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Kedves Kaposújlakiak!
„Ahelyett, hogy vennék Neked
valamit, amit szeretnél, valami olyat
adok Neked, ami az enyém, ami
tényleg az enyém. Egy ajándékot.
Valamit, ami jelzi, hogy tisztelem azt
az embert, aki itt ül velem szemben, és
arra kérem, hogy értse meg, mennyire
fontos, hogy vele lehetek. Most már
van valamije, ami egy kicsit én
vagyok, van belőlem egy darabkája.”
/Paulo Coelho/
A tiszta feltétel nélküli
szeretetről, barátságról és odaadásról
szólnak Coelho sorai. Most az
ünnepek közeledtével még erősebb és
meghittebb, ugyanakkor elgondolkodtató érzéseket keltenek e sorok bennem
és talán Önökben is.

Tartalomból:
Még nem volt olyan nap, hogy a
világban valahol ne folyt volna háború. Sok jó szándékú tudós, politikus,
vallási vezető, pénzügyi szakember és
sok elhivatott szamaritáriánus dolgozik a békéért szerte a földön. Ennek
ellenére még csak remény sem látszik
egy egyetemes béke létrejöttére.
Kérdezhetnénk, és kérdezik is sokan,
vajon hogy lehetséges ez? Ilyen sok
ráfordított munka és pénz mellett az
emberi gyengeségből vagy hatalomvágyból, esetleg pénzéhségből, birtoklásvágyból, elvakultságból vagy megvilágosodásból, vallási vagy területi
vita miatt, vagy a csuda tudja még mi
okból, de mégsem tudunk megbékélni
egymással.
Folytatás a 2. oldalon.
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Kedves Kaposújlakiak! - Folytatás az első oldalról.
E gondolatokat csupán azért írom,
hogy ne feledkezzünk meg arról,
hogy a saját nyugalmunk, békés
környezetünk törékeny, meg kell
dolgoznunk érte, hogy megőrizzük
azt. Legyünk türelmesek és megértők ne csak legközelibb családtagjainkkal és barátainkkal!
„Nézz fel az égre! Lélegezz be
néhányszor, jó mélyen. Gondolj
arra - csak egy pillanatra -, hogy
Csodában élsz, és benned is Csoda
van!” Fogadjuk meg Müller Péter
tanácsát, hisz valóban mi magunk
vagyunk a csoda!
Egy kicsit az ünnepi áhítat és
elmélkedés közt engedjenek meg
nekem egy kis körképet településünk fontosabb dolgait illetően.
Ebben az évben két nagyobb beruházást is megvalósítottunk: a temetőkert lekövezést és a ravatalozó
felújítását pályázati összegből tízmillió forint értékben, valamint
önerőből a Kossuth utcában falunk
tán legöregebb járdájának egy szakaszát újítottuk
meg szintén
tízmilliós összegben.

Pályázataink sikerének a temető
felújításával még nincs vége, hiszen
még két fontos projektünk is
központi támogatást kapott. Már
többször próbáltunk forrást találni a
Petőfi utca vízelvezetésének rendezésére, ami most szintén külső
forrásból valósulhat meg harmincmillió forint értékben, valamint az
orvosi rendelő korszerűsítésére
tízmillió forintot nyertünk. Ezek
kivitelezési munkálatait várhatóan a
tavaszi jó idő beköszöntével kezdhetjük meg.
Hallottam pletykákat, miszerint az
önkormányzat a Petőfi utcára nyert
pénzt fordította a temetőre, vagy
máshová. Nos, röviden, ez nem így
van. A pályázati forrásokat kizárólag a kijelölt célra szabad fordítani. Ezt szigorúan ellenőrzik.
Egy rendezvényekről szóló programunk is pozitív elbírálásban
részesült, aminek keretében közösségi célokat valósíthatunk meg,
valamint ezekhez eszközöket is
vásárolhatunk. Szóval mozgalmas
2018-nak nézünk elébe, mert ezen

