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„A benne fogant élet a Szentlélektől van” (Mt 1,20)
Négyből kettő hallgat a titokról. Egy szűkszavú, egy pedig bőbeszédű. Az evangélisták így akarnak
minket bevezetni a születés misztériumába. Valójában csak egy hallgat: Márk. Azt mondják, ő írta le legelőször Jézus életét. Máté és Lukács lelkesen kiegészítik azzal, amit addig mindenki tudott? János tovább megy:
himnuszt ír a megtestesülésről. Érdemes újraolvasni minden Ádventben az evangéliumok elejét, a születés
történetét. Ellentmondanak egymásnak, vagy inkább azt szeretnék, ha nem a pergamen-papíron, hanem a
szívünkben jönne létre az igazi világrajövetel? Ez persze már a Szentlélek műve. Az édesanyában megfogant
és a bennünk felfakadó élet is valahogyan Őtőle van. Igaz ez minden megfogant magzatra. Valójában „nem a
vérnek, vagy a testnek a vágyából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől” (Jn 1,13) születünk meg. Erre
persze lelki értelemben még várnunk kell, ezt jelenti az Advent szó is: várakozás.
Ahogy az első találkozó alkalmával a megbeszélt időpontban kicsinosítja magát a fiú és a lány, és lelkesen sietnek egymás felé, úgy készülünk mi is a nagy találkozásra. Előbb-utóbb hivatalosak leszünk a menyegzőre Istennel. Máté beszél az egyiptomi menekülésről is. A kerülőútról, ahogy Isten eljutott hozzánk. Éjszaka
menekült Egyiptomba, ahogy hajdan a választott nép kivonult onnan. Isten mindig értünk jön, ha elhagyjuk
őt és visszatérünk bűneinkbe. Ő hű marad.
Lukács Jézus nagybátyjával, Zakariással kezdi a gyermekség történetet. A hitetlenkedő Zakariás elveszíti a hangját. Csak a hívők tudják elmondani a titkot a világnak: hamarosan megszületik! Titkolhatnak egy
várandósságot, de egy idő után mindenki számára egyértelmű lesz: hamarosan többen lesznek a családban.
Rajtam már látják, hogy Jézus hordozó lettem? Netán már megszületett az életembe? Ő sem tudta mit hoz a
holnap, hogy lesz-e hova lehajtania a fejét. Mégis világra jött. Igent mondott az életre, de a vele járó szenvedésre is.
A Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte. Ekkor a Lélek indítására többen is a templomba
siettek, hogy karjukba vegyék a Kisdedet. Aki a világ teremtésekor ott volt, most alázatosan a kezünkbe simul,
mint Krisztus teste. Erre bűnbánattal készülünk, mert az üdvösség a bűnök bocsánatában van (Lk 1,77). Ezért
végezzük el netán régóta halogatott szentgyónásunkat, ezért fogadjuk el a paptól alázattal a feloldozás szavait, aki Krisztus nevében új kezdetet, újjászületést ad nekünk. A Megváltó világra jött, hogy meghaljon értem.
Erre várt már a bűnbeesés óta. Ez volt Isten adventje.
Mária szíve ujjong, hogy őt választotta az Atyaisten édesanyának, de nem tartja meg Jézust magának,
nem utasít vissza senkit, aki az ő Fiához jön, hanem befogad mindnyájunkat a családba. Talán még engem
is.
Nyéky Kálmán atya

A Kaposszerdahelyi Római Katolikus Templomban az Ünnepi szentmise rendje:
Éjféli szentmise:
december 24-én, 25-én 12 órakor, 26-án 10 órakor, 27-én 12 órakor lesz.
Újévi szentmise:
12 órakor.
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A CSALÁD HIVATÁSA
(1. rész)
Az elmúlt húsz év elhibázott gazdaságpolitikája zsákutcába vitte a magyar társadalom fejlődését. A gazdasági világválság velejárója, hogy felszínre hozta a visszás, felemás társadalmi berendezkedésünket. Ez azt is jelenti, hogy a tévút sérülékenyé, kiszolgáltatottá teheti
a család belső békéjét, harmóniáját, a társadalom mikroközösségét.

