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Helyszín: Futballpálya

7.00     Zenés reggeli ébresztő

8.00 1. Horgászverseny (nevezés 7.00-tól) a Pazder 
 jás tónál.
        2. Mikrotérségi főzőverseny.
        3. Amerikai football

9.00 1. Sportverseny (foci), futballpálya.
        2. „Zselic termékei” vásár:
 - Kürtöskalács.
 - Mézeskalács.
 - Mézárus
 - „Laci” konyha stb.
        3. Egészségsátor:
 - vérnyomás mérés
 - vércukorszint mérés
 - BMI testsúly index mérés.
        4. Falvédő kiállítás a Közösségi Házban    
            A Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület 

10.00 Gyermekprogamok:

 - Terepmodell autók bemutatója.
 - Quad bemutató.
 - Kaposvári Motorvilág KTM motoros bolt   
   motocross bemutató.
            - Kerékpártriál bemutató.
 - Paint Ball verseny.
            - Airsoft bemutató.
 - Lovaglás.

 

10.30  Kézműves bemutató
           -YTONG szobrászat-
  Gyerekeknek
 
11.00 Ökumenikus szentmise.

11.30 Ünnepélyes megnyitó a termék vásárban.

12.00 Főzőverseny eredményhirdetése, ebéd.

14.00 1. Erősember vetélkedő.
          2. A Sportverseny eredményhirdetése.

16.00 Színpadi programok:
 - Füred Rock Színkör operett-musical előadá  
 sa.
 - Kaposszerdahelyi iskolások és óvodások   
 műsora.
 - Bábszínház
 - Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület   
 énekkara.
 - Hastánc bemutató.
 - Szennai „Rozmaring” Nyugdíjas Egyesület  
 énekkara.
 - Dögös Robi lakodalmas Rock
 - KARAOKE bemutató

20.00 Bál. (Zenél Horváth Péter)

22.00 Tábortűz.

A változtatás jogát fenntartjuk!
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Június a Jézus Szíve tisztelet hónapja a Katolikus 
Egyházban. Ez a hagyomány azt fejezi ki, hogy 
Isten mindent odaadott az emberekért, egész szí-
vével szeret minket. Ezért hajtja Jézus szívére a 
fejét a szeretett tanítvány. Aki próbálta, az tudja, 
hogy nehéz egész szívünkkel szeretni másokat. 
Még a hozzánk közel állókkal kapcsolatban is 
érezzük néha úgy, hogy szeretetünk kiüresedik, 
hiányzik belőle az a megszokott jó érzés, amit 
különben úgy gondolnánk, joggal elvárhatunk, ha 
szeretünk valakit.
Olykor marad a puszta kötelesség. Rendet ten-
ni, takarítani, megszerelni. Az élet megy tovább, 
munkánkban keressük az örömünk, ha van még. 
Isten hagyja, hogy elkeseredjünk? Hagyja hogy 
éhezzünk, ha szeretetre vágyunk? Ha így van, 
azért teszi, hogy felismerjük, mennyire szeret Ő 
minket. Ő akarja betölteni szeretetvágyunkat, 
nem engedi át ezt másnak. Valaki úgy fogalmazta 
meg, hogy van egy Isten formájú lyuk a lelkün-
kön, amit csak Ő képes betölteni. Erre mutat rá a 
Jézus Szíve tisztelet is. Miért marad olykor mégis 
vele való kapcsolatunkban csak a puszta köteles-
ség? Ha így van, azért lehet, hogy az imádság, a 
bűnbánat, a szentmise meg tudjon tölteni minket 
örömmel. Hiszen szívünket itt képes átjárni a 
béke és a megnyugvás. Ahogy egy szegény sorsú 
kisgyermek mondta: „nekem mindenem megvan”. 
Talán csak annyi hiányzik, amit nem tud más 
megadni, mint Isten, aki ismeri a legmélyebb 