kívül még sok tervünk vár megvalósításra. Köszönöm mindenkinek a
sok segítséget, amit 2017-ben rendezvényeinken, programjainkon és
egyéb teendőink közepette nyújtottak, és támogatásukkal emelték
azok színvonalát! /Programoknál
külön felsorolásban./
Végezetül Aranyosi Ervin: Karácsonyi gondolat című verséből idézve az Önkormányzat és Képviselő
Testülete nevében kedves Kaposújlak lakóinak és minden kedves olvasónak Békés Boldog Karácsonyi
Ünnepeket és élményekkel teli, sikeres Újévet Kívánok!

Háziorvosi rendelő

Fogorvosi ellátás

Posta Kaposújlak

II. számú háziorvosi körzet
Kaposújlak, Kossuth L. u. 10.

Kaposmérő, Hunyadi J. u. 5.

Kaposújlak, Kossuth L. u. 27.

Dr. Németh Cintia
Dr. Vida Gergely

Bácsainé Balogh Andrea

Dr. Varga Imre
Tel: 30/ 520-8502
Email: drvargaimre@gmail.com
Asszisztens: Nagy Ildikó

Rendelési idő Kaposújlakon:
Kedd: 13:00 – 15:00
Csütörtök: 7:30 – 10:00
Rendelési idő Kaposmérőben:
Hétfő: 7:30 – 10:00
Kedd: 7:30 – 9:00
Szerda: 13:00 – 15:00
Péntek: 7:30 – 10:00

Tel:06-82-477-009
Hétfő 13:00-17:30
Kedd 8:00-11:00
Szerda 8:00-14:30
Csütörtök 13:00-17:30
Péntek 8:00-12:30
Az ellátás időpont egyeztetéssel
történik.
Taj kártyát, lakcím kártyát minden
ellátott vigyen magával.

Ha megérted, amit leírtam,
munkám nem volt felesleges.
Legyen úgy, ahogy álmaidban,
s ünneped legyen kellemes.
Öleld át ezt a nagy világot,
szívedben gyúljon szeretet!
Találd meg most a boldogságot,
Kívánok boldog ünnepet!
Csabai Tamás
polgármester

Tel: 30/942-8652
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig
7:00 – 10:00
14:30 – 16:30
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Ebben az évben is egyszerű ünnepi
programot szervezett az önkormányzat az Augusztus 20-ai megemlékezések alkalmából augusztus
18.-án délután. A program alkalmából a vendégünk Horváth Zita
színművésznő volt. A himnusz
meghallgatása után Horváth Zita
színművésznő Reményik Sándor:
„Mindennapi kenyér” című versét
adta elő. Mindezek után Csabai
Tamás polgármester beszédet mondott, melyben Szent István munkásságát, életútját, és az országunk
felvirágoztatásáért - vezetéséért tett
érdemeit méltatta. Csabai Tamás
beszéde után Horváth Zita színművésznő adta elő Szent István
király intelmeit Imre herceghez.
Mindezeket követően a szózat
meghallgatása után végül egyszerű

3. oldal
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kis ünnepség keretében megszegtük
az új kenyeret, és beszélgetést
folytattunk a falu ügyeiről.

Ebből állt az idei Augusztus 20-ai
megemlékezés programja.
Dabóczi Csaba

Szőlő- és borünnep 2017
Az idei év októberében is megrendezésre került kis falunkban a
„Szőlő- és borünnep”. Az ünnepség
a falu utcáin való vidám felvonulással kezdődött, mely során a falu
apraja-nagyja traktorokon, lovas
kocsikon vonult végig a falun „a nép
között” és közben köszönettel fogadta az őket váró utcabeliek által
kínálgatott bort, süteményeket,
almás pitét, pogácsát, sajtos rudat,
stb. Ők pedig az utcákban a menetet
meg-megállítva „leugráltak kocsijaikról” s köszöntötték a rájuk váró
nézelődőket. Az ünneplés utcai –
táncos része örömteli össztáncban
folytatódott, ahol a Kaposvári Korona Nyugdíjas Egyesület tánccsoportjának tagjai az összegyűlt érdeklődőket rögtönzött utcai műsorba, közös táncba vonták be.
A tánccsoport előkészített műsora a
felvonulás végeztével a művelődési