A család érzelmi alapja és élete
A családalapításnak háromféle oka van: érzelmi, erkölcsi és anyagi (gazdasági). A háromféle nézőpont
egymással szorosan összefügg, elválasztani lehetetlen.
Megszeretek valakit, mérlegelem testi és lelki tulajdonságait és úgy érzem, jó volna vele együtt élni le
az életemet. Ő is így érez. Házastársamnak választom, és a házasságot megkötjük, kölcsönös rokonszenv és
szerelem alapján. A rokonszenv a tiszteletet, becsülést is magába foglalja, különben baj, kiábrándulás lesz a
meleg érzésből.
A házasság nem könnyű dolog. Minden ember sok, sok tulajdonságban különbözik a másiktól, ez
adja az egyéniségét. Mikor két különböző egyéniségű, különböző nemű ember összekerül, elkerülhetetlenek
a horzsolódások, nézeteltérések. A két embernek éppen úgy egymáshoz kell csiszolódnia, ahogy csiszoljuk
az összeillesztendő fákat. Ez nem baj, mert nincs az a tökéletes ember, akinek megártana, ha átalakul kicsit.
Sőt, ez az egymáshoz való alakulás, csiszolódás a legszebb tulajdonságokat fejlesztheti ki mindenkiben: önzetlenséget, áldozatkészséget, türelmet, fokozott munkakedvet, önérzetet, szerénységet. Az a fontos, hogy
egyik se higgye, hogy a másiknak kell alkalmazkodnia. Éppen úgy kell a férfinak, mint a nőnek. Ahol a családi
élet érzelmi alapon alakul ki, ott a gyermek a legjobb talajt, a legkedvezőbb légkört találja a maga számára.
Az egymást szerető házastársak tudják, hogy életük és szerelmük a gyermekben teljesedik ki. Nem félnek az
áldozatoktól, mert egymásért a munka könnyebb, ha másért végezzük, és miden élet jobb, szebb, ha nem
önmagáért való. Ilyen házastársaknál a gyermek, veszekedést, durvaságot nem fog hallani, a szülők példája
neveli fegyelmezett boldog emberré.
Ahol a házasságnak az érzelmi alapja hiányzik, ott az egymáshoz alkalmazkodás is nehezebben megy.
Ez az érdekházasság, mely boldog igazán sohasem lesz.
Mikor a gyermek megérkezik, a család érzelmi élete is megváltozik. Még erősebb érzelmi kapocs, nagyobb tisztelet, megbecsülés köti őket össze. A serdültebb, nagyobb gyerekeknél a szülő dolga már nehezebb.
A világ folyton változik, változnak az emberek, változik a tudásuk, gondolkodásuk is. A gyermek már nem
ahhoz a korhoz és nemzedékhez tartozik, amelyikhez a szülő. Más dolgokat tanul, más életkörülmények között kell elhelyezkednie, más a felfogása a mindenségről. A felnőtt gyermeknek is lehet vezetője, példaképe
a szülő. Vannak örök emberi értékek, tulajdonságok: az önzetlenség, a jóság, a józan munkaszeretet, szorgalom, emberszeretet, mértékletesség. Beszéljünk meg vele mindent, szoktassuk ahhoz, hogy velünk mindent
közölhet. Örüljünk, hogy önálló, van véleménye, nyitott szemmel jár a világban. A gyermek egyéniség, mi
neveltük azzá. Nevelő munkánk sohasem szűnik meg, csak átalakul, így megértő barátja tudok lenni, a felnőtt
gyermekemnek. De, ha „mumus” a szülő, aki csak parancsolgatni tud, elidegeníti magától a legjobb gyermeket is, és tekintély helyett gyűlöletet támaszt.
A családban nemcsak gyermekek vannak, hanem idős szülők is. Az idős szülőkkel úgy bánjunk, ahogy
gyermekeinktől kívánjuk, hogy velünk bánjanak! Aki, az idős szüleit nem becsüli, ugyanezt kapja gyermekeitől is. Alapjában mindenünket, amink van, amit az életben elértünk, szüleinknek és nagyszüleinknek köszönhetjük!
