerekeket nagy lelkesedés töltötte el a
sok színes program, ami egy saját
tervezésű medállal kezdődött. Ezen
kívül még pólót batikoltunk, bőr
karkötőt csináltunk és decoupage
képet készítettünk. A hét közepén
Szennába látogattunk, hogy a gyerekek átéljék a régi falusi emberek
minden napjait. A fiúk elmentek fát
vágni és falat tapasztani, a lányok
vajat köpültek, zöldséget gyűjtöttek
és fellocsolták a döngölt földpadlót
majd általuk készített vajas kenyérrel várták a fiúkat. A hét zárásaként
az Európa Parkban a kemencében
pizzát sütöttek.
A második tábor a Honismereti tábor volt, ahol a gyerekek megismerkedhettek családfájúkkal illetve a
település múltjával. ,,Családfaállítás, családfakutatás” címmel tartott
előadást Gálné Jáger Márta
főlevéltáros, a Somogy Megyei
Honismereti Egyesület elnöke.
Ezen a héten Mesztegnyőn voltunk
kirándulni, ahol megtekintettük a
helytörténeti gyűjteményt, gyékényt fontunk és csuhévirágot készítettünk. Délután a mesztegnyői
kisvasúttal kirándultunk. Pénteken
házi készítésű kenyeret sütöttünk a
kemencében, illetve számháborúztunk és egyéb népi játékokat játszottunk az Európa Parkban.
A harmadik táborban a színjátszás
kapta a főszerepet, ahol Lecső Péter, Fekete Kata színésznő segítségével, avatta be a gyerekeket a színjátszás rejtelmeibe. Az első nap értékvásárral kezdődött, ahol eldöntöttük az egész hét témáját, ami az
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igazság lett. A hét a színpadi darabok megírásával, illetve azoknak a
gyakorlásával zajlott sok játékos
feladattal körülölelve. A pénteken
Hajmásra látogattunk, ahol fürdéssel és az ott élő állatok megismerésével pihenték ki a gyerekek a hét
fáradalmait.
A kirándulás után itthon, a művház
színpadán a nagyérdemű közönség
előtt is bemutatták a hét folyamán
készült jeleneteket.
Halvax Ádám

Nyári unaloműző
programok minden nap!
A művházban augusztusban is
várjuk a gyerekeket, akár
egész napra! (Kérjük jelezni!)

Tartalmas, érdekes
programok!
Sok játék, móka, kacagás!
Telefon: 30/385 1252

BBM
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Kirándulás
Székesfehérvárra

Kaposújlak Önkormányzata
2016. augusztus 24-én, szerdán
nyárbúcsúztató kirándulásra
hívja az általános iskoláskorú,
kaposújlaki gyermekeket.
Program:
Délelőtt városnézés, ismerkedés
Székesfehérvár nevezetességeivel és Bory-vár megtekintése.
Délután Játék a Koronás Parkban
Részletes infó külön plakáton!
Jelentkezni lehet:
személyesen a művházban,
Telefonon:
30/385 1252 és 20/538 9563
E-mailben:
muvhazkaposujlak@gmail.com
valamint facebook oldalunkon:
www.facebook.com/muvhazkaposujlak

Könyvtárunkba új könyvek érkeztek!
Könyvtárunkban a folyamatosan
megújuló könyv és DVD készlet
mellett, Praktika, Nők Lapja, PC
World, Képes Sport legújabb
számai is megtalálhatók!
FONTOS!
Kérjük mindazokat, akiknél vannak lejárt kölcsönzési idejű
könyvtári könyvek, hozzák viszsza mielőbb! Köszönjük!

Nyitva tartás:
Kedd:
Csütörtök:
Szombat:

16:00 – 18:00
10:00 – 14:00
14:00 – 16:00

Weboldalunk:
www.konyvtarkaposujlak.blogspot.hu
E-mail: konyvtarujlak@gmail.com

Telefon:
30/385 1252 és 20/538 9563

Szeretettel várjuk régi és új Olvasóinkat!

SEGÍTSÉGET KÉRÜNK!
Kérjük, hogy akinek van a tulajdonában névadónkhoz,
Dr. Kanyar Józsefhez kapcsolható bármiféle dokumentum –pl. fotó, írott szöveg, jegyzet, könyv, személyes tárgy, stb.- kérjük, jelezze, vagy hozza el a könyvtárba. Digitalizálás, archiválás után természetesen viszszaadjuk! Köszönjük!
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Nyugdíjas Klub óévbúcsúztatója

Köszönet a becsületért!

December 29-én óévbúcsúztató találkozóra jöttünk össze a művelődési házba. Nagy izgalommal vártuk az összejövetelt, mert a meghívó nem sok mindent árult el a
programról. Az új klubvezetőnk
Novákné Anikó meghívta a kaposvári Korona ének- és táncegyüttest, melynek Ő is tagja. A
műsort Szerencsés Józsefné kezdte, aki elénekelte az Ave Máriát.

A napokban történt meg velem, hogy
egy üzlet előtt-ahol előzőleg vásároltam- elhagytam a pénztárcámat.
Sajnos ezt csak később vettem észre.

A Kaposújlaki Szülő Egyesületének
vezetője Kugliné Jónás Judit következett, aki elmondta, hogy szeretnének jó kapcsolatot kialakítani a
nyugdíjas klubbal és egy kisfilm keretében bemutatta milyen programokat szerveztek a 2015-ös esztendőben. Azután a gyerekek kis műsorral köszöntötték az egybegyűlteket és még kis ajándékkal is készültek. Ezt követően a táncegyüttes lépett színpadra és színvonalas műsort adott, majd ismét Szerencsésné
következett, aki elénekelte a Rákóczi megtérését. Ezután Nagy László
tangóharmónikás ismert operettslágereket játszott, melyet a közönség is énekelt vele. A vacsorát követően és a finom sütemények
elfogyasztása után Nemes Gabriella
játszott szintetizátoron és énekelt.

A nyugdíjasklub tagjai és a meghívott hamarosan táncra perdültek és
nagyon jó hangulat kerekedett köszönhetően az énekesnek, aki közkedvelt dallamokat játszott.
Később a polgármester úr pezsgővel köszöntötte az újévet, és sok sikert kívánt az elkövetkező évre
minden jelenlévőnek. Az est végén a nyugdíjas klub vezetősége
minden hölgy tagját egy-egy doboz
bonbonnal, a férfiakat egy-egy doboz sörrel köszöntötte. Nagyon jól
sikerült ez a program és reméljük
még sok hasonló találkozóban lesz
részünk.
Thury- Nagy Istvánné

Kedves Nyugdíjas Társak!
Szeretettel várunk mindenkit a
Kaposújlaki Nyugdíjas Klubba!
Érdeklődni:
Novákné Anikó klubvezetőnél
Tel: 06/ 70/ 332 5592
Bármilyen időpontban, késő este is jó.

Klubinfó:
www.nyugdijasklub7522.blog.hu;
Email:
nyugdijasklub7522@gmail.com;

Felhívtam az üzletet, ahol közölték
velem, hogy egy fiatalember megtalálta és azt mondta, hogy beviszi a
Rendőrségre. Másnap a Rendőrségen érdeklődésemre elmondták,
hogy menjek a Városházára a talált
tárgyak osztályára. Sajnos ott sem
jártam sikerrel. Szerencsére pótolni
való irat nem volt benne, de így persze a megtaláló sem tudhatta kinek
a tulajdonát találta meg. Ezután biztos teszek egy papír cetlit az elérhetőségemmel a pénztárcámba, ha
még ilyen előfordulna velem.
Pár nappal ezután megállt előttünk
egy autó. Meghozták az eltűnt pénztárcát a benne lévő pénzel együtt.
Amiért ezt a cikket megírtam részben a tanulság, de legfőképpen
azért, mert a becsületes megtaláló
egy kaposújlaki fiatalember, aki
visszament a boltba és kiderítette,
hogy ki lehet a tulajdonos. Ő pedig
Heinrich Balázs, akinek ezúton is
szeretném megköszönni becsületességét!
Tisztelettel: Szekeres József

Férfinap a nyugdíjas klubban!
2016. április 5-én kíváncsian vártuk, hogy milyen meglepetés lesz a
klubunknál. A meghívók alapján
erre lehetett számítani.
Az első kedves mozzanat egy nagyon finom vacsora volt. Dicséret
és elismerés illeti a finom pörkölt
elkészítőjét – Kovácsné Katit – és
mindazokat, akik ehhez hozzájárultak. Elnök asszonyunk Novák Istvánné meleg szavakkal köszöntötte
a megjelent férfitagságot, akik azt
kitörő tapssal fogadták.
Ezt követően egy kedves kislány –
Novák Lora – nyelvtörő verse örvendeztette meg a jelenlévőket. Va-

csora közben kellemes beszélgetéssel telt az idő. Egyszer csak váratlanul felment a színpad függönye. Két
idősnek látszó hölgyet láttunk a
színpadon, akik néma-humoros jelenetekkel nevettették meg a kíváncsi közönséget. Egyes férfitársaink
szerint ez otthon is sikert aratna. A
némajáték előadói Novák Istvánné
és Thury Nagy Istvánné voltak,
akiknek további sok sikert kívánunk.
Alpolgármesterünk tudomására jutott, hogy remekeltek a nyugdíjasok. Kiemelkedő teljesítményt
nyújtott Pécsen a Tavaszi Kulturális
Fesztiválon a kaposvári Korona

ének és Táncegyüttes. Tagjai között
szerepel két kaposújlaki táncos is.
Novák Istvánné - Anikó és Bíró
Sándorné – Erzsébet. Sikeres szereplésükért dalkörük: kiemelt arany
fokozatot, tánccsoportjuk: arany fokozatot ért el. Ehhez alpolgármesterünk Kovács Jenő örömmel gratulált és további sok sikert kívánt. Elismerő szavait a tagság tapssal erősítette meg. Beszélgetéssel, borozgatással, finom sütemények kóstolásával vidáman ért véget ez a nap.
Köszönet a szervezőknek és a közreműködőknek.
Domján István

ÚJLAKI ÚJSÁG

2016. július

15. oldal

Összefoglaló a Családi Kör Egyesület programjairól
A 2016-os év során február utolsó
napján tartotta Egyesületünk az
éves közgyűlését, amelyen többek
között elfogadásra került az előző
évi egyesületi beszámolónk, az idei
költségvetési tervünk, valamint ismertettük az idei programtervezetünket is. Ezt követően egy jó hangulatú Teaparti keretében köszöntöttük a tavaszt.

már hagyományosan a Szarkavári
Kastélyszálló udvarán forraltborozással, szalonnasütéssel és hosszantartó, jóízű beszélgetéssel fejeztük
be. A tavalyihoz hasonlóan nagy sikert aratott a gyerekek körében a
Művelődési Házban megrendezett,
állatsimogatóval egybekötött Húsvétváró Családi Délutánunk.

Március közepén Egyesületünk ismét „Batyus” medvehagymatúrára
invitálta falunk közösségét a szarkavári domboldalra.
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Idén sem kellett csalódnunk, rengeteg szép medvehagyma várt minket
ott, és tele is szedtük velük a szatyrainkat otthoni pogácsa-, kenyérre
kenhető finom pesto gyártás és
készletfeltöltés céljából. A túrát im-

Az állatok között idén a legnagyobb
sztár Sid, a báránykölyök volt, de
ismét lehetett nyuszikat és kecskét
is simogatni. Volt tojásfestés, rajzolás is, húsvéti dísz készítés,
mesefilmnézés és a hagyományos
húsvéti népi játékok felelevenítése
sem maradhatott el.
Volt Teaházunk és Retro Discónk is
Sajnálatos módon az időjárás nem
volt kegyes a kaposújlaki reptéren

tartandó csillaglesünkhöz (amely
azonban csak el- és nem kimaradt,
ígérjük, pótolni fogjuk!).
Nagy élményt jelentett kirándulásunk a Zselici Csillagparkba. Július
23-án látogattunk el oda, meglepően szép számban, és láttunk soksok nem mindennapi dolgot,
kezdve a Nap és foltjai biztonságos,
távcsöves megtekintésével, előadással a Zselic élővilágáról és a
Hubble űrteleszkópról, valamint érdekes történetekkel, anekdotákkal
fűszerezve mutattak meg nekünk
valódi meteorit darabokat a világ
minden tájáról. A planetáriumban a
fejünk fölé borult a csillagos ég,
ahol megtekinthettük a csillagok és
a bolygók járását, a Tejutat és a különböző csillagképeket. Mindezek
után még felmentünk a Látogatóközpont mellett található kilátóba
is, ahol egészen elképesztő, gyönyörű látvánnyal ajándékozott meg
minket a zselici táj.
Páhy Norbert
Legközelebbi programunk:
2016. augusztus 13. szombat

I. Kaposújlaki GRIFF TÚRA
Részletes infó külön plakáton és
weboldalunkon:
www.csaladikor.blog.hu

A Zselici Csillagparkban
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A Kaposújlaki Családi Kör július 23-án, szombaton kirándulást szervezett
a Zselici Csillagparkba. Ezen a különleges eseményen a falu apraja-nagyja

részt vett. Egy speciális távcsővel
megtekinthettük a Napot. Kígyózó
sor állt a készülék előtt, mert mindenkit érdekelt, hogy milyen ez az
égitest. Egy néni mesélt a zselici erdőkben élő állatokról. Sok érdekességet tudtunk meg az aranysakálról,
vadmacskáról, sünről és még sok
más állatról is. Megcsodáltuk a világűrből érkező meteoritok gyűjteményét. A planetáriumban két filmet néztünk meg, az egyik a Zselici
erdőkről, a másik a Föld keletkezéséről szólt. A Csillagvizsgáló közelében áll egy fakilátó, ahonnét csodálatos kilátás nyílik a Zselici
dombságra. Számomra az tetszett a
legjobban, amikor megnézhettem a
Napot.
Szalai Boglárka
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Falunap 2016.
Az idei Falunap a Detonic Zenekar fergeteges koncertjével már péntek este
elkezdődött. Szombaton a Kispályás Foci Tornán mérhették össze tudásukat a gyerekek. A kisebbeket gyermekfutás, arcfestés, körhinta és légvár
várta. A nagyobbak aszfaltrajzversenyen, kerékpárversenyen, iskolatáska
hajító- és kosárdobó versenyen vehettek részt. Ezután a Pesti Zenés Színház interaktív előadása következett.
Az ebéd mellé. amellyel az önkormányzat látta vendégül a falunapon résztvevőket, a Kaposújlaki Nyugdíjas Klub szorgos hölgytagjai finom lángost
sütöttek. Délután a hölgyeket sodrófahajító verseny, az urakat rönkhajítóés traktorgumi görgető verseny várta.

Köszöntjük az újszülötteket!
Gratulálunk és sok örömet,
boldogságot kívánunk!
Bihary Barnabás
Tar Emilia
Semostyán László
Kovács-Fürstein Nimród Kolos
Izabella Fraser
Búcsúzunk azoktól, akik örökre
eltávoztak közülünk!
Nyugodjanak békében!
Hajdu János Józsefné
Müller János Józsefné
Máté Lászlóné
Molnár Tibor
Bodonyi Istvánné

Kaposújlak Önkormányzatának
ingyenes információs kiadványa
2016. július
BBM

A sztárvendég, Bangó Margit műsora után „derült égből meglepetés” – pillangó és cukorkazápor hullott kicsik-nagyok örömére. Az utcák közötti kötélhúzáson is sokan részt vettek. MC Pita Ramos műsorát, majd a Roxínház
előadását láthatta a nagyérdemű. Az újlaki fiatalokat Czár Barnabás képviselte. Az eredményhirdetés és tombolasorsolás után kezdődött a falunapi
bál a Senior Együttessel. Sajnos a nagy vihar idő előtt véget vetett a mulatságnak.
Kaposújlak Önkormányzata nevében köszönjük minden vendégnek, fellépőnek, támogatónak és segítőnek a falunapon való részvételt!
Balazsiné Balaskó Mária

Kiadásért felel:
Csabai Tamás polgármester
Kiadja:
Kaposújlak Községi Önkormányzat
7522. Kaposújlak, Kossuth u. 10.
Tel: 82/ 714 – 400
Weboldal: www.kaposujlak.hu
Email: kaposujlak@kaposnet.hu
Megjelenik 270 példányban.
Nyomtatás:
Corvina Nyomda Kft. Kaposvár
A cikkeket írták:
Balazsiné Balaskó Mária, Beck Csaba,
Bera György, Csabai Tamás,
Dabóczi József, Domján István,
Gál László, Gondos Diána,
Győri Mónika, Halvax Ádám,
Heinrich Balázs, Molnár Andrásné,
Papp Zsuzsanna, Páhy Norbert,
Safferné Dr. Bajczi Andrea,
Szalai Boglárka, Szekeres József,
Thury-Nagy Istvánné
A fotókat készítették:
Balazsiné Balaskó Mária,
Papp Zsuzsanna, Vajda Jenő
Vimola Hajnalka
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Köszönjük a közreműködést!