ház színpadán folytatódott, ahol az
elénekelt népdalcsokrot Nagy László harmonika kíséretével adták elő a
hölgyek.
A művelődési házba érkező vendégeket borból, pogácsából és szőlőből álló bőséges asztalvendégség
fogadta, s a vendéglátást követően
az estét „Szent-Mihály nap” tiszteletére rendezett tűzgyújtás fejezte
be.
Ezen a napon is mindenki számára –
vendégeknek, falubelieknek, táncosoknak, ünneplőknek, résztvevőknek – nagy élménye volt, hogy
részese lehetett a falu idei Borünnep
rendezvényének.
Dabóczi Csaba

Fotó: Bera György

Köszönet a támogatóknak:
Korona Nyugdíjas Tánc Egyesület
Dropzone Kft, Boros Attila
Pap József
Fekete József
Lacza Gábor és Lovas Egyesülete
Balogh István
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Nyugdíjas kirándulás Gyékényesre
Március 25-én, egy szombati napon
a Kaposújlaki Nyugdíjas Klub
kirándulást szervezett Gyékényesre.
A terv az volt, hogy Kovács Tibor
fafaragómester kiállítását nézzük
meg. 9 órakor gyülekeztünk a helyi
vasútállomáson és vonattal mentünk
Gyékényesre. Az odaút jó hangulatban telt, a vonaton előkerültek az
otthon készített szendvicsek is. A
házaspár már várt bennünket a
Gyékényesi vasútállomáson és elkísértek a közelben álló házukhoz.
A 72 éves férfi elmesélte, hogy
vasutas családból származik, és ő
maga is a vasútnál dolgozott. Már
gyerekkorában megcsodálta a különböző gőzmozdonyokat, de csak
1982-ben kezdett el hobbiként
gőzmozdonyokat faragni. Mint elmondta, sosem tanulta a fafaragást,
csak önszorgalomból kezdett neki.
Az első munkája a legendás 424-es
gőzmozdony volt, ezt követte a
többi, szám szerint nyolc.
Csodálatos kézügyességgel, a legkisebb
részletekig
kidolgozva
kerültek bemutatásra. Mi csak
bámultunk, hogy milyen élethűek a

kis mozdonyok. A mester elmondta,
hogy műszaki rajzot sem tanult,
mégis saját rajzai és fényképek
alapján dolgozik, leginkább hársfából, illetve mogyoróból. Aztán az
elkészült darabokat technokol ragasztóval illeszti össze, majd fekete
zománcfestékkel festi le őket.
Egyedül az 1963-as svéd Nohab
kapott típusú dízelmozdony kapott
színes festést. A gőzmozdonyok bemutatása után előkerült egy cséplőgép, valamint egy traktor kicsinyített mása is. Sokunknak ismerős
volt a cséplőgép és a traktor is, volt,
aki annak idején még dolgozott is
rajta. A mester elmondta, hogy sok
érdeklődő keresi fel őket és hamarosan kiállítás is nyílik munkáiból
Dombóváron. A csapatot üdítővel,
borral és rágcsálnivalóval is megkínálták. A mester felesége a helyi
nyugdíjas klub tagja és elvitt bennünket a klubhelyiségükbe. Megmutatta ők hol szoktak összejönni
hetente. A nyugdíjas klubjuknak
van tánc- és énekkara, sűrűn járnak
fellépésekre.