Mester József
szakközgazdász
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Miért kellett Jézus Krisztusnak megszületnie?
Ilyenkor, december vége felé, amikor a világ lázas készülődéssel tekint a „szeretet ünnepére” vajon
kiben fogalmazódik meg ez a kérdés: miért kellett Jézus Krisztusnak megszületnie? Milyen csodálatos kegyelem az, ha valaki eljut oda, hogy felteszi e kérdést magának. Milyen nagy dolog, ha érdeklődni kezd e nagy
titok után, és őszinte választ szeretne kapni. Az ige ugyanis nem hagy kétséget a felől, hogy ez a titok: „Nagy a
kegyességnek titka: az Isten megjelent testben.” (1Tim 3:16)
1. Krisztus születése által megváltozott a világ
Bár úgy tűnik, hogy nem ez volt Jézus eljövetelének elsődleges célja, hogy az akkori világot megváltoztassa,
mégis el kell mondanunk, mindazok számára, akik gúnyos közönnyel szemlélik Jézus születésének tényét,
hogy ez az esemény megváltoztatta a világot és a világ történelmét. Igen, itt most a Jézus által teremtett
mozgalom hatásaira gondolunk, amely megváltoztatta a társadalmat. Megváltoztatta a nők helyzetét a társadalomban. Értékessé tette a gyerekeket, amelyeket helyenként a Moloknak vagy a Baálnak áldoztak. Rómában a családapának joga volt eldobni gyerekét, ha nem akarta felnevelni és köztudott tény, hogy az ókori
Spártában csak a legkiválóbbak maradhattak életben. Heródes gyerekmészárlásáról már a Bibliából értesülünk. Az öregek élete is értelmet nyert és a rabszolgák emberséges bánásmódban, majd később szabadságban
részesülhettek. A szegények megsegítése, szervezett módon, Krisztus születésének köszönhető. Az első karitatív szervezetek, árvaházak, mind keresztyének által lettek alapítva. Az első kórházalapítások a Niceai zsinat
(Kr.u. 325) döntései során váltak lehetségessé. Az első keresztyén kórház megalapítását Cézáreai Bazilnak
tulajdonítják Kr.u. 350 körül. Az első nyugati kórház pedig Jeromos egyik tanítványához vezethető vissza, aki
Kr.u. 400 körül építette meg kórházát Rómában. Ha folytatnánk, kifogynánk a helyből, ha a kereszténység
művészetekre való hatásáról kellene szólanunk. A tudományok területén pedig Galileo Galilei és Kopernikusz
a római katolikus egyház és nem a keresztyénség ellen tiltakoztak. Minden tudományágban felmutatható az
újjászületett keresztyének hozzájárulása, de most nem szólhatunk róluk külön. Hadd említsünk azonban egy
pár nevet: Kepler, Boyle, Faraday, Cuvier, Pascal és a listát folytathatnánk.
Bizony cáfolhatatlan tény: ha Jézus nem született volna meg, nem egy ilyen világban élnénk.
2. Krisztus születése által változhat meg a te életed is
Mit ér az, ha beszélünk a világ megváltozásáról, mit ér az, ha meglátjuk, hogy Isten csodálatos ígéretei hogyan teljesedtek be, ha a te életed, kedves olvasó, nem változik meg. Márpedig Krisztus születésének a te
szempontodból ez az igazi jelentősége, hogy számodra is van remény és neked is megváltozhat az életed. Itt
most nem egy kis változásról beszélek, egy szép karácsonyi hangulatról, hanem egy ugyanolyan hatalmas
eseményről, mint a Krisztus születése: egy csodáról. Ezt a csodát a Szentírás újjászületésnek nevezi (Jn 3:17)
és ez valójában nem más, mint a te új lelki születésed. Úgy is mondhatnánk Krisztus most a te szívedben születik meg. Hogy történhet ez meg? „Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz”. Hidd el, hogy érted is megszületett,
hogy Ő érted is betöltötte azt az isteni törvényt, amelyet te soha még csak meg sem közelítettél, és helyetted
is elszenvedte a kereszten azt a büntetést, amelyet te érdemeltél volna. Látod-e így az Úr Jézust, aki a menny
dicsőségét érted is elhagyta és a jászol porával cserélte fel, látod-e így Őt, aki királyi hatalmát elrejtve, üldözötté és megvetetté lett, látod-e így Őt, mint a te egyedüli szabadítódat. Mert Ő bár megvetett, mégis a király,
bár megaláztatott, mégis a megdicsőült, bár szolgált mégis uralkodik az univerzum fölött örökkévaló Úrként:
a te Uradként is.
Ha a Szent Lélek Isten megnyitotta szemed és felismerted a te Uradat, Jézust, akkor csak azt teheted,
amit Mária is tett, amikor megtudta a hírt, hogy Ő hordozza a Megváltót: dicsőítsd és magasztald Őt, adj hálát
Neki. Ha nem ezt teszed, ne áltasd magad, semmi közöd hozzá. Bárcsak meglátnád, hogy Krisztus érted is
megszületett!
									

Bagoly Gyula

Ajándék Biblia és Naptár!
Keresztyén képes falinaptárt és Bibliát adunk ajándékba, minden kedves érdeklődőnek.
Érdeklődni: 70/3285471, ill. www.presbiterianus.hu
Átvehető: Bencs Miklós, Kossuth u. 13.
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A stressz ördöge!
Tipikus új, "urbanizációs betegség" a stressz. Gondolom, érdekli minden olvasót, hogy miért a negatív
oldalát világítom meg ennek a szép ünnepnek. A válaszom egyszerű, mert nem halogatható ez a téma, hisz
naponta köztünk van, még a legszebb napokon is. Az elhallgatása nem tisztességes és nem szerencsés.
A stressz nem egyszerű betegség, hanem egy betegségsorozat elindítója lehet. Okozója a rohanó életformánk, a határidők, áremelések, a dugók, a tömeg, a zaj, úgy érezhetjük, szétforgácsolódik életünk. Szervezetünk képtelen alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez. Tüneteink között megjelenik a
depresszió. A téli depresszió okai lehetnek a karácsonnyal kapcsolatos túlzott elvárások és a magány is. Rossz
lelki állapotban pedig nehéz együtt örülni a többiekkel, felszabadultan csacsogni, örvendezni az ajándékoknak és igyekezni a család többi tagjának kedvében járni.
Karácsony közeledtével egyre nagyobb nyomás nehezedik ránk. Ajándékvásárlás, karácsonyfa és díszbeszerzés, "kinek nem vettem még ajándékot" érzés, és még sorolhatnánk.
A béke és a szeretet ünnepe mára hektikus, csillogó - villogó, idegpróbáló stressz forrássá változott.
A karácsony elsősorban a meghittségről és a szeretetről szól, az emberek nagy része azonban, mára már feladatként, sőt teherként éli meg az ünnepet. Rettentő nagy nyomás nehezedik ránk ilyenkor, hiszen a feladat
sikertelenségétől való félelem flusztrációt és stresszt okozhat.
Íme néhány tipp, hogyan küzdjük le az ünnepek alatti levertséget:
- Semmi sem lehet tökéletes. Próbáljunk egyre kevesebbet várni a karácsonytól!
- Ne fojtsuk el negatív érzelmeinket - ha fel akarnak törni, engedjünk nekik utat!
- Ne rágódjunk a múlton, próbáljuk inkább az adott körülményekhez képest jól érezni magunkat.
- Rajtunk is segíthet, ha segítünk a nálunk elesettebbeken.
- Ne igyunk túl sokat, mert a pillanatnyi feloldódáson túl, a kijózanodáskor az alkohol még elkeseredettebbé
teszi az embert.
- Ne féljünk változtatni, nyugodtan ünnepeljünk a megszokottól eltérően.
- Olyan emberekkel töltsük az ünnepet, akikkel szívesen vagyunk, és akik odafigyelnek ránk.
- Hagyