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Karácsony, a legnagyobb ajándék
Az ajándékozással kifejezzük egymásnak szeretetünket. Igyekszünk azt szépen becsomagolni, örömteli megle-
petést okozni. Sokat gondolkozunk előtte, hogy ki minek örülne.
Isten is évezredekig várt, hogy megajándékozza az emberiséget. Olyan ajándékot szeretett volna adni, aminek 
mindenki örül. Nekünk adta ezt a csodaszép világot, mindannyiunknak életet adott. Végül, amikor látta, hogy 
még mindig vágyunk valamire, odaadta mindenét. „Egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne ves-
szen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16). Az ember a gyermekében önmagát látja, ezért tud annyira örülni vele, és 
talán sírni is. Isten gyermeket adott nekünk, akit Jézusnak hívnak. Ebben a legnagyobb ajándékban, Jézusban, 
Isten önmagát adta nekünk. Arra hív ezzel, hogy mi is adjuk önmagunkat a másik embernek és magának Isten-
nek is.
Emlékszem, egyszer, talán éppen karácsonykor mesélte édesapám, hogy ajándékként ők rendszeresen azt kap-
ták, hogy a kis fakerekű autót nagyapám új színűre festette. Minden alkalommal örültek ennek az ajándéknak. 
Bárcsak ma is tudnánk ezeknek a kis dolgoknak örülni!
Ezért jövünk össze karácsonykor a családi tűzhely melegénél. Kiengesztelődünk egymással, megbocsátjuk a 
múlt sérelmeit. Valójában a szeretet melegíti szívünket. Ennek a forrását megyünk keresni a templomba is. 
Megtaláljuk, ha csendesen elidőzünk a betlehemi jászol előtt, ahol hallgatjuk az angyalok énekét, és velük 
énekelünk.

Boldog Karácsonyt kívánok minden kedves Olvasónak!

                                                                                           Kálmán atya
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AZ ARANYKORONA

Éppen harangoztak Szerdahelyen, 
mikor a koronán az utolsó simítások 
elkészültek. Ezer év látomását öntötte 
újra a mester. A monda szerint világ 
első királyságának első korona mása 
született meg a piciny műhelyben.

– Rónai Attila ötvös-vésnök mester a
magyar korona elkészítésére vállalko-
zott. Vajon milyen belső tűz motiválta,
hajtotta, hogy Budapesten legyen má-
solata a magyar koronának.
–A szakmai kihívás. Az eredeti koro-
nát Bizáncban készítették, ahogyan
megfigyeltem a műveletek egy mű-
helyben készültek. A koronát pápa is
tiszteletben tartotta, nem véletlen, a
kor legmodernebb technikájával ké-
szült, csúcs modell volt.
– Önnek be kellett vésnie az adott kor
szellemét. A mai ember számára mi-
lyen érdekes megoldások találhatóak a
korona felépítésében, elkészítésében?
– A felső része vékony, díszes, míg az
alsó része vastag, dísztelen. Az egyik
felírat görög, a másik latin. Abban az
időben mindez sziszifuszi munka volt,
a motívumokat vékony szalaggal dí-
szítették, illetve forrasztották egymás-
hoz, majd zománcozták. A mostani
középső helyen eredetileg piros rubint
csillogott. Kezdetben nem volt rajta
keresztpánt, mivel a fejre egy bordó
prémet húztak és erre került a koro-
na. Később a prém elveszett, viszont
a nagyobb átmérő miatt a korona a ki-
rályok orrára esett, ezért lejjebb került
rá a keresztpánt, ma a figuráknak a fele
látszik. A történelem vihara megvisel-
te a koronát, a jó királyaink hordták,
a rossz királyaink elzálogosították, a
köveket kicserélték zálog fejébe.
– Huzatos földrész a Kárpát-medence.
Többször került földbe a korona, leg-
utóbb 1945-ben. A korona a magyarok
iránytűje, ha mozdul, az országban baj
van. Erős nemzet a magyar, mit gon-
dol, a mai modern világban is, megta-
láljuk a magunk kitörési pontjait?
– Egyetlen fogalom létezik számomra,
a kitörési pont bennünk van. Az ember
kibontakozásához kellenek alapok,
mindez az oktatásban kezdődik. Az

iskolámban a gyakorlaté az elsőbbség, az elmélet elsajátításával együtt. Feles-
legesen nem szabad magolnia a gyermeknek. Csak az oktatás, a cselekvő iskola 
lehet az országban a húzó ágazat. Tapasztalt, felkészült, gyakorlatban bizonyí-
tott szakemberek tudják magyarázni a motívumokat, a történelemből vett példák 
alapján. Christ László nemzetközi hírű iparművésztől megtanultam a szakma 
alapjait. Soha nem szólt, nem dicsért, de mindig a hibát kerestette velem. Az 
ember a buktatókon tanul, nagyobb lesz a látóköre, megismerheti az előzőkor 
szakmai megoldásait. Így ad az oktató a tanulókban lángot, jövőképet. Szeretem 
a nehéz dolgokat, mert mindig jó érzés, ha a problémákat sikerül megoldani. 
Belevágtam, ezzel a hátszéllel, a magyar korona elkészítésébe.
– Mi magyarok a világot nem akarjuk meghódítani, inkább a nemes célokra, a
sikere van tehetségünk. Mit üzen a Szerdahelyi fiataloknak?
– A példát, a példaképeket a múltból kell meríteni, több ezer év óta a nemzetek-
nél ez így zajlik. Aki tehetségesesnek született, az éljen vele, mert az ő köteles-
sége a tehetségét kibontakoztatni. Szorgalommal mindent meg lehet teremteni.
– Köszönöm az interjút.

Mester József

korona.tiff

A KAPOSSZERDAHELYÉRT EGYESÜLET TÁMOGATÓI 
2008-BAN

Aranel Invest Kft, Bárdos Istvánné, Bátori József, Balogh József, Czifra 
Győző, Dobrovodszky Tibor, Dobrovodszky Tiborné, Falusi Béla, Falusiné  
Terjék Éva, Forgács Lászlóné, Gondozási Központ Kaposszerdahely, Göbö-
lös Attila, Hampuk Zsuzsanna, Horváth József, Katica tanya, Mester József, 
Mesterné Csendes Katalin, Molnár Ferencné, Nyéky Kálmán atya, Önkor-
mányzat Kaposszerdahely, Pap József, Pap Józsefné, Pesti Vígadó, Rakovsz-
ky József, Rácz László, Rónai Attila, Rózsa Éva, Salamon Gyula, Somogy 
Megyei Közgyűlés Elnöke, Szabó Ferencné, Talabér József, Tóth Attila, Vida 
Lászlóné, VOX énekegyüttes.

Az Egyesület tagsága köszöni a támogatást!
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Kovács Ferenc

Ki a szabadító?