vágyainkat is. Meghívott minket, hogy gyermekei 
és egymásnak testvérei legyünk. Bár a testvérek 
nincsenek mindig jóban, mégis testvérek marad-
nak. A keresztség összeköti a keresztényeket, a jó 
szándék pedig minden jóakaratú emberrel közös-
ségbe von minket.
Ezzel a szándékkal építettek eleink templomot, 
iskolát, faluházat, ahol az érték érték marad, a 
hamis pedig kimondásra kerülhet, majd eltűnhet 
a szívekből, hogy helyet adjon az igaznak. Jézus 
szívében csak a szeretetnek és az igazságnak van 
helye. Érdemes hozzá igazítani az életünket.
Családlátogatás közben látom, hogy az emberek 
sok nehézséggel küzdenek. Munkanélküliség, sze-
génység, fizikai és lelki sebek, fájdalmas emlékek. 
A minap megkérdezte tőlem valaki, hogy tudok-e 
neki a temetőben munkát adni. Nem tudtam. Még 
abban sem voltam biztos, hova küldjem. 
Akadnak azért vidámabb dolgok is plébániánk 
életében. Szerdahelyen és Szennában a gyerekek 
egyre jobban érzik magukat a hittanórákon és a 
szentmiséken, ahol nekik külön gyermek igeli-
turgiát tartunk, amíg a felnőttekhez „komolyan” 
szólok. A minap gyermeknapot tartottunk a gyere-
keknek a Kaposvári Nagyboldogasszony Katolikus 
Iskolában, ahol igen jó volt látni a vidám arcokat. 
A felnőttek egy csoportja arra kért, hogy havonta 
jöjjünk össze Bibliát olvasni és imádkozni. Meg-
újult az életveszélyes templomtorony Szennában, 
de a Családos miséken mégis a kultúrházba kellett 
menni, mert a kis kápolnába nem fértünk volna 
be. Az idősebb gyerekek közül néhányan, akik 
idén rendszeresen jártak szentmisére és hittanra, 
elsőáldozáshoz is járultak. Reméljük, hogy ez a 
hagyomány és lelkesedés folytatódni fog. 
A nyár fő programja kétségkívül a négy napos 
Riska Tábor lesz augusztus 12-től 15-ig, ahova 
elsősorban a 6-12 éves gyerekeket várjuk, a na-
gyobbak korlátozott számban segítőként tudnak 
részt venni a programokon. (Bővebben lásd: www.
riskatábor.hu) A jövő tanévben tervezzük, hogy 
péntekenként iskolán kívüli hittanórát is indíta-
nánk a plébánián, elsősorban azoknak a gyerekek-
nek, akik ugyan nem helyben járnak iskolába, de 
erkölcsi-közösségi nevelésüket szüleik fontosnak 
érzik. Plébániánk honlapot is működtet, melynek 
címe: http://kaposszerdahely.plebania.hu Itt és a 
hirdetőtáblákon is igyekszünk naprakészen tájé-
koztatni mindazokat, akik érdeklődnek közössé-
günk iránt. Várjuk mindazok jelentkezését, akik 
készek segíteni munkánkat, hogy Isten szeretete 
mindenki számára nyilvánvalóvá válhasson!

Nyéky Kálmán atya

ISTEN SZERETETE AZ EMBEREK 
IRÁNT
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CSABA SZERENCSÉJE

   Egy rokkant ember esélye, a semmivel határos. Küzdelem van, remény, meg orvosság. Pap Csaba 
ember lett magától.

– Két évtizede már, hogy Kaposszerdahelyen ismerem. Hogyan lett cipész, miért pont ezt a szakmát választot-
ta?
– 17 évvel ezelőtt tanultam a szakmámat Budapesten. Ebben az időben történt, hogy döntenem kellett, 
kertész leszek vagy cipész. A kertészetnek nem láttam a jövőjét, olyan szakmát választottam tudatosan, 
amiből meg fogok élni, a családomat is el tudom tartani.
– Elvégezte az iskolát, ezután Budapestről hazajött Kaposszerdahelyre. Mit tudott kezdeni a tanult szakmával? 
Milyen kilátások elé nézet?
– Vállalkozásom indításához az iskolától támogatást kaptam a szerszámokra, cél az önállósodás. Kez-
detben nagy reményekkel indultam, hogy helyben cipészműhelyt nyitok, de nem igazán működött. 
Kevés volt a megrendelés, pedig arra alapoztam, hogy a környéken nincs cipész.
– Csalódott Szerdahelyben, hogy nem erre gondolt a vállalkozás indításával?
– Keserűséget éreztem, kerestem a lehetőségeket.
– Eszébe sem jutott, hogy mégis csak jobb lett volna, ha kertésznek tanul?
– Nem. Jelentkeztem a Praktikum kft-nél, ennek már tizenöt éve, hogy felvettek. Újra kellett kezde-
nem. A cégnél sem szerszám, sem anyag, a semmiből indítottam. Nehéz időszak volt, a rossz anyagellá-
tás, minőségi kifogások miatt visszahozták a cipőket. Kísérleteztem, magam kevertem ki a ragasztókat, 
megkerestem a legjobb minőségű kellékeket, anyagokat. Segítséget kértem a cipész szakiktól, a fogások 
elsajátítására.
– Híre ment a városban, hogy egyedül a Praktikumnál tudják a szabadidős cipőket javítani. Mennyi idő eltel-
tével sikerült bedolgoznia magát? 
– Az elfogadás a városban, körülbelül öt - hat évet vett igénybe. Erre az időszakra esik, hogy a cipész-
műhelyt felszereltük, gépesítettük. Amikor az amerikaiak itt voltak elárasztottak munkával. Renge-
teget dolgoztam, de tovább folytattam a kísérletezést, táskák, bőröndök javítását kezdtem el ebben az 
időszakban, ma már szíjakat, öveket is javítok.
– Befutott cipészként, úgy tudom a sportban is eredményeket ért el. Szét lehet-e választani a kettőt?
– Nem. A sportág amit választottam kb. öt évvel ezelőtt, az asztalitenisz. Heti kettőször edzek, nehezen 
érek el eredményt, mert támogatóm nincs, saját erőmből fedezem a versenyekre való készülést. A paras-
portban indulók.
– A szakmai sikerek után milyen célokat tűz maga elé?
– A Sophiane kupára neveztem be, valamint készítem fel magamat az Országos és Nemzetközi verse-
nyekre. A legjobb eredményekkel szeretném zárni az évet.
– Sikeres évet kívánok!

Mester József

ENERGIAMEZŐ AZ ÚJ LAKÓTELEPEN

   Mágneses mezőt észlelt a mérőeszköz az Új lakótelepen. A lengyel bottal mért irányzék szerint észak-
nyugat–délkelet tájolásban található a dombon az erővonal. Kiegyensúlyozottak vagy ingerlékenyek 
az itt lakók, a bemérés alapján észlelhető, hogy kölcsönhatás van a bemérő személy és a zónák között. 
Betegségek a dombon nem fordulnak oly mértékben elő, mint a település más részein. Megfigyelések 
alapján az elmúlt 20 évben, daganatos betegségben egy fő hunyt el a lakótelepen. Vízér, törésvonal, 
vagy más erővonalak húzódnak meg a mélyben, nem tudjuk.
  Radiesztétának kell kimérnie ekkor a lakásban az ágy elhelyezését, betenni egy semleges helyre, ha 
tükör van szobában azonnal kivinni, mert térgerjesztő. Három részből áll a védekezés: a bemérés, a 
semleges helyek kijelölése, és az árnyékolás. Mindenesetre Kaposszerdahely Bath vára ezen a dombon 
helyezkedhetett el, mivel a mért feltételeknek megfelel.

–mester–
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RETRO BULI SZERDAHELYEN
Interjú Horváth-Lukics Rajmond zenésszel.

– Zeneművészeti Főiskolát végeztél, klasszikus zenét 
tanultál, most más műfajt képviselsz. Mikor kezdődött 
a könnyűzene felé fordulásod?
– 3 évesen már érdekelt a zene, a hangszerek, mivel 
nagyapám 36 évig hegedült különböző zenekarok-
ban, tőle tanultam. Hozzám viszont a dobolás állt 
közel, de ma csak a billentyű az igazi hangszerem. 
– A zongora ismerete a zeneművészeti iskolában kö-
telező, gondolom, itt szereted meg a billentyűs hang-
szereket. A komolyzenét fokozatosan elhagytad, mikor 
határoztad el, hogy mától csak a tánczene érdekel?
– 1994 áprilisában kezdtem, azóta kedvelem ezt a 
műfajt. OSZK vizsgát végeztem „A” kategóriában, 
és így profi szinten tudom művelni a tánczenét. Ját-
szom mai slágereket, örökzöldeket, mulatós nótá-
kat s ki mit kér.
– Hol tudod kamatoztatni zenei tudásodat?
– A Corner étteremben zenélek már két éve, heti 
3 alkalommal. Hétvégeken bálokat, lakodalmakat 
is vállalok. Legútobb egy tehetségkutató versenyen 
vettem részt zenész társammal, egy szaxofonos 
hölggyel FOREVER DUO néven. A kiválogatott 40 
zenekarból, 5.–ként kerültünk be a legjobb tíz közé. 
Hamarosan közvetíti a televízió Party Sztár tehet-
ségkutató műsor címen.
– A világot hódító új stílus a Retro szele téged is meg-
csapott. Úgy hallottam fergeteges bulit rendeztél Ka-
posszerdahelyen. Lesz-e folytatása a rendezvénynek?
– Igen. Hamarosan, már nagyon várja a szerdahe-
lyi közönség. A RETRO, a visszaszámlálás, a hat-
vanas, hetvenes évek divatja, zenei stílusa. Akkor 
születek igazi magyar slágerek, melyet ma kedvel-
nek, szeretnek a középkorúak is, és a fiatalok is. 
– Valamikor tanítottál a Zeneiskolában, terveid között 
szerepel-e a tanítás, a jövőben van-e olyan elképzelé-
sedet, amit nagyon szeretnél megvalósítani?
– A színvonalat továbbra is szigorúan tartani fo-
gom, a kezdő zenészeket akarom hosszú távon tá-
mogatni, ma is segítem őket az indulásban. 
– Köszönöm az interjút és sok sikert kívánok.

Mester József

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT

   A helyi körzeti adatok alapján az öt községben, 
2007. évben 27-en haláloztak el, ebből 7 fő ka-
posszerdahelyi lakos volt. A betegségek alapján a 
körzetben 70%-ban a szív-érrendszeri, 25%-ban 
daganatos és 5%-ban egyéb betegségben haltak 
meg. Hasonló az adatok aránya 2006. évben is. Ka-
posszerdahelyen a halálozást 2007. évben csak a 
szív-érrendszeri betegségek okozták. Elsősorban a 
stressz és az ahhoz kapcsolódó élvezeti cikkeknek 
köszönhető a halálos betegségek kialakulását már 
húszéves kortól. Európában elsők vagyunk a sze-
szesital-fogyasztásban, a következménye, egymillió 
nálunk az alkoholbeteg.

www.szerdahelyert.extra.hu

26/A. §.
/1/ Az egészség minden állampolgárnak érdeke, így 
joga van a tiszta levegőhöz.
 Mindennemű (levél, szemét, gally, stb.) 
anyag égetése a község belterületén a nyári   
időszámítás ideje alatt naponta 10-17 óra között 
engedélyezett.
 A téli időszámítás ideje alatt égetés napon-
ta 10-15 óra között engedélyezett.
 Az égetés mindenkor az időjárási viszonyok 
kedvező megléte esetén engedélyezett.
/2/ Egészségre ártalmas anyagoknak (festék-
kel, műanyaggal bevont lécnek, deszkának, stb.) 
égetése úgy a szabadban, mint a központi fűtést 
biztosító kazánokban minden időben tilos.
12.§.   Az ingatlan tulajdonosa köteles:
– az ingatlana előtti járdát és útterület fele részét 
a közút középvonaláig szükség szerint megtisztíta-
ni, a füves területet szükség szerint kaszálni.
– Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált 
járdát a szükséghez képest naponta többször is 
megtisztítani, síkosság ellen felhinteni. Felhintés-
re bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóró-
anyagot (fűrészpor, homok, hamu, kis szemcséjű 
salak) kell használni.

14.§. A járdák alatti kifolyók, járműráhajtók 
átereszeinek karban tartása és tisztántartása a 
tulajdonos kötelessége.
15.§. Az ingatlan tulajdonosa köteles a csapa-
dékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása 
érdekében az úttest és a járda közötti vízelvezető 
árok, csatorna és folyóka állandó tisztántartásáról 
gondoskodni, esetleges árokmeder iszaposodását 
megszüntetni.
Kaposszerdahely, 1991.július.30.

Rendeletek Kaposszerdahelyen
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Magyarországon a művelődésnek 
nincs ügye, nem közügy. Önálló 
tárcája nincs, 20 év alatt sikerült 
fel-le számolni.  Maradt belőle 
valami? Semmi. Ez volt a reform, 
ahol a munkahelyek ezrei tűntek 
el szótlanul. Egyik rendszerből a 
másik rendszerbe való átmenet, 
egy jobb, dinamikusabb társa-
dalmi együttműködés reménye, 
szertefoszlott, nem történt meg. 
Felzárkóztunk sehova. Kultúra 
közvetítők, népművelők elkoptak, 
intézmények bezártak. A felsőok-
tatásban megszűnt a képzésük. 
Az elmúlt években annyi szak-
ma tűnt el, miért maradt volna 
meg a népművelés. Nem kell ne-
künk, minek. Persze skandálva, 
nincs szükség intézményesített 
kultúrára. Művelődését majd a 
nép maga megoldja. Megoldotta? 
Aligha. 
  Aztán, pénzre hivatkoztak, hogy 
az nincs. Kultúrára költeni, azt 
nem, felesleges pénzkidobás. 
Nem látszik, az orr tőle nem piro-
sodik, főleg, hogy még szavazato-
kat sem hoz. Nem lehet a műve-
lődést befolyásolni, vagy ha igen 
akkor ellenállásba ütközik, vagy 
az egyik oldalon, vagy a másik 
oldalon. Mondjunk le róla. Med-
dig? Művelődésügy, kell nekünk? 
Hiányzik? Nem hinném.
  Falusi könyvtárak bezártak, 
jobb esetben beolvadtak az isko-
la könyvtárba, ha még megma-
radt az iskola. Mozgalom? Sehol, 
semmilyen területen. Ideológia? 
Nem található. A művelődési há-
zak, már ahol még van, benne 
turkálók, üzletek működnek. Az 
Önkormányzatok legszívesebben 
szabadulnának az épületektől. 
Nem kell, csak nyűg. Mecénások? 
Még nincsenek.
  Közösségi tér a kocsma, az ma-
radt. A társalgásnak helyet kell 
adni, nem lenne ezzel probléma, 
ha színvonalas, egymással ver-
sengő vendéglátó egységeink len-
nének, ahol az én kedvem szerint 
szolgáltatnának.