Fotó: Dabóczi Csaba

Ezt követően elsétáltunk még a
Gyékényesi tóhoz, ami pihenő övezetnek lett kialakítva. Szebbnél
szebb nyaralók épültek a tó partján
és sokan kijárnak oda horgászni is.
A vonatunk hazafelé 15:30-kor indult. A házaspár kikísért bennünket,
mi megköszöntük a szíves vendéglátást és meghívtuk őket, látogassanak el a Kaposújlaki Nyugdíjas
Klubba.
A visszaúton már kicsit fáradtan, de
élményekkel telve utaztunk.
Nagyon jó kirándulás volt.
Thury-Nagy Istvánné

Kaposvári Nárcisz ünnepen voltunk
Megszervezték 4. alkalommal
2017. április 8-án, szombaton a
Nárcisz ünnepet a Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont udvarán. Ezt a lehetőséget ragadta meg
nyugdíjasaink kis csoportja, és ellátogatott a Kaposvári Nárcisz ünnep
rendezvényre. Az eseményen idén
nyolcezernél is több nárcisz között
készíthettek fotókat a kaposváriak,
és a rendezvényen megjelentek.
Volt verklis, csacsifogat, fúvószene
és vidám dalcsokor, voltak előadások, valamint zenés gyermek műsorok. Például az esemény sajtó-

tájékoztatóján érdekesség volt,
hogy a Széchenyi István Kereskedelmi- és Vendéglátóipari Szakképző Iskola jóvoltából a megjelentek megkóstolhatták „Kaposvár
édességét” – amelyet Kaposvár
dombjai ihlettek – egy sárga gömb
alakú finomság formájában…
A kirándulásra elindult nyugdíjasaink meglátogatták a Rippl-Rónai
Emlékházat, melynek látogatása
ezen a napon ingyenes volt. Nem
riasztotta vissza a megjelenteket a
reggeli borús idő, de ezt követően
remek fordulatot vett az időjárás, és

verőfényes napsütés fogadta a
csoport tagjait. A szobák a művész
saját bútoraival és nyolcvan képpel
kerültek berendezésre, hűen tükrözve az eredeti állapotokat.
Az otthoni környezet, és a családi
atmoszféra Rippl-Rónai művészetének állandó témájául szolgált.
A csoport kirándulása ismét kellemes élmény volt.
Novák Istvánné
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Nyugdíjasaink kirándulni voltak - Majki remete kolostor
Nyugdíjas klubunk tagjai közül 30an 2017. szeptember 13 - án újabb
kalandba vágtak bele. Az élményhez új klubtag is csatlakozott, akit
örömmel fogadtunk. Az Oroszlány
közelében lévő Majki kamalduli
remetekolostor megtekintését vették elsődleges tervbe. A kolostor
épületegyüttes történetét ismerhettük meg – miközben betekinthettünk kamalduli „néma barátok”
életvezetésébe, és azt is megtudhattuk mi módon van köze a remete
kolostornak az Esterházy-család hoz… Majk az 1980-as évektől
turisztikai látványosság, 1993-ban
állították helyre a templomtorony
alsó részét, a modern toronyóra
1992-ben került ide. Az egykori
jégverem átalakításával hozták létre
a napjainkban is működő büfét. A
majki kamalduli remeteség 2001-től
a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága kezelésében áll. A Székesfehérváron elfogyasztott ebéd után
nyugdíjasaink a Nádasdladányban
található Nádas-dy kastély felé
vették útjukat. A Nádasdy család
őseinek már a XIV. században
voltak birtokai a környéken. A

Fotó: Dabóczi Csaba

Schmidegg grófok 1736-ban szerezték meg a ladányi birtokot. Nádasdy
Schmidegg
Lipót
1851-ben
Károlytól vette meg Sárladányt,
amelynek nevét később a család
kérésére a Nádasdladányra változtatták. Nádasdy Lipót ezután itt
alakította ki birtokai új központját.
A kastély egyik legszebb terme az
„Ősök csarnoka” - ahol a család
leghíresebb tagjainak egész alakos
arcmásait állították ki. Az előkelően
berendezett kastély termei között a
Hauszmann Alajos, magyar építész,
egyetemi tanár tervei alapján készült könyvtár rendkívüli belsőépí-

tészeti megoldásaival tűnik ki.
Végül a kirándulásra ellátogatott
nyugdíjasaink a napjukat a Balatonlellei Márton cukrászdában való
fagylaltozással „édesítették meg” - s
ez után vették útjukat hazafelé. A
megjelentek számára ezen kirándulásunk is kellemes, és kulturális
szempontból is emlékezetes élmény
volt – melyről sajnos több érdeklődő is lemaradt egy időbe eső családi
események (érettségi találkozó,
betegség, vendégek érkezése) miatt!
Távollétüket őszintén sajnáljuk!
Dabóczi Csaba