„…Nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg 
az Ő népét annak bűneiből.” Máté evangéliuma 1,21
Tele van a világ feszültséggel. Háborúk és természeti csa-
pások töltik meg félelemmel és rettegéssel az emberi szíve-
ket. Növekszik a krízis a gazdasági és a politikai élet terén. 
Rohamosan terjed az erkölcstelenség és a bűnözés. A tech-
nika és a civilizáció fejlődésével ellentétben egyre jobban 
megromlik a világ. A családtól a társadalom legmagasabb 
szervezetéig problémák megoldhatatlan sokasága bénítja 
meg az életet. Gyakran nagyon közel áll hozzánk a halál.
Két kérdést teszünk fel: miért van mindez és van-e mene-
külés, van-e megoldás? Miért van mindez? A gyökerek vis-
szanyúlnak messze- messze a múltba. Egy Istentől szárma-
zó tudósítás, amely a Biblia első oldalain olvasható (Mózes 
1. könyve 3. rész), választ ad erre a kérdésre. Az Isten által 
jónak és tökéletesnek teremtett ember engedetlenné vált Te-
remtőjével szemben, elszakadt Tőle és saját „bölcsessége” 
alapján kezdte kialakítani életét. Ez a bölcsesség azonban 
bolondság a Teremtő Isten előtt (1Korintusi levél 1,20). E 
bölcsesség keserű gyümölcseit ették emberek milliárdjai a 
történelem folyamán és esszük ma is. Az engedetlenséget 
és a Tőle való elszakadást Isten bűnnek nevezi. Olyan a 
bűn, mint a rákos daganat, amely megállíthatatlanul terjed, 
míg végül megöli áldozatát. Olyan a bűn, mint egy hatal-
mas csomag az ember hátán, amely addig növekszik, amíg 
agyonnyomja az embert. A bűn keseríti meg az ember életét 
gyerekkorától fogva, elrontja örömét, elrabolja békességét 
és végül a halálba kergeti. A bűn következménye a fizikai 
halál és a bűn következménye a lelki halál is, amely nem 
elmúlást jelent, hanem örökkévaló kínt és szenvedést, Is-
tentől elzárva a kárhozat helyén.
Miért van mindez? A bűn miatt, de vajon van-e szabadulás 
a bűntől és következményeitől? Vajon van-e kiút ebből a 
borzalmas állapotból? Emberek sokasága siet megnyugta-
tó választ adni: van kiút, ne féljetek! Mondják és tanítják 
megoldások százait, de vajon ezek valóban segítenek? Va-

jon nem becsapás és félrevezetés ezek nagy többsége? Ki-
csoda vállal kezességet ezen megoldások valódiságáért?
A Teremtő és mindeneket igazgató Isten egyetlen egy meg-
oldást mutat a Szentírásban: „…nevezd annak nevét Jézus-
nak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak bűneiből.” 
(Máté evangéliuma 1,21). Jézus Krisztus az egyedüli sza-
badító. Az Isten szentje, az Uraknak Ura és a Királyoknak 
Királya, az Isten Fia tud megszabadítani a bűntől és követ-
kezményeitől. „ …nevezd az Ő nevét Jézusnak” – mondta 
az angyal Józsefnek. Nevezd szabadítónak a születendő 
Isten-embert, aki a Szentlélektől fogantatott és asszonytól 
születik. A Teremtő Isten soha senki mást nem nevezett sza-
badítónak csak az Ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. Csak 
neki adott olyan nevet, „amely minden név fölött való, 
hogy  Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké 
és földieké, föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy 
Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére” (Filippi levél 
2,9-11). Csak egyedül Jézus Krisztus jött azért, hogy meg-
keresse és megtartsa azt, ami elveszett – a bűnös embert 
(Lukács evangéliuma 19,10). Csak egyedül Jézus Krisztust 
emelte az Isten fejedelemmé és megtartóvá, hogy adjon az 
Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát (Apostolok 
cselekedetei 5,31). Csak egyedül Jézus Krisztus üdvözíthe-
ti azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen Ő mindenkor 
él, hogy esedezzék értünk (Zsidóknak írt levél 7,25). 
 Kedves embertársaim! Kiáltottál-e már Jézus 
Krisztushoz? Nyomorúságodban, szorongattatásodban, 
kétségbeesésedben imádkoztál-e már Krisztus nevében az 
Istenhez? Megvallottad-e bűneidet Neki, hogy bűnbocsá-
natot nyerj és megszabadulj a bűn átka alól? Ha még nem, 
akkor tedd meg, amíg nem késő. Ez jusson eszedbe, mi-
közben készülődsz Jézus Krisztus születésére emlékezni. 
Az ünnep üres és semmit sem ér, ha Ő nem vált személyes 
Megváltóddá és Szabadítóddá, ha nincs személyes kapcso-
latod Vele!
Olvasd a Szentírást és imádkozz, hogy közel kerülj Hozzá!

www.presbiterianus.hu

Ajándék Biblia és Naptár!

Keresztyén képes falinaptárt és Bibliát 
adunk ajándékba, minden kedves érdek-
lődőnek. 
Érdeklődni: Bencs Miklós, Kossuth u. 13.
Tel.: 70/3285471

Megköszönjük mindazoknak, akik 2007-ben jövedelem-
adójuknak 1%-t a Kaposszerdahelyért Egyesületnek 
ajánlották fel, ezzel is támogatva az egyesület működé-
sét. A befolyt 35.656 Ft-ot az egyesület kulturális célokra 
használja fel.

Szilveszter éjjelén 0.15-
kor Újévi koccintásra 
várjuk Szerdahely la-
kóit és vendégeiket a 
Millenniumi Parkban a 
fenyőfánál.

BÚÉK!
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A KERESZTÉNYSÉG TÖRTÉNETE 

A kereszténység története Jézussal kezdődött. A keresztény 
egyház története is ekkor indult, hiszen Jézus maga jelölte 
ki Pétert a leendő egyház fejének. Az első római püspök, a 
későbbi pápák elődje tehát Péter lett. Vele egy időben térí-
tett Tharsusi Szent Pál is, aki az 1. században megnyitotta 
az utat a nem zsidó vallásúak kereszténnyé válása előtt. Az 
ókeresztény kor nagyjából Kr. u. 600 körül ért véget, ami-
kor a keresztény egyház kialakulása és a vallási tanok vég-
legesítése Gergely pápával lezárult.

A keresztények száma napjainkban 
2005-ben a kereszténység mintegy 2 milliárd követőjével a 
világ legelterjedtebb vallása. (Összehasonlításul: az iszlám 
követői 1,3 milliárdnyian, a hinduk mintegy 841 millióan, a 
nem vallásosak kb. 774 millióan vannak.) A kereszténység 
számos ágazata közül a katolikusok vannak a legtöbben, 
1,1 milliárdnyian. A protestánsok száma a nagyszámú fele-
kezetekben összesen 367 milliónyi, az ortodox egyházak-
hoz tartozóké pedig 240 millió. Van még kb. 216 milliónyi 
anglikán és 414 milliónyi független (akik nem tartoznak a 
főbb egyházakhoz), valamint 32 milliónyian egyik felso-
rolt csoporthoz sem tartozó egyházak tagjai (Jehova Tanúi, 
mormonok stb., akik magukat keresztényeknek tartják, de 
más felekezetek nem ismerik el őket annak).