  Megszakadt az a folyamat, ami-
kor a születéstől kezdve a mű-
velődés végig kíséri -kísérné- az 
életünket. A helyi társadalomnak 
szervezetten kell működnie, az 
alapoktól a felépítményig a kö-
zösségi életet kell erősíteni. Az 
oktatás és a művelődés együtt 
szervesen egymásra épül, majd 
kikerülve az iskolapadból tovább 
folytatódik a helyben élőknek 
az ismeretterjesztés, a kutatás, 
a rendszeres tanulás, a regene-
rálás. A szakmákban jelenleg az 
egyéneknek sajnos nincs tovább 
fejlődésük, vagy igényük, akár 
lakatos, asztalos, kőműves, var-
rónő vagy diplomás szakember. 
Egy felmérés alapján Kaposvár és 
környékén több ezer fős üzemet 
nem lehet létre hozni, mert hiány 
van a szakképzettekben, főleg, 
hogy nincs kvalifikált szakerő. A 
helyben levő közösség szellemi 
életet pedig nekik kell alakítani, 
formálni, képviselni. Hol vannak 
Szerdahelyen? 
 Az oktatás még eddig megúszta 
a rendszerváltást, köszönhető, 
ahogy mindannyian tanultunk, 
az elavult száz éves poroszutas 
modellnek. Oktatásügy szintén 
nem található a társadalomban. 
Mi van? Kitartó, jól képzett, meg-
szállott pedagógus szakemberek, 
akik akarnak dolgozni, ha kell 
pénz nélkül is, de már nem megy. 
Ami viszont jól látszik, az az is-
kolaügy. 
 Magyarországon  az  oktatás   
nem   húzóágazat  (más sem),  
ezért minimális a szektorba a be-
fektetések aránya. 
 
      A művelődés és az oktatás 
együtt legyen nemzetügy!

      Kátyúba estünk, itt tartunk,  
az  ehhez  vezető utat évek alatt 
együtt tettük meg,  másképpen, 
közösen kormányoztuk be ma-
gunkat. Van felelősségünk, mert 
ezt mi tettük!

MŰVELŐDÉSÜGY?
Kaposszerdahelyen nincs

 Kaposszerdahely akkor lesz 
igazán gazdag település, ami-
kor a vendégek szívesen jönnek, 
az üzletemberek beruháznak, a 
községnek jó az arculata, nagy 
szellemi tőkével rendelkezik, lát-
hatóan egymásra épülnek a ki-
alakult bázisok, így ide érdemes 
befektetni. 
Szerdahely egyelőre a körforgás-
ból kimaradt.

Mester József

Szerdahelyi kultúra háza

   Kaposszerdahely 1968-ig a mű-
velődés terén szépen haladt előre, 
volt kultúrháza, iskolája, könyv-
tára, tanácsa, színjátszó csoport-
ja, felnőtt szakkörei. Ekkor felül-
ről vezérelve összevonták Szenna 
községgel. Önállósága megszűnt, 
a helyi termelőszövetkezetet be-
olvasztották a Szennában ala-
kult TSZ-be. A kultúrházra az 
ÁFÉSZ tette rá a kezét. A tégla-
gyár is a nyolcvanas évek elején 
megszűnt. A fejlesztések elma-
radtak, Szerdahelyen 1991-ig új 
középület, új állami beruházás 
nem történt. A Szerdahelyi embe-
rek nehezen élték meg ezeket, az 
éveket. Az 1986-ban létrejött az 
Új lakótelep, de az eladott telkek 
bevételéből épült a szennai isko-
la, a pénz nem Szerdahelyre lett 
visszaforgatva. 
  A helyben, egymásra épülő, 
rendszeres művelődésből évtize-
dek maradtak ki.

M. J.

FIGYELEM!
Egy erősen használt gumiab-
roncs várja sok hónapja, hogy 
valaki az őt jogosan megillető 
helyre (pl.: szeméttelep) el-
szállítsa. Megtalálható a pa-
takban, a közúti híd alatt. A 
gyalogos hídról kiválóan lát-
szik. Legalább fél éve. 
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SELF MADE MAN 
Az önmagát megteremtő ember.

   Az ember választó lény, akinek az életét választások hozzák létre. 
Ez a gondolat felel meg az amerikai társadalom hitvallásának. 
  Új emberideál kibontakozását tette lehetővé a XIX. század végének 
gyors gazdasági fellendülés, az amerikai demokrácia intézményrend-
szerének teljes kiépülése, és az ezzel együtt járó dinamikus társadal-
mi változások. Szabad az individuum, a cselekedni, választani tudó 
ember eszménye, akit nem segítenek születési előjogai, ebből fakadó 
hátrányok, akinek karrierje, boldogulása kizárólag saját tehetségétől 
függ, képes talpon maradni, érvényesülni, jó egzisztenciát teremteni 
az állandó változó világ konkurenciaharcában. A legismertebb példa: 
Schwarzenegger amerikai színész, kormányzó életútja. 
  Az életre kell nevelni, el kell dobni, szakítani kell a „könyviskolá”-
val, mert a cselekvő ember abban nem alakítható ki. Az új iskolában 
lehetőség van a gyermek sokszínű, saját tapasztalatai alapján gyöke-
rező cselekvésre, szoros kapcsolata van a természettel.
   A problémák, az akadályok leküzdése az egyén számára kezelhető. 
Az ember így lesz, cselekedni tudó, cselekvő képes felnőtt. 
   Csináld meg önmagad, most!