Nyugdíjasaink kirándulni voltak – Felcsúti Puskás Akadémia
Nyugdíjas klubunk tagjai közül 35en még egy kirándulásra elszántuk
magunkat az évnek a „vénasszonyok nyara” idejében, október 17én. A mostani elsődleges úti célunk
a Felcsúti Puskás Ferenc Akadémia,
emlékmúzeum és sportcsarnok
megtekintése volt. Az épületek tervezése Makovecz Imre kezdeti
vázlatai alapján kezdődtek meg,
melyeket végül későbbi tanítványa,
Dobrosi Tamás tervei teljesítettek
ki. Snopper Zsuzsanna belsőépítész
munkájával kiegészülve, az épület

magán viseli Makovecz Imre művészetének stílusjegyeit. Megtekintettük az emlékmúzeum területén fellelhető, Puskás Ferenc életútjához
köthető emléktárgyakat, és mind
Puskás Ferenc, mind Makovecz
Imre szobrát, melyek természetesen
nagy tiszteletet övező helyet kaptak
az akadémia és emlékmúzeum
területén. Ezek után rövid kisvasutas utazást tettünk Felcsút erdejének
„lankás útjain” – ahol Petőfi szavai
után szabadon”…hallgattuk [volna]
a fák lehulló levelének lágy

neszét…” – ha nem nyomta volna el
azt a kisvasút zakatolása. A kisvasutas utazást követően utunkat az
Alcsútdobozi Hegedüs vendéglő
felé vettük, ahol az ebédünk várt
ránk, egy „dupla adag” rántott szelet
formájában. Napunk programját,
szabad időtöltés gyanánt, a Székesfehérvári Auchan áruházban való
„bóklászással”, vásárlással zártuk
le.
Dabóczi Csaba
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2017 – Egy eseményekkel teli, mozgalmas esztendő
Felkérést kaptam, hogy írjak egy kis
összefoglalót a Kaposújlaki CSALÁDI KÖR Egyesület munkájáról.
Örömmel teszek eleget e kérésnek
és megpróbálom munkánkat, ill. ez
évi programjainkat egy újságcikk
keretei között bemutatni.
Egyesületünk megalakulásának célja a „CSALÁD” értékeinek megőrzése és ápolása. Szeretnénk, ha
Kaposújlak lakói egy NAGY CSALÁD tagjai lennének, akik jókedvűen, boldogan és tartalmasan töltik el
együtt szabadidejüket, akik számíthatnak egymásra, akik tenni szeretnének a környezetükért, a környezetükben élőkért. E célok elérése érdekében igyekszünk minél több olyan
programot kínálni a falu lakóinak és
az érdeklődőknek, ahol minden
korosztály megtalálja a kikapcsolódás lehetőségét kisgyermek, szülő, nagyszülője egyaránt. Hagyományos, évente megrendezett és új,
friss programjainknál egyaránt e
célt igyekeztünk előtérve helyezni
és megvalósítani 2017-ben is.
Március 25-én, a harmadik Medvehagyma Túrát szerveztük Szarkavárra. Medvehagyma szedés után
bemutattuk a nevezetességeket. A
bátrabbak még a víztoronyba is
felmerészkedhettek, hogy megcsodálják kis falunk környékét. A túra
végén közös sütögetés, saját kezűleg szedett medvehagymával ízesí-

Fotó: BBM

tett finomságok kóstolása és jóízű
beszélgetés zárta a napot.
Április 15-én esős reggelre ébredtünk, de elúsztak a felhők és délutánra még a nap is kisütött nagyszerű időt biztosítva a Húsvétváró
Családi Délutánnak. Tojásfestéssel
kezdtünk, hagyományos és modern
technikákkal ismerkedtünk. Kis
állatokat is lehetett simogatni. A
nyuszik mellett különösen a kis
kecskegidáknak volt nagy sikere.
Régi népi játékot, tojásdobálót is
játszottunk. Nagy volt a boldogság
mikor a fémpénz beleállt a tojásba.
Finom tojáskrémet is lehetett

Fotó: BBM

kóstolni, és a délutánt tojásvadászat
zárta a gyerekek nagy örömére.
A helyi, megyei- újság, rádió, TVmellett országos médiák is hírt
adtak programjainkról.
Tavasszal látogatott településünkre
a Duna TV Ízőrzők című műsorának
stábja, akiket a Kaposújlaki Mézeskalácsfalu híre csábított hozzánk.
Így a felvétel kedvéért felépítettünk
egy áprilisi "mini mézeskalácsfalut". A műsorban mézeskalács ház
készítés fortélyai - a tésztagyúrástól
kezdve, a díszítésen keresztül, a
házikó összeállításáig is lépéről
lépésre látható.
Egyesületünk az idén is részt vállalt
az önkormányzati programok,
rendezvények megvalósításában.
Így május 13-án, a Májusi Piknik
zárásaként Retró Discót rendeztünk.
A részvevők DJ lenho közreműködésével a 70-80-90-es évek nagy
sikerű és feledhetetlen slágereit
hallhatták és táncolhattak, nosztalgiázhattak a jól ismert dallamokra.
Június utolsó szombatján, a Kaposújlaki Falunapon gyermek kerékpáros ügyességi verseny lebonyolításával járultunk hozzá a nap
eseményeihez.
Július 1-én kirándulást szerveztünk
a Bárdibükki Goszthony Kúriához,
a Nemzetközi Üvegművészeti Alkotótelepre, ahol megtekinthettük
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2017 – Egy eseményekkel teli, mozgalmas esztendő - Folytatás az előző oldalról.
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Goszthony Mária keramikus és
festőművész emlékkiállítását. A
művész egykori lakóháza és műterme 1991 óta üvegművészeti
alkotótelepként működik. Az évente
megrendezésre kerülő Üvegművészeti Szimpozionokon
készült
alkotásokból ad ízelítőt az itt látható
üvegkiállítás. Aki kedvet érzett
hozzá, kipróbálhatta az üvegfúvást
is, amely nem mindennapi élmény
volt. Miközben készültek az üvegcsodák, a bográcsban is megfőtt a
finom pörkölt, amivel a nagy
munkában és a nézelődésben kifáradt résztvevők éhségüket csillapíthatták.
November 18-án a bemutatóval
egybekötött Mézeskalács SÜTÖDE? programunkra is sokan kíváncsiak voltak. Kicsik, nagyok együtt
gyúrtuk, sodortuk, szaggattuk az
előre elkészített tésztát. Mindenki
kedve szerint alkothatott, amit aztán
otthon sütött és díszített. Érdekességként: 7 kg lisztet használtunk fel.
 Erre az eseményre ellátogatottak
hozzánk a Meglepetés Magazin
munkatársai is, így a december 14én megjelenő karácsonyi ünnepi
számukban mi is ott leszünk.
A Sütödén készült mézesekből egy
igazán különleges karácsonyi dekorációt hoztunk létre, mely méltó
kiegészítője lett december 10-én
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nyíló IV. Kaposújlaki Mézeskalácsfalunak.
Az idei
kiállításra
„Mézeskalácsházak” valamint „Karácsonyi mézesek” kategóriában
lehetett pályázni. Öröm végignézni
a kiállított munkákon, mert mindegyik különleges, egyedi és szép!
A kiállítás finom mézes illatával, a
pislákoló mécsesek fényénél varázslatos látvány! Érdemes megnézni! Az avatóünnepség a Kultúr
Találka Együttes ünnepi műsorával,
a díjak átadásával és az ünnepváró
karácsonyi teaházzal lesz teljes.

Fotó: BBM

Országos hírűvé váló Mézeskalácsfalunk december 23-ig
látogatható a Művelődési Ház
nyitvatartási idejében, ill. előre
egyeztetett időpontban:
Tel: 20/5389563,
Email: csaladikor7522@gmail.com
Így év vége felé visszatekintve, eseményekkel teli, mozgalmas esztendőt tudhatunk magunk mögött.
Ezúton is köszönjük az érdeklődés
programjaink iránt!
Egyesületünkről és programjainkról
bővebb információ található:
www.csaladikor.blog.hu és
www.facebook.com/csaladikoregye
sulet oldalakon.
Köszönjük minden támogatónknak,
egyesületünk tagjainak és valamennyi segítőnknek, hogy részvételükkel, munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak rendezvényeink
sikeréhez!
A Kaposújlaki CSALÁDI KÖR
Egyesület és a magam nevében
szeretetteljes, békés Karácsonyt,
nagyon Boldog Új Évet kívánok
mindenkinek!
Balazsiné Balaskó Mária
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Tematikus nyári táborok a Művházban
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A július hagyományosan a táborok
hónapja a művelődési házban. Idén
sem lehetett másképp. Az előző
évek-től eltérően négy hét tábor
várta a gyerekeket. A Kézműves és
Színjátszó tábor harmadik éve elmaradhatatlan része a nyárnak. Idén
Ismeretterjesztő és Sportos táborokkal bővült a kínálat.
A kézműves táborban készítettek a
gyerekek táborzászlót és batikoltak
is, szerdán a Katica tanyán kirándultunk. A délutánok kedvenc programja a számháború lett. Az Európa
park megtelt „csatazajjal”.
A második héten megismerkedhettek a távközlés történetével az
ősemberek kiabálásától egészen az
okostelefonok megjelenéséig. Vendégül láttuk a Pécsi csodák palotáját: „Varázsóra” keretében Dr.
Szász János mutatta be a fizika
varázslatos világát. S, hogy állatvilágból is ismereteket szerezzenek,
heti kirándulásunk a Pécsi Állatkertbe vezetett.
A harmadik héten ismét a művészi
véna került előtérbe a Színjátszó
táborban. Lecső Péter és Fekete
Kata szakmai vezetésével péntek
este Lilipiti komédiát állítottak a
világot jelentő deszkákra kis színészeink. Párban dolgoztak, ketten
formáltak meg egy-egy karaktert. A
vidám pillanatok mögött az egész
hét kemény munkája állt, mely meg

is hozta gyümölcsét. Az előadás
sikert aratott. A hét programjai
között szerepelt még biciklitúra és
sátrazás a művház udvarán, vacsorára szalonnasütéssel.
Az utolsó héten a mozgás került a
középpontba. S bár az időjárás közbeszólt néha, fociztunk pingpongoztunk és sokat mozogtunk. A
szerdai kirándulás során meglátogattuk Keszthelyen a Festeticskastélyt, és a délutánt Balatonfenyvesen, a strandon töltöttük.
Az utolsó nap kicsit szomorkás
hangulatban telt, „Iskola helyett is
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legyen tábor.” – mondták, de sajnos
egyszer minden véget ér.
A gyerekek sok élménnyel gazdagodhattak ebben a négy hétben.
Köszönet, a gyerekek nevében is,
„Szilvi néninek és Ancsa néninek” ahogy a gyerekek hívják őket a sok palacsintáért, pogácsáért,
lángosért és a megszámlálhatatlan
lekváros kenyérért, amit uzsonnára
készítetek a kis táborozóknak.
Gyerekek, ne feledjétek: jövőre is
lesz tábor!
Bera György

Fotók: Bera György
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Nálunk járt a Mikulás
Idén sem téved el az öreg fehér
szakállú, és mert az újlaki gyerekek
jók voltak, őket is meglátogatta.
December 3-án délután vidám gyerekzsivaj és nevetés jelezte az utat
Télapónak. A művelődési házban a
gyerekek már nagyon várták, de
addig se unatkoztak. Ribizli bohóc
interaktív műsorával jól szórakoztak. Zenéltek, énekeltek, sőt
még pörköltet is főztek. Bár a
bohócnak már a hagyma felismerése is gondot okozott, de a gyere-

Fotó: Bera György

kek segítettek. Még szerencse, hogy
a Mikulást nem kínálta meg belőle,
el is futott volna vissza az északi
sarkra. Mire Télapó megérkezett a
gyerekek énekszóval várták, és
jelezték neki az utat. S mivel
mindenki jónak ítéltetett jöhetett az
ajándékosztás. Szerencsére nem
került senki csizmájába virgács. Az
estét a krampuszok szaloncukoresővel zárták.
Bera György
Fotó: Bera György
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Karácsonyi gyermekrajz pályázat 2017

Hagyományos Karácsonyi gyermekrajz
pályázatunkra idén is nagyszerű alkotások érkeztek
be. A művek közül került kiválasztásra a
Kaposújlak hivatalos karácsonyi üdvözlőlapját
díszítő mű is, melyet Nemes Rita készített.
A pályázatok két korcsoportban kerülnek
zsűrizésre. Ezen az oldalon az I. korcsoport rajzai,
míg a következőn a II. korcsoport képei láthatók.
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A rajzpályázat díjátadója a karácsonyi ünnepség
keretében lesz 2017. december 23-án, szombaton
18 órától a művelődési házban.
Várjuk szavazataikat közönség díjas alkotás
kiválasztásához. A képekre a művelődési ház
facebook oldalán lehet szavazni like-olással.
www.facebook.com/muvhazkaposujlak
A képek megtekinthetők a művelődési házban,
nyitvatartási időben.

11. oldal

12.oldal

ÚJLAKI ÚJSÁG

2017. December

Falunap 2017
Köszöntjük az újszülötteket!
Gratulálunk és sok örömet,
boldogságot kívánunk!
Bihary Benedek
Bíró Eszter Luca
Elek Benjámin
Koszednár Panna
Kovács-Fürnstein Léna Kata
Semostyán Dóra
Búcsúzunk azoktól, akik örökre
eltávoztak közülünk!
Nyugodjanak békében!
Vörös Ferenc
Fürnstein Ferencné
Kecskés László
Sára János
Árvalóki Jánosné
Kovács Jánosné
Seglovics Istvánné
Bodonyi Isvánné

Kaposújlak Önkormányzatának
ingyenes információs kiadványa
2017. december
Kiadásért felel:
Csabai Tamás polgármester
Kiadja:
Kaposújlak Községi Önkormányzat
7522 Kaposújlak, Kossuth u. 10.
Tel.: 82/714-400
Weboldal: www.kaposujlak.hu
Email: kaposujlak@kapos-net.hu
Megjelenik 270 példányban.
Nyomtatás:
Corvina Nyomda Kft. Kaposvár

Fotók: Dabóczi Csaba

Köszönjük a támogatóknak! : Kaposújlaki Nyugdíjas Klub, Kaposújlaki
CSALÁDI KÖR Egyesület, Bedenek és Társa Kft, Napsugár kertészet,
használtlemezfelni.hu, Retro Fly Kft., Dropzone Kft., Szarkavári
Kastélyszálló, Mirza Lovas Egyesület

A cikkeket írták:
Balazsiné Balaskó Mária, Bera
György, Csabai Tamás, Dabóczi
Csaba, Novák Istvánné,
Thury-Nagy Istvánné
A fotókat készítették:
Balazsiné Balaskó Mária, Bera
György, Dabóczi Csaba
Köszönjük a közreműködést!