Alapvető tanítások 
A kereszténység erkölcstana 
Szabadság 
Az ember szabadsága azt jelenti, hogy felelősen tud dönte-
ni az élet kérdéseiben, mert van egy objektív erkölcsi nor-
ma, amelyhez az ember magát mérheti. A szabadság nem 
lehet szabadosság, s nem lehet korlátlanság, mivel az egyes 
emberek szabadságát a másik ember hasonló szabadsága 
korlátozza. A keresztény ember szabadsága Isten ajándéka, 
amely lehetővé teszi, hogy felismerje és önként megtegye 
Isten akaratát, így eljutva az örök életre. A jó ismerete még 
senkit sem tesz jóvá. A megismert jó megvalósítására rá is 
kell nevelni az embereket – azaz tudatosan kell az ember 
lelkiismeretét Jézus tanítása szerint alakítani.

A kereszténység fő ágai 
A keresztények számos különböző vallási felekezetbe tar-
toznak szerte a világon. Bizonyos egyházi közösségek úgy-
nevezett „szupertestet” alkotnak, melyben egymástól füg-
getlen keresztény szervezetek egymással lelki közösséget 
tartanak fenn, egymás keresztségét kölcsönösen elismerve 
és arra utalva, hogy eretnekség vagy szétválás a közös gyö-
kereiket nem szakította el. Ezek az egyházak elismerik a 
hitelméleteikben és hitgyakorlatukban kialakult különb-
ségeket, de egyetértenek a hittanaik eredetiségében és a 
Krisztus testéhez való tartozás fontosságában.
A három fő irányzat van: a katolicizmus,  protestantizmus, 
ortodoxia.
Egyéb keresztény irányzatok: ókeleti keresztények, aria-

nizmus, antitrinitarizmus, unitarizmus, mormonizmus, mil-
leriták (világvége várók), adventisták, Jehova Tanúi
A katolikus szó egyetemeset jelent. Az egyetemességnek 
bibliai alapjai vannak. Már az ószövetség prófétái hirdet-
ték, hogy az eljövendő Messiás világosság lesz a pogányok 
számára is. (Izajás könyve 49,6). Krisztus maga is vallotta, 
hogy amíg az evangélium (örömhír) nem jut el a világ ös-
szes népéhez, nem következik be a világ vége (Máté evan-
géliuma 24,14).

Az egyetemesség háromféle formában nyilvánul meg.
1. Földrajzi értelemben: Az Egyház a földkerekség minden
részében megtalálható és az így szétszórt egyházak egyet-
len családot alkotnak.
2. Személyes értelemben: Az Egyház egészen különleges
módon képes alkalmazkodni, elvei feladása nélkül, minden
emberfajtához, néphez, kultúrához és történelmi sajátos-
sághoz.
3. Az Egyház tartalmazza a kinyilatkoztatás teljességét. Ezt
hívják chatolicitas intensiva-nak.

Magyarországon  229  bejegyzett egyház található. 

Gyűjtötte: Mester József

A Kaposszerdahelyi Plébánia szervezésében
A 2008. december havi Misék, Istentiszteletek 

időpontja és helyszíne

20.-a Szombat  17.00 Kaposszerdahely 
„Karácsonyi” Mise és KONCERT (18.00)

21.-e Vasárnap 12:00 Kaposszerdahelyi templom

21.-e Vasárnap 17:30 Szenna Művelődési ház
Családos- Ifjúsági- és Gyermekmise karácsonyi pásztorjá-
tékkal

24.-e Szerda 24:00 Kaposszerdahely Éjféli mise
25.-e Csütörtök  9:00 Szilvásszentm-i Polg.m-i Hiv.
25.-e Csütörtök 10:00 Zselickisfaludi r.k. templom
25.-e Csütörtök 11:00 Szennai Művelődési ház
25.-e Csütörtök 12:00 Kaposszerdahelyi templom
26.-a Péntek 10:00 Kaposszerdahelyi templom
28.-a Vasárnap 10:00 Zselickisfaludi r.k. templom
28.-a Vasárnap 11:00 Szennai óvodakápolna
28.-a Vasárnap 12:00 Kaposszerdahelyi templom
2009. Január 1. Csütörtök 12:00 Kaposszerdahely Újévi 
mise

Mindenkit szeretettel várunk!

Honlapcím, információ:
kaposszerdahely.plebania.hu
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KARÁCSONYI KACSA 
Karácsonyi recept kínálat a szerdahelyi Kovács Mihály 
mesterszakács ajánlata alapján

Gesztenyekrémleves rumos mazsolával.
Hozzávalók 6 személyre:
-8dl tej, 1cs. vaníliás pudingpor, 3 ek.cukor, 25 dkg édes
gesztenyepüré, 1cs.vaniliás cukor, 0,5 dl run, 10 dkg ma-
zsola, a tálaláshoz: 3 ek. Juharszirup.

A tejből egy merőkanálnyit elveszünk, simára keverjük 
benne a pudingport és a cukrot. A többi tejet felforraljuk, 
folyamatos kevergetés mellett belecsorgatjuk a pudingpo-
ros tejet, beletesszük a villával összetört gesztenyepürét és 
1-2 percig főzzük. A tűzről levéve vaníliás cukorral ízesít-
jük, majd habosítjuk. Rumban áztatott mazsolával (legjobb,
ha egy egy napig érlelődik) és juharsziruppal „petyegtetve”
kínáljuk akár melegen, akár jégbe hűtve.

Kacsamell káposztás csuszával töltve
Hozzávalók:
-1 szép pecsenyekacsa, só, majoránna, őrölt bors, 50 dkg
csuszatészta, 1 kisebb fej (kb.1 kg-os) káposzta,
2-3 evőkanál olaj és cukor, őrölt kömény

A konyhakész kacsát kívül-belül dörzsöld be sóval, őrölt 
borssal, hintsd meg majoránnával, s olajjal megkenegetve 
tedd be a hűtőbe.
Készítsd el a szokásos módon a káposztás csuszát: a ká-
posztát reszeld le, enyhén sózd meg és hagyd rövid ideig 
állni. Nyomkod ki, s kevés olajon pirítsd meg, miközben 
szüntelenül kevergeted, hogy oda ne kapjon. Közben bő 
vízben főzd ki a csusza tésztát.
A megpirított káposztát ízesítsd kedved szerint őrölt bors-
sal, köménnyel, cukorral, s forgasd össze a tésztával.
A kacsával hasüreget töltsd meg a kész káposztás csuszával, 
a nyílást tűzd össze. A megtöltött kacsát közepesen meleg 
sütőben, gyakran locsogtatva saját zsírjával, süsd szép pi-
rosra. A többi káposztás csuszát  adhatod mellé köretnek.  

Kacsamell ribizlis lila káposztával, mákos nudlival
Hozzávalók:
-2 szép kacsamell, só, őrölt bors, 2-3 kanál kacsazsír, 1 ki-
sebb vöröshagyma, 1 dl száraz vörösbor,
A párolt káposztához: -1 kg lila káposzta, 3 evőkanál olaj,
só, őrölt bors és kömény, 2-2 evőkanál cukor és borecet, 20
dkg ribizli(befőtt vagy fagyasztott)
A mákos nudlihoz: - 25 dkg burgonya, só, 15-20 dkg liszt,
5 dkg vaj, 1 tojás, 5 dkg darált mák

A kacsamell bőrét sűrűn bevagdaljuk, majd sóval, bors-
sal bedörzsöljük. A felforóssított kacsazsíron körös-körül 
megpirítjuk, azután a vöröshagymával együtt tűzálló tálba 
tesszük. Ráöntjük a vörösbort, lefedjük és előmelegített sü-
tőben 220 C-on 30-35 perc alatt, megsütjük, közben saját 

szaftjával egyszer-egyszer megöntözzük. Ha a hús megpu-
hult, a fedőt levéve a bőrét ropogósra sütjük. 
A lila káposztát legyaluljuk, vagy nagyon vékony szálak-
ra aprítjuk. Megsózzuk, majd néhány percnyi pihenés után 
kézzel összetörjük, megpároljuk. Őrölt borssal, kömén-
nyel, cukorral ízesítjük, majd a tűzről levéve összev-
egyítjük a ribizlivel, és egy csöppnyi borecettel pikánsra 
ízesítjük.
A mákos nudlihoz a megtisztított burgonyát sós vízben 
megfőzzük, leszűrjük, és még melegen összetörjük. Ha ki-
hűlt, a vaj felével, az egész tojással, a darált mákkal és an-
nyi liszttel összegyúrjuk, hogy rugalmas tésztát kapjunk. A 
hagyományos nudlihoz hasonlóan kisodorjuk, és forrásban 
levő, sós vízben kifőzzük. Lecsöpögtetjük, és a maradék 
vajon megforgatjuk. 
A ropogósra sült kacsamellet felszeleteljük, a ribizlis lila 
káposztával és a mákos nudlival tálaljuk.

Szilvás kacsa konyakkal
Hozzávalók (4 személyre)
-10 dkg aszalt szilva, 2 dl konyak, 1 kiskanál őrölt fahéj,
vagy ½ egész, 1 kacsa (1,5-1.8 kg), só, feketebors, 1 evő-
kanál méz, 1 fej vöröshagyma, 2 evőkanál kockára vágott
leveszöldség, kevés vörösbor

A szilvákat áztassuk be a konyakba, tegyük bele a fahéjat 
pár óráig, érleljük.
Kacsát sózzuk, borsozzuk, majd a szilvát töltsük a kacsa 
hasüregébe (esetleg bőre alá is). A konyakba keverjük bele 
a mézet, és kevés őrölt borsot, majd kenjük be vele a kacsát. 
Mellével lefelé tegyük a sütőbe, 30-35 percig pároljuk fólia 
alatt kevés vízzel. Vágjuk kockára a hagymát, és tegyük 
a leveleszöldséggel együtt a kacsa mellé. Fordítsuk meg a 
kacsát kenjük be a mézes konyakkal, majd süssük készre. 
Többször locsoljuk, hogy ne száradjon ki.
A kész a visszamaradt szószról szedjük le a zsírt, szűrjük 
át, ízesítjük egy kis vörösborral, sóval-borssal és főzzük kb. 
2-3 percig, majd adjuk a kacsa mellé.

Kacsasaláta
Hozzávalók (4 személyre):
-2 evőkanál ecet, 2 ½ evőkanál cukor, 2 evőkanál mogyo-
róolaj, 2 evőkanál szójaszósz, 1 teáskanál házi vagy készen
vett mustár, egy csipet só, 125 g sárgarépa, 125 g uborka,
100g bok choy  vagy káposzta, 500 g kacsasült

Az ecetből, cukorból, mogyoróolajból, szójaszószból, mus-
tárból, valamint a sóból keverd  ki a salátaöntetet.
Az uborkát és a sárgarépát krumplihámozóval vágd pa-
pírvékony szeletekre. Vágd le a bok choy végét, nagyon 
alaposan mosd meg a leveleit, majd vágd a lehető legvé-
konyabbra. 
A tálalóedényen rendezd el a zöldségeket, majd tedd rá a 
vékonyra vágott kacsasültet. Az öntett csak közvetlen tála-
lás előtt add hozzá.
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BOSZORKÁNYKONYHA

“Bájital” receptek szilvesztere

Bűbájkoktél
Hozzávalók: - 3db citrom, méz vagy cukor, 1 banán, 3 kivi, 1 narancs, vaníliás 
cukor, tejszínhab
A gyümölcsöket meghámozzuk, és kis darabokra szeljük, majd kb. három teás-
kanál cukorral vagy mézzel együtt össze turmixolyuk. A kész turmixot meghint-
jük vaníliás cukorral, és tejszínhabot teszünk a tetejére. Nagyon finom magában 
is, de ajánlatos keksszel vagy piskótával fogyasztani.

Szerelembor
Áztassunk 15 napon keresztül 1 liter vörösborban 30 g fahéjat, 30 g ginzenget és 
30 g vaníliát. Az oldatot naponta keverjük meg, majd szűrjük le. A kész oldatból 
a találkozás előtt 4 órával, valamint a későbbiekben ajánlatos egy-egy likőrös 
pohárkával elfogyasztani.

Banánszirup
Hozzávalók: 8 banán, összetört jamaikai szegfűbors, 5 dkg barnacukor, 1 evő-
kanál víz
Elkészítés: Közepesen meleg sütőben héjastul puhára sütjük a banánokat.(esetleg 
20 percig pároljuk) A gyümölcs húsát elhasználhatjuk más édességhez, de most 
a banánhéjra lesz szükségünk. Ennek a belső felét lekaparjuk, és ezt a kaparékot 
keverjük össze a szegfűborssal és a cukorsziruppal.( A cukrot lassú tűzön 1 evő-
kanál vízzel sziruppá olvasszuk.)
Ez a bájital a Csendes- óceán déli vidékéről származik, ahol ma is használják.

Amrus
Hozzávalók: 6 érett mangó, 2 dl tej, 1 evőkanál cukor, őrölt fekete bors (ízlés 
szerint)
Elkészítés: Negyedekbe vágjuk a mangót, és kikaparjuk a húsát a héjáról és a 
magról. A gyümölcshúst, a tejet és a cukrot turmixgéppel összekeverjük, majd 
csipetnyi borssal ízesítjük.
A hűtőben 48 óra hosszát is eltartható.

Csokoládés benediktiner:
Hozzávalók: 10 dkg barnacukor, 1,5 dl víz, 10 dkg keserű csokoládé, 4 tojás 
sárgája, fél kávéskanál jamaikai szegfűbors, 1 evőkanál feketekávé, 2 evőkanál 
Benediktiner (likőrfajta), 3 dl habtejszín
Elkészítés: Lassú tűzön megolvasztjuk a cukrot a vízben. Egy tálban, forrásban 
lévő víz felett, megolvasztjuk a csokoládét, majd habosra keverjük a tojásárgá-
jával, hozzáadjuk a szegfűborsot, és az előbbi cukorszirupot. Hagyjuk kihűlni, 
majd belekeverjük a feketekávét és a benediktinert, ezután betakarjuk tejszín-
habbal. Tálkákba töltjük, és lehűtjük. Fagyasztás után fagylaltként is fogyaszt-
ható, akár egymásról is...
A jamaikai limbótáncosok lendületének egyik forrása ez a szirup, melyet gyü-
mölcssalátával is fogyaszthatunk.

KARÁCSONYI ÉTKEK 

Dr. Kovács Kornélia
Halászlé
Rántott hal krumpli salátával
Göngyölt hús
Mézeskalács
Bejgli
Hókocka

Horváth Istvánné
Szilvás kacsa konyakkal
Tyúkhúsleves
Vegyes sültek pulykamellből
Birkapörkölt
Tojássaláta
Bejgli diós-mákos
Tejszínhabos csokitorta 
Üdítős szelet

Kránicz Lajosné
Borleves
Húsleves
Rántott hal
Majonézes krumpli
Fűszeres sertéskaraj vegyes körettel: 
krumplipüré, rizs
Vadas zsemlegombóccal
Mákosguba 
Somlói galuska
Fekete erdő torta
Linzer, isler, gesztenyepüré

Kun Istvánné
Fokhagymakrém leves
Töltött káposzta
Töltött-rántott sajt tekercs
Búbos hús
Francia saláta
Majonézes saláta
Kocsonya
Sós-fűszeres kalács
Bejgli diós-mákos
Mézes krémes

Pál Istvánné
Halászlé
Rántott ponty krumplisalátával
Pulykasültek
Pácolt pulykacomb
Töltött pulykamell
Tyúkhúsleves
Vadpörkölt kapros-túros tésztával
Bejgli diós-mákos
Diós torta
Mézes puszedli
Mézes krémes
Zserbó
Kókuszos kifli
Vaníliás kifli
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Sport

A megyei II. osztályban szereplő csapatunk 
eredményei a 2008-2009. bajnoki évadban

1. forduló
Kaposszerdahely - Gyékényes
3 : 1  (2 : 0) ifjúságiak  4 : 1
Góllövő: Lapat 2, Szilvai
2. forduló
Babócsa - Kaposszerdahely
2 : 1 (0 : 0)     ifjúságiak 10 : 2
Góllövő: Balikó
3. forduló
Kaposszerdahely - Berzence 
2 : 2  (1 : 0) ifjúságiak  2 : 5
Góllövő: Lapat, Németh Z. 
4. forduló
Segesd - Kaposszerdahely
6 : 1 (3 : 1)     ifjúságiak 3 : 0
Góllövő: Lapat
5. forduló
Kaposszerdahely - Taszár 
3 : 2  (2 : 2) ifjúságiak  7 : 5
Góllövő: Belovics, Fejes, Lapat 
6. forduló
Kiskorpád - Kaposszerdahely
2 : 2 (1 : 1)     ifjúságiak 2 : 0
Góllövő: Lapat, Fejes
7. forduló
Kaposszerdahely - Somogytarnóca
0 : 3  (0 : 1) ifjúságiak  2 : 2
8. forduló
Kaposszerdahely - Somogyjád
5 : 1 (1 : 1)     ifjúságiak 1 : 3
Góllövő: Tóth T., Krasecz, Sárvári, Fejes,
Balikó
9. forduló
Baté - Kaposszerdahely
2 : 2 (1 : 1)     ifjúságiak 4 : 2
Góllövő: Szilvai, Tóth Z.
10. forduló
Kaposszerdahely - Kadarkút
3 : 2 (1 : 0)     ifjúságiak 1 : 3
Góllövő: Csarankó, Szilvai, Fejes
11. forduló
Kaposfüred - Kaposszerdahely 
0 : 2 (0 : 1)     ifjúságiak 4 : 2 
Góllövő: Németh Z., Tóth T.
12. forduló
Kaposszerdahely - Potony
5 : 0 (2 : 0)     ifjúságiak 3 : 2
Góllövő: Szilvai 2, Ságvári, Tóth T., Czabula
13. forduló
Mernye - Kaposszerdahely 
2 : 0 (0 : 0)     ifjúságiak 1 : 7 
14. forduló
Kaposszerdahely - Csokonyavisonta
5 : 1 (0 : 1)     ifjúságiak 5 : 4
Góllövő: Szilvai 2, Balikó 2, Lapat
15. forduló
Magyaregres - Kaposszerdahely
3 : 2 (1 : 2)     ifjúságiak 8 : 1
Góllövő: Lapat, Belovics

A csapat helyezése az őszi fordulók után: 
6. hely, 24 szerzett ponttal.

Fonóka

Mesevilág-Mesevirág

Mesekönyvet szerkesztett Mesterné 
Csendes Katalin a másodikos tanít-
ványainak a Bartók Béla Iskolában. A 
világ minden tájáról válogatta a mesé-
ket. A mesegyűjtemény megtalálható a 
saját honlapján is:
www.mindhalalig.spaces.live.com.

EGYESÜLETI  HÍREK

A Pazderjás Horgászegyesület  a 2008. 
évben 60 felnőtt, 6 ifjúsági és 7 gyerek 
taggal működött, akik közül öt új fel-
nőtt egyesületi tag.
Az év során 2799 kg halat telepítettek 
a tóba, ebből 1784 kg három nyaras 
ponty, 500 kg három nyaras amur és 
515 kg keszeg és kárász volt. A MO-
HOSZ ajándékaként még 100 kg pon-
ty és 1200 db süllőivadék került telepí-
tésre. A horgászok nov. 24-ig 1288 kg 
pontyot, 292 kg amurt, 34 kg süllőt, 13 
kg csukát, 3 kg harcsát, 15 kg busát és 
798 kg egyéb halat – összesen 2443 kg 
– fogtak ki.
A tónál lévő esőbeállónkat a vihar
március elején összedöntötte. Önkor-
mányzati és egyesületi hozzájárulással
elkezdtük az újjáépítést. A tető fedésé-
re – fedezethiány miatt – csak 2009-
ben kerül sor. Az árapasztónál lévő fa
átjárót tartós fém átjáróra cseréltük, az
anyagbeszerzésben valamint az átjáró
megépítésében ifj. Horváth József és
Fisli István volt segítségünkre.
A haltelepítésig 170 napijegy került
eladásra.
Továbbra is várjuk a horgászni és pi-
henni vágyókat horgásztavunknál.

Horváth Nándor egyesületi elnök

A 2008. június 21-i falunapi ve-
télkedők eredményei:

Erős ember vetélkedő, felnőtt korosz-
tály:
1. Tóth Balázs
2. Horvai Zoltán
3. Horváth István

Erős ember vetélkedő, ifjúságiak:
1. Gál Norbert

Sodrófa hajító verseny, felnőtt korosz-
tály:
1. Fajcsi Henrietta
2. Horváth Angéla
3. Simon Csilla

Sodrófa hajító verseny, leányok:
1. Teglovics Réka
2. Cseh Renáta
3. Künsztler Janka

KAPOSSZERDAHELYI
HONLAPOK:

www.szerdahelyert.extra.hu
www.kaposszerdahely.lap.hu
www.kaposszerdahely.hu
www. kisszennaltp.gportal.hu
www.bioetika.hu/nyeky
www.riskatabor.hu
www.diszmadarmagazin.hu
www.falvak.hu/kaposszerdahely
www.somogy.hu/contect/cimer

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag

Boldog Új Évet
kíván az 

ARANEL INVEST KFT.

2009-ben is:
– INGYENES PÉNZÜGYI TANÁCS-

ADÁS
– jelzálog-, személyi-, autókölcsö-

nök ügyintézése
– BEFEKTETÉSEK, BIZTOSÍTÁSOK

– nyugíjpénztárak

30/743-7807
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Elment Takáts Gyula

Ez év februárjában  Kaposvár dísztermében köszöntöt-
ték kilencvenhetedik születésnapján a költőt. Pomogáts 
Béla, aki két esztendővel korábban külön kötettel tisz-
telgett  Takáts Gyula előtt, javasolta, hogy ezek a száz-
hoz közeli esztendők már olyan ritkaságnak számítanak 
a magyar irodalomban, hogy helyesen tesszük, ha vala-
mennyi, nem kerek évfordulót is megünnepeljük.
Aztán még abban a hónapban kórházba került  a költő, 
s nem jöttek jó hírek felőle. A nyarat azonban már ott-
hon töltötte, bár a korábbi lendülete megtört. Irodalom 
iránti érdeklődése azonban megmaradt. Amikor meg-
látogatom, mindig előhozza  egy tervét: olyan kötetet 
szeretne, amely tartalmazza huszonöt általa legszebb-
nek ítélt rajzát, s legalább ugyanennyi versét is.
Nem kellene magas példányszámban kiadni, inkább na-
gyon igényes legyen – mondja.
Akik közelebb éltek hozzá, azok tudták   azt is, hogy 
Takáts Gyula a kaposvári kulturális közélet aktív részt-
vevője volt, egészen az elmúlt időkig. Ha a fővárosból 
érkezett íróember a városba, nem mulasztotta el, hogy 
találkozóján személyesen is megjelenjen. Ezeket a ta-
lálkozásokat nagy örömmel vették természetesen a ven-
dégek, hiszen  nem gyakran adatik meg fiatal magyar 
irodalmárnak kezet fogni olyan költővel, aki annak ide-
jén Babits, Kosztolányi vagy Radnóti kezét is foghatta.
Egy esztendeje ilyenkor még kikísért egy látogatásom 
után. Hullt a kertjében lévő nagy diófa levele, az avar 
már az egész kertet befedte. De észre kellett vennünk, 
hogy a fa korhadó ágai is jócskán leestek, s joggal tű-
nődhetünk azon: vajon kihajt-e egyáltalán még tavas-
szal.
Nem csodálkoznék, ha elszáradna – mondta Takáts 
Gyula. Nagyon öreg már szegény. Még gyerek voltam, 
amikor ültettem…
November 20-án hajnalban örökre itt hagyott bennün-
ket.

    Varga István

Kun István
Az Élet ára

Argentínából hazalátogató disszidens magyarokkal beszél-
gettünk az életről, a kétféle életstílusról, kultúráról; meg 
úgy általában a különbségekről. Illő mértékletességgel be-
széltek a kinti életükről, szinte még véletlenül sem nagyí-
tottak, túloztak el semmit – sem a jót, sem a rosszat.
Egyik ismerősünk mindezek ellenére folyamatosan pró-
bálkozott valamilyen extremitást, honi különlegességet 
kiszedni belőlük; az a típus lévén, aki szeret dicsekedni 
kapcsolataival, érdekes információkkal. A vendégek már 
nagyon nehezen viselték zaklatását, de nem akarták meg-
bántani nyílt elutasítással, inkább csak a célozgatásig me-
részkedtek. Végül elpattant a húr eme hangadónk ostoba 
kérdésétől:
– De ugye ott azért érdekesebb az élet, mint nálunk?
– Nem kérem, ott Dél-Amerikában nem érdekesebb az élet
az itteninél, inkább még olcsóbb is. Néha pár pesóval meg
lehet venni egy egész család életét. Tudja az életnek min-
denhol egyforma ára van, ha abból a szív kell, nem más.
Nem a hatásszünet kedvéért, de megállt mondandójában,
nyíltan fürkészte barátunk értetlen szemeit, majd folytatta:
– Egy Dél-Amerikai falu erdőszéli családjához állandóan
berontottak éjszaka a gerillák ételért, italért, ruháért, a min-
dennapi élethez szükséges dolgokért. A család mindaddig
segítette őket szimpátiából, míg kevéske kis pénzüket egy
éjszakai portyán el nem rabolták tőlük.
Betelt a keserűség pohara, költözködésre szánták magu-
kat. Mindent lerendeztek, várták az éj eljövetelét a terve-
zett napon. Az egész család összebújva, éberen ült, még a
legkisebb gyermek is, az ötéves Huanita. A kutya egyszer
csak éktelenül ugatni kezdett az udvaron. Egyszerre hatolt
beléjük a felismerés, elvesztek, megint eljöttek fosztogatni
a gerillák.
Sajnos igazuk lett. Az ajtót egyszerűen rájuk szakították,
fegyvert fogtak rájuk, megint pénzt követeltek.
Az apa letérdelt a vezérük elé, és összekulcsolt kézzel kö-
nyörgött neki, ne bántsa őket, pénzük már egyáltalán nincs.
A vezető hideg közönnyel csak ennyire méltatta: ha nincs,
akkor agyonlövünk benneteket!
Ekkor az ötéves Huanita eléállt, kicsiny kezével lenyomta
az apjára meredő puskacsövet:
– Várjál, nekem van pénzem.
Elszaladt kis batyujához, amiből kivette perselyét. A per-
selyben pár apró pénz csörrent, talán még egy kenyérre sem
futotta volna. Mielőtt a gerillavezér felfoghatta volna mi is
történik, a kislány odanyújtotta neki a perselyét.
Nagy és mély csend borult a szobára. Valami kihasználta e
kicsinyke időt, belopózott az emberek közé.
A vezér esetlenül, egyre zavartabban állt a kislány előtt. A
persely elvétele helyett felemelte, megölelte és megcsókol-
ta a gyermeket. Némán távoztak a házból.
Egy perc sem telhetett el, amikor az ajtó megint nyílt, a
vezér dugta be a fejét:

– Nyugodtan maradjanak, mától senki sem fogja bántani
magukat…
Látja Kedves Uram! Nálunk az élet ára néha csak ennyi,
néha kicsit több. De mindig megfizethető, ha azt komolyan
akarják élni.