Mester József

FONÓKA
Krisztina sikere

   A kaposszerdahelyi Gőbölös 
Krisztina nyerte, azt a Somogy 
megyei zenei tehetségkutató 
versenyt, melyet Auguszt Bárió 
(többszörös platina-és aranyle-
mezes zeneszerző, az egykori AD 
Studio frontembere) szervezett, a 
Kapos Tv támogatásával, Életed 
dala címmel.
  A pályázatra saját szerzemén-
nyel lehetett jelentkezni, több 
mint 300 műből választották ki a 
legjobbakat. A döntőt a televízió 
is közvetítette, a győztesnek Szita 
Károly, Kaposvár polgármestere 
adta át a fődíjat. Ezek között sze-
repel stúdió felvétel, és videoclip 
forgatása, amit különböző zenei 
csatornákon is játszani fognak.

BALÁZS LEMEZE
   Első nagylemezét jelentette meg 
Mester Balázs zeneszerző febru-
árban, Tudod, hol van… címmel. 
A lemez az alternatív, netlabel 
kultúra, igazi DIY mentalitással, 
a zenét kedvelők világába viszi el 
a hallgatókat. Gyönyörű hangok 
csengenek a fülünkbe, még a pop-
dalok esetében is. Egy kritikus 
írta róla, hogy „ez a lemez finom 
arányérzékkel van megrajzolva, 
amire sokáig emlékezik rá az em-
ber, és szívesen előveszi”. Több 
koncerten is bemutatta Mester 
Balázs a zenei anyagot, Budapes-
ten és Kaposváron. A lemezkiadó 
a SOFTMOTEL. Az album letölt-
hető a www.label.syrup.hu olda-
lon. Hamarosan elkészül, kiadás-
ra kerül a CD változat is.

„Valóban akadálymentes”

Irodalmi pályázatra adta be no-
vella műfajban készült írását 
Mester József A cipész szerencsé-
je címmel. A pályázat fő témája 
„Nem reménytelen ma Magyar-
országon mozgássérültként élni 
- még ha nehéz is”. 
  Megtekinthető az interneten: 
www.rehabcenter.hu

- Milyen az orosz visszhang? 
- Alkohol!!! Hol? Hol? Hol? 
 
- Mi a legjobb ajándék? 
- Aorta. 
- Miért? 
- Mert az szívből jön.

- Mi a különbség a szoknya és a 
fűnyíró közt? 
- Nyúlj alá és megtudod!! 

Egy férfi bemegy az óvodába, és 
azt mondja:
- Jöttem a gyerekemért.
- Hogy hívják?
- Nem mindegy? Holnap úgyis 
visszahozom!

Legyen Önnek is személyes
pénzügyi tanácsadója!

– Hitel, biztosítás, befektetés,
    gondoskodás egy kézben
– Rendszeres INGYENES 
    tanácsadás, konzultáció

Legyen Ön is független
pénzügyi tanácsadó!

Feltételek:
– Érettségi, erkölcsi bizonyítvány,
   számlaadási képesség

30/997-5912
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– Az Árpád utcaiak kérdezik, hogy mikor lesz náluk szennyvízelveze-
tés, mert bűz van!
– Továbbra is kérdezzük a Kossuth utcából: –Miért nem közvetíti a 
helyi TV a testületi üléseket, miért vagyunk mi Szerdahelyiek kire-
kesztve?
– A Rákóczi utcában félnek a nyártól, az esőzésektől. -A többszörösen 
beígért víztározó mikor lesz kész, melyik évtizedben? Ha kár ér ben-
nünket, fizetnek?
– A „vezetékes” telefont lecserélik ugye?
– Petőfi utcából kérdezik, hogy a Pazderjás-tóhoz vezető utat mikor 
aszfaltozzák le? A tó körül lesz-e üdülő övezet?  
– A Deák Ferenc utcában, és a Németh József utcában sürgősen telje-
sen új útburkolatot kérünk! A Deák Ferenc utcában a domb vízelve-
zetését szíveskedjenek megoldani!
– A Kisszennai lakótelepen élők továbbra is kérik a világítást, végig 
a gyalogos lejárón.
– A Kapoli és Hunyadi utca lakóinak kérése, hogy kapjon a Kapoli utca 
lejtős része teljes útburkolat cserét és járdát a könnyebb közlekedés 
véget. Először az úttesten lezúduló víz elvezetést kell megoldani.
– Az Újlakótelepen élők tájékoztatást kérnek, mivel folynak a föld-
munkák, milyen építkezést, beruházást kezdtek el a lakótelepet érin-
tő szomszédos völgyben? 
– Sportkedvelő kérdezi, hogy mikor lesz befejezve a Sport Közösségi 
Ház teteje?

A szerkesztők a válaszokat várják és továbbítják!

CSŐPOSTA

Kaposszerdahely egy nagyon kedves, barátságos, nyugalmas falu. 
Valószínűleg ennek köszönhetően választották számosan ezt a ter-
mészeti szépségekben bővelkedő kis települést lakóhelyül.
    Az elmúlt hónapokban felfigyeltünk bizonyos földmunkálatokra, 
melyek találgatásokra adhatnak okot. Ezek közül a következő plety-
kák keringenek: 
– állítólag a négyes metró végállomása lenne itt,
– mások szerint a mecseki radarállomást helyeznék át,
– van olyan híresztelés is, miszerint a budapesti lóversenypályát ide 
telepítenék.
    Mivel demokráciában élünk, úgy gondoljuk mi kaposszerdahelyiek 
joggal várhatjuk el, hogy tájékoztassanak bennünket, és a vélemé-
nyünket is elmondhassuk!
    Itt nemcsak a Millenniumi - tér környéki lakosokról van szó. 
Kérjük az illetékeseket, közöljék velünk, tulajdonképpen mi történik 
itt?

Tisztelettel: E. Sz.

LEVÉLPOSTA

WWW.SZERDAHELYERT.EXTRA.HU
Interneten a Kaposszerdahelyért Egyesület

  Üdvözöljük a látogatókat a szerdahelyert.extra.hu-n. Megtalálják rendszeres program-
jainkat, ünnepségeket, a galériában Kaposszerdahely képeit, a Kaposszerdahelyi Króni-
ka összes számait, valamint a fórumban lehetőséget adunk a hozzászólásoknak. 

A megyei II. osztályban szereplő 
csapatunk eredményei a 2007-
2008. bajnoki évadban

16. forduló
Taszár - Kaposszerdahely
0 : 4  (0 : 2) ifjúságiak  5 : 1
Góllövő: Szilvai 2, Lapat 2
17. forduló
Kaposszerdahely - Magyaregres  
1 : 0  (1 : 0) ifjúságiak  4 : 2
Góllövő: Ságvári
18. forduló
Juta - Kaposszerdahely
3 : 1  (2 : 1) ifjúságiak  6 : 1
Góllövő: Németh Z. 
19. forduló
Kaposszerdahely - Háromfa 
3 : 2  (1 : 1) ifjúságiak  1 : 3
Góllövő: Lapat, Fejes, Németh Z.
20. forduló
Gyékényes  - Kaposszerdahely  
1 : 0  (1 : 0) ifjúságiak  5 : 0
21. forduló
Kaposszerdahely - Csokonyavisonta
3 : 2  (0 : 2) ifjúságiak  6 : 3
Góllövő: Lapat 3,
22. forduló
Segesd - Kaposszerdahely
4 : 1  (2 : 1) ifjúságiak  2 : 1
Góllövő: Lapat
23. forduló
Kaposszerdahely  - Somogytarnóca
2 : 3  (0 : 1) ifjúságiak  2 : 4
Góllövő: Belovics, Szabó Zs. 
24. forduló
Babócsa  - Kaposszerdahely
3 : 1  (3 : 1) ifjúságiak  13 : 1
Góllövő: Tóth T.
25. forduló
Kaposszerdahely - Toponár
3 : 2  (0 : 1) ifjúságiak  2 : 7
Góllövő: Fejes, Balikó, Lapat 
26. forduló
Kadarkút  - Kaposszerdahely
2 : 1   ifjúságiak  3 : 0
27. forduló
Kiskorpád  - Kaposszerdahely
2 : 1  (0 : 1) ifjúságiak  8 : 1
Góllövő: Tóth T.
28. forduló
Kaposszerdahely - Baté
2 : 1  (1 : 0) ifjúságiak  16 : 0
Góllövő: Szilvai, Balikó 

A csapat helyezése a 28. forduló 
után: 9. hely, 46 szerzett ponttal.

SPORT
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HÍREK, ESEMÉNYEK

– Négy nagysikerű rendezvényt tartott a Szerdahe-
lyi Esték alkalmával a Kaposszerdahelyért Egye-
sület a téli és a tavaszi hónapokban.  
– Áprilisban gyalogtúrát szervezett az Egyesület 
Sasrétre. Az esős idő ellenére is jó hangulatú volt 
a rendezvény.
– Hagyományos Május 1-i Petanque versenyt hir-
detett meg az Egyesület, melyen 8 csapat verseny-
zett. A felnőttek között az első díjat, a tucat sört, a 
Rako csapat nyerte, az ifjúság első díját, 2 db pend-
rive-ot, a Csipet-csapat nyerte.
– Keresztállítás és szentelés volt húsvét hétfőjén 
Kaposszerdahelyen a Kisszennai lakótelepen. A 
márványkeresztet Tóth Attila és családja állíttatta 
a köztérre, a jelentős alkotást Tóth Attila kőfaragó 
és kőszobrász készítette.
– Körjegyzőséget alakít a Kaposszerdahelyi Ön-
kormányzat és a Bárdudvarnoki Önkormányzat.  
Egyelőre tárgyalásokat kezdeményez a Kaposszer-
dahelyi Önkormányzat az új Bárdudvarnoki képvi-
selőtestülettel.
– Megérkeztek a gólyáink Kaposszerdahelyre. Hű-
ségesek hozzánk, kitartanak velünk, jól érzik ma-
gukat a községben.
– Évek óta a faluban csak az Új lakótelepen állíta-
nak májusfát a fiúk a lányoknak május első éjsza-
káján, melyet a hónap végén kitáncolnak.
– A március 15-i ünnepségen a Kaposszerdahelyért 
Emlékplakettet Horváth József kapta. Színvonalas 
műsort adtak elő a kisdiákok, valamint a Nyugdí-
jas Egyesület énekkara.
– Huszonhét fő – melyből tizenhárom fő kapos-
szerdahelyi lakos – vizsgázott Szerdahelyen a TIT 
Megyei szervezetének Falusi Vendéglátó díjtalan 
felnőtt képzésén. OKJ bizonyítványt szereznek a 
tanulók, mellyel elkezdhetik a vendégfogadói mun-
kát.
– Bérleti díjat fizet az Önkormányzat az Egyházkö-
zség részére a Gondozási Központ további működé-
se céljából másfél évig. Az Önkormányzat addigra 
oldja meg a Központ elhelyezését. Az Egyházközség 
befekteti a bérleti díj összegét a Plébánia tetőcseré-
jére, beépítésére. 
– Elkészült a járda Kossuth utca hiányzó szaka-
szán, az Önkormányzat költségén. Az Önkormány-
zat kártalanította az érintett lakókat. Közmunká-
saink kitűnő munkát végeztek, gratulálunk nekik. 
– A Kadarkúti Kistérség LEKI alapjából 5.3000.000 
Ft-ot kap Kaposszerdahely, testületi döntés alapján 
a Polgármesteri Hivatalt szigeteléssel látják el, va-
lamint az épület gépészeti munkáira fordítják a tá-
mogatást. 
– Az Önkormányzat 2008. évben 151 millió Ft ki-
adással, valamint 133 millió Ft bevétellel számol. 

A hiányzó 18 millió forintot ÖNHIKI pályázaton 
nyert támogatással próbálja fedezni. 
– A Kissebségi Önkormányzat, a  Kaposszerda-
helyért Egyesület, a Nyugdíjas Egyesület közös 
együttműködési szerződést ír alá, melyben vállal-
ják, hogy segítik egymás rendezvényeit, program-
jait. Megegyeztek, hogy a szerdahelyi cigányság 
életútját feldolgozzák, megjelenítik. 
– Gyerekmiséket tart Szennában Nyéky Kálmán 
atya havonta egy alkalommal. Sok szerdahelyi csa-
lád is részt vesz a miséken, alkalmanként 150-en 
is vannak.
– Ebben az évben eddig tíz keresztelőt tartottak a 
kaposszerdahelyi templomban.
– A Megyei Mentős napon a mentőszolgálat felkéré-
sére petanque bemutatót rendezett a Kaposszerda-
helyért Egyesület. A városi sportcsarnoknál tartott 
rendezvényen a bemutató sok érdeklődőt vonzott.
– Díjeső Patalomban. A Szépkórúak Ügyességi 
Sportnapján a Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egye-
sület 16 fővel vett részt. A népes mezőny ellenére 
négy kupát hoztak el Patalomból, így a célbadobás-
nál I. díjat,  a sodrofahajításnál II. díjat, a kapura-
rúgásnál II. díjat és a rönkfahajításnál III. díjat. 
Gratulálunk az Egyesület sportolóinak.
– Interneten a Kaposszerdahelyért Egyesület. 
A www.szerdahelyert.extra.hu oldalon megta-
lálják az egyesület programjait, eseményeit, 
képeit, a Kaposszerdahelyi Krónika számait, 
valamint a fórumban lehetőség van hozzászó-
lásokra, pl. cikkek, témák, falubeli események 
stb.

Alapító és kiadó: 
Kaposszerdahelyért Egyesület 

Fõszerkesztõ: 
Dobrovodsky Tibor

Nyomdai előkészítés:
Aranel Invest Kft. 

Szerkesztõség: 
7476 Kaposszerdahely, Kapoli A. u. 4.
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