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Kaposfő bemutatkozik 
 
A település eredeti neve Szomajom volt, melyet csak 1942-ben változtattak meg a 
vasúttársaság javaslatára. Nevét első ízben egy IV. László korabeli 1275-ben datált 
oklevélben találjuk. A Zomaim, majd Zomayan, később Zomayon alakban előforduló 
településnév szláv eredetre, feltételezhetően családnévre utal. Egyes feltevések szerint 
jelenthet azonban hidegséget, azaz téli települést is. Monostorát 1252-ben Mayos és Sándor 
nevű nemesek alapították. Külön említést igényel a településhez tartozó Póstelek, mely mára 
már szőlőhegy, de 1485-ben már lakott hely volt, sőt feltehetően az akkori „Kaposfőnél” 
népesebb település is lehetett. 1767-ben 46 család lakta. A község területén a középkorban 
több földbirtokos is osztozott. A XV.-XVI. században 
a Mérey és Osztopáni Perneszi családok 
birtokolták. A török adólajstromban a települést 24 
házzal tartották nyilván, 1715-ben, az országos 
összeíráskor már csak 12 házzal szerepel. A falu 
ekkor kerül a herceg Eszterházy család tulajdonába. 
A község lakói ekkor kálvinista magyarok voltak. Az 
első német telepesek 1815 körül jelentek meg, akik 
elsősorban bakonyi falvakból települtek át. A 
német telepesek zömében katolikusok voltak, ők 
építették fel 1840-ben az első iskolát és 1872-73-
ban a templomot. 1912-ben megalakult az önálló 
egyházközség és a plébánia, megkezdődött a helyi 
anyakönyvvezetés. A település lakóinak száma az 
Eszterházy család birtoklásának idején, egészen 
1930-ig folyamatosan növekedett, ekkor volt a 
település lakóinak száma a legmagasabb, 
megközelítette az 1900 főt. Az I. és II. Világháború 
idején több mint százan vesztették életüket. Az 
1941 évi népszámláláskor a falu lakóinak 
nagytöbbsége, így a német nemzetiségűek is magyarnak vallották magukat, kifejezve ezzel a 
hazához való példás hőségüket. A kitelepítéskor a falu vezetőinek sikerült elérni, hogy innen 
mindössze egy ember telepítettek ki, és tíz „Volksbund-családot” internáltak. 33 nőt és 55 
férfit vittek a Szovjetunióba kényszermunkára, akik csak 4-5 év után szabadultak. Az elmúlt 
rendszer sem kedvezett a sváb hagyományok ápolásának. Egyre kevesebben mertek németül 
beszélni és eltűntek a régi szokások, a népviselet is. 
1950-ben megalakult a tanács. 1968-tól Kisasszond és Kiskorpád is csatlakozott a 
településhez, közös községi tanácsba szerveződött Kaposfővel. 1990-ben mindkét település 
önállósult, saját képviselőtestületet hozott létre. Kisasszond azonban továbbra is közös 
körjegyzőséget működtet Kaposfővel. 
Kaposfőre a hagyományos falusias környezet jellemző. A település hagyományos építészeti 
karakterének megőrzése céljából a helyi építési szabályzat erre külön figyelmet fordít. 
A középületek állapota megfelelő. 
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Kaposfőn helyi védelem alatt áll a plébánia, a római katolikus templom, a református 
templom, a tájház, a vasút állomás és sok lakóház. A település négy pontján nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek találhatók. 
A település szerkezetét tekintve az egy utcás-, úgynevezett úti falu típusába tartozik, ebből 
alakult ki a mai szerkezete. A településen 2 településközpont alakult ki, az egyik a Dózsa 
György utcánál, a másik a polgármesteri hivatal környékén. 
A területen jelenleg 1732 fő él. 
2007 óta a település fejlődési pályára lépett, soha nem látott fejlesztések indultak el, 
generálódtak, és vannak előkészületben. A helyi Óvodában, Általános iskolában közel 150 
millió Ft értékben hajtottunk végre, és van jelenleg is folyamatban, megvalósítás alatt 
infrastrukturális, módszertani és eszközfejlesztés. Az ÚMVP forrásai révén megújultak 
közterületeink, megerősödött térségi kihatású rendezvényünk, megújul Kultúrházunk, és 
átalakul IKSZT-vé. Térségi együttműködésünk, térségi szerepünk erősödik. Folyamatosan 
erőfeszítéseket teszünk a hátrányos helyzetű emberek helyzetének javítására, a helyi 
munkaerő foglalkoztatására. 
Az eredményes együttműködésünk jó példája a Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesülettel 
kialakított kapcsolat is. Ezen együttműködés legutolsó gyümölcse az Energiatakarékos 
izzócsere program, mely révén több mint 300 kaposfői család jutott korszerű kompakt 
fénycsőhöz. 
 
Ezúton köszönöm meg az Egyesület együttműködését, segítségét. 
 
Sztányi Tibor 
polgármester  