Részlet az író Remete kíváncsisága című könyvéből
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Lőrincz Sándor		
In memoriam Falusi Béla
„Ímé,	mint	 az	 agyag	a	 fazekas	kezében,	olyanok	vagytok	 ti	 az	
én	 kezemben”	 –	 olvashatjuk	 a	 Szentírásban	 Jeremiástól.	 Igen,	
valóban	 formálásra	 váró,	 ám	 törékeny	 cserépedények	 vagyunk	
mindannyian.	Egy	díszes	cserépedény	azonban	most	végleg	el-
törött.	 Újból	 összeállítani	 nem	 lehet.	 Erre	 még	 a	 legrangosabb	
restaurátor	sem	képes.	
Pihen	a	fazekaskorong,	szárad	az	ecset,	szikkad	a	máz,	repedezik	
az	agyag.	Kemencéért	kiáltanak	a	félkész	munkák.	A	csupafény	
szerdahelyi műhely, amelyben kézművescsodák születtek, né-
hány	 napja	 félárva	 lett…	 Pedig	 még	 mennyi	 titokról	 tudnának	
beszélni a falak! A fel-felfakadó kétségbeesésről és az újrakezdés 
reményéről. Arról a szent tűzről, ami csak a nagyokban, a legna-
gyobbakban	lobog.
Tisztelt	Gyászolók!
Szörnyű kimondani, de ki kell: Béla nincs többé…
Nehéz a szó, botladozik a nyelv, elakad a gondolat. Elveszünk a 
fel-fel	villanó	képek,	az	emlékek	özönében.	A	megmagyarázha-
tatlanra keressük a választ, ám nem találjuk. Evilágban nehéz fel-
fogni-feldolgozni	a	hirtelen	halált,	de	bízhatunk	a	kegyelemben,	
amit az Úr tartogat mindannyiunk számára, hiszen Falusi Béla 
népi iparművész, a Népművészet Mestere nemcsak az életét, ha-
nem kiemelkedő tudását, páratlan tálentumát is a Teremtőtől kap-
ta. Mint ahogy az utat is az Úr jelölte ki számára. Ő határozta meg 
e meglehetősen szűkre szabott élet minden mozzanatát, minden 
kudarcát	és	minden	örömét.	Vele	pedig	nem	hadakozhatunk,	nem	
perlekedhetünk. Bármennyire is nehéz, bármennyire is fáj: el kell 
fogadnunk a Teremtő akaratát.
Béla villanyszerelőnek tanult, de első dolga volt, hogy vizsgái 
után	a	Fazekas	Háziipari	Szövetkezetbe	menjen	dolgozni.	Tuda-
tos	e	pályakorrekció,	hiszen	tisztában	volt	azzal,	hogy	senki	sem	
térítheti el a kerámiától. A Somogy élő népművészete című, két 
éve a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület gondozásában 
megjelent, reprezentatív kiadványban is olvashatjuk tőle: A szak-
mai	tisztességet	és	tudást	Tamás	Lászlótól	kapta,	akinek	fekete-
fehér fotója a műhely központi helyén található ma is. Azt már 
csak a Bélához közelebb állók tudják: a szövetkezetnek köszön-
heti élete párját is, hiszen a festőműhelyben találkozott Évával. 
Szerelem volt az első látásra…
S	nem	 is	 tágítottak.	Sem	egymástól,	 sem	pedig	a	habántól.	No	
meg	komolyan	vették	II.	János	Pál	pápa	intelmét	is,	aki	azt	mond-
ta: Kincseket bíztak rátok, talentumokat ajánlottak fel nektek, 
amelyeket felelősséggel kell forgatnotok, hogy bőséges gyümöl-
csöt	hozzanak.	
Az elmúlt negyed században összenőtt a Falusi-Terjék név. Egy-
mást erősítendő, s kifejezendő azt a tudást, azt a szent köteléket, 
azt a talpig nehéz hűséget, ami a fazekassághoz fűzte őket, hiszen 
beleragadtak az agyagba. Szépséges habán motívumkincset gyűj-
töttek, hogy újraálmodott formákon mutassák meg a nagyvilág-
nak,	mire	képes	egy	keramikus	házaspár.	
Béla is jól sáfárkodott a tehetséggel, és díjak, elismerések sora 
érte utol. Termett tehát a gyümölcs, ám egyre bizonytalanabb lett 
a lét. Hónapról hónapra pengeélen táncolva, erőlködve, kínlódva, 
hogy ne maradjon kifizetetlen számla. A kerámiapiac beszűkült, 
elgiccsesedett.	 Sajnos,	 egyre	 kevesebben	 választják	 az	 eredeti,	
kézi munkával készült tárgyakat. Azokat a fazekasmunkákat, 
amelyek gazdag népművészetünk igazi reprezentánsai, s amelye-
ket a kemence tüze ugyanúgy kipróbált, mint ahogy a Szentlélek 
tüze a mi életünket, és egyáltalán nem mindegy, hogy mivé égünk 

ki. Életünkkel, alkotásainkkal, szavainkkal, tetteinkkel botrán-
koztatunk-e , vagy pedig védőoltást jelentünk korunk szellemi, 
kulturális,	politikai	vagy	lelki	járványai	ellen.
A Bélával készített interjúk, riportok sora, a családhoz fűződő két 
évtizedes	barátság	–	gondolom,	ezzel	sokan	vagyunk	így	–,	arról	
győzött meg: művészetével valóban védőoltás lehetett mindenfé-
le	járvány	ellen.
A felfoghatatlan valósággal szembesülve gyászol most a család, 
s	 gyászolnak	 mindazok,	 akik	 ismertek,	 szerettek	 és	 barátságo-
dat	élvezték.	Gyászol	Kaposszerdahely,	gyászol	Somogyország,	
amelynek színeiben oly hosszú idő óta, s oly sok helyen bemu-
tatkozhattál, s gyászol a magyar kézművesek nagy családja is. A 
veszteség óriási, hiszen a fazekasok kiválósága költözött el közü-
lünk. Oly hirtelen, s oly fájón. 
Kedves Béla! Hadd búcsúzzak tőled Máraival, aki azt mondta: … 
ne feledd soha, hogy a világ fia is voltál. Rokona a négereknek 
és a csillagoknak, a hüllőknek és Leonardo da Vincinek, a Golf-
áramnak és a maláj nőknek, a földrengésnek és Lao-cénak. Mind-
ehhez	közöd	volt,	egy	anyagból	vagytok,	egy	lélek	teremtett,	és	
ugyanaz	a	lélek	fogad	vissza.	Ez	egészen	bizonyos.
Kedves Béla! Köszönjük, hogy művészeteddel, szépséges ha-
bán	kerámiáiddal,	barátságoddal,	szókimondásoddal	vagy	éppen	
beszédes hallgatásoddal sokunkat megajándékoztál. Köszönjük, 
hogy velünk voltál, köszönjük, hogy veled lehettünk! 
Nyugodj békében, legyen könnyű az álmod! Isten veled!

A búcsúbeszéd Falusi Béla temetésén hangzott el 2008. augusztus 
25-én a kaposszerdahelyi temetőben

Falusi.tiff
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HÍREK, ESEMÉNYEK

– Harmadik alkalommal rendezte meg a Kaposszerdahe-
lyért Egyesület augusztus 20-án a Szent István napi ünnep-
séget a Millenniumi Parkban. A Szent István szobornál ün-
nepi beszédet  Jakó Gergely a megyei közgyűlés alelnöke 
mondott, mellette megkoszorúzták az emlékművet a helyi 
FIDESZ szervezet, valamint a Kaposszerdahelyért Egye-
sület képviselői. Az ünnepi műsorban közreműködtek a 
helyi Nyugdíjas Egyesület énekkara, a Kaposszerdahelyi 
Általános Iskola diákjai, Cseszárik László, Czifra Dorina 
valamint a szerdahelyi VOX  Énekegyüttes.
Az ünnepség zárásaként Nyéky Kálmán plébános meg-
szentelte a Patcán sült új kenyeret, melyet Balogh József, 
községünk polgármestere szegett meg. A jelenlévők a meg-
szentelt kenyér mellett megkóstolhatták a kalácskiállítás 
finomságait is.
Ígéretet kaptunk, hogy a jövő évi ünnepség kenyerét már 
Szerdahelyen sütik hozzáértő asszonyok, mellé pedig egy 
kupica pálinkával kedveskedik a FIDESZ alapszervezet.
Délután került megrendezésre a III. megyei Pétanque ver-
seny a Kaposszerdahelyért Egyesület szervezésében. A ver-
senyen 9 csapat vett részt a megye településeiről, valamint 
Sormásról és Szigetszentmiklósról. A felnőttek mezőnyé-
nek helyezettjei:  1. Szigeti Fiúk, a legjobb helyi együttes a 
Pap Józsefné és Mester József alkotta Pá-Rizs csapata a 4. 
helyet szerezte meg. Az ifjúságiak mezőnyében a követke-
ző sorrend alakult ki:  1.Szumók,  2. Törpikék, 3. Jocó FC.
Este 800 órától Retro Party  volt a parkban, a zenét Horvá-
th-Lukics Rajmond szolgáltatta. Éjfélig „állt a bál”.
– Németh József festőművész születésének 80-ik évfor-
dulójára emlékkiállítás és emlékest volt a kaposszerdahe-
lyi házasságkötő teremben, melyet az Önkormányzat és a 
Kaposszerdahelyért Egyesület közösen rendezett falunk 
szülöttének tiszteletére. Az ünnepi műsorban a Nyugdíjas 
Egyesület énekkara, Bogdán Zsolt és id. Horváth József 
léptek fel. Balogh József polgármester köszöntője után Dr. 
Géger Melinda művészettörténész méltatta a művész élet-
útját.
– Az elmúlt évben hagyományteremtő szándékkal gyermek 
alkotótábort rendezett a Kaposszerdahelyért Egyesület. Ez 
év december 6-7-én 64 érdeklődő részvételével rendezhet-
tük a második alkotótábort a szerdahelyi és környékbeli 
gyerekek és fiatalok számára. A rendezvény sikeréhez al-
kotó munkájukkal nagyban hozzájárultak:
 - Falusiné Terjék Éva, kerámia
 - Czifra Győző, festészet, grafika
 - Gőbölös Attila, kerámia, kisplasztika
 - Tóth Attila, kő- és üvegrajzolás
 - Lancsár Etelka, szövés, fonás
 - Rónai Attila, díszítőelemek rajzolása
 - Rostás Klára, bőrözés, csuhébaba készítés
A rendezvényt támogatta: Gelencsér Attila Sm. Közgyű-
lés elnöke, Kaposszerdahelyi Önkormányzat, Rónai Attila 
ötvös-vésnök mester, Tóth Attila kőfaragó és kőszobrász, 
Vigadó M.Sz. Alapítvány Budapest.

– Októberben köszöntötték a szerdahelyi nyugdíjasokat 
az Idősek Napján. A szerdahelyi óvoda és általános iskola 
növendékei szép műsorral köszöntötték a nyugdíjasokat. 
Egyesület Énekkara népdalcsokrot adott elő.
– Virágkötő, -berendező és virágkereskedő szakképzés in-
dult el 50 fővel Kaposszerdahelyen a Somogy Megyei TIT 
szervezésében. A két éves díjtalan képzés 2010. júniusában 
szakvizsgával zárul, szakmát, valamint OKJ bizonyítványt 
kapnak a végzősök.
– Újabb átalakítási munkákat végeznek a Polgármesteri Hi-
vatal épületén. Új iroda kerül kialakításra, és új homlokzat 
készül. A munkálatokra pályázaton nyerte el pénzt az ön-
kormányzat.
– December 20-án 20-ik éve Karácsonyi hangverseny Ka-
posszerdahelyen a Katolikus Templomban.
– Október hónapban a helyi Vöröskereszt alapszervezet 
szervezésében véradás volt Szerdahelyen, ahol 17-en adtak 
összesen 7,65 liter vért.
– Kaposszerdahelyen ebben az évben tíz fő halt meg és 7 
gyermek született. Az új beköltözök száma 70%-al csök-
kent az előző évek viszonylatában.
– A kaposszerdahelyi templomban egy esküvő, valamint 14 
keresztelő volt 2008-ban.
– A szennyvízcsatorna pályázaton nyert Kaposszerdahely, 
az aláírt szerződés alapján 2012-ig elkészül a hálózat.
– A szennai Hurka Fesztivál főzőversenyén kettő csapat 
versenyzett Szerdahelyről, az első díjat elhozták, valamint 
az egyéb kategóriában is második, harmadik díjat. 
– Körjegyzőséget hoz létre Kaposszerdahely Bárdudvar-
nokkal. Elkezdődtek az egyeztetési tárgyalások, hogy 2009 
második felében megtörténjen az összevonás.
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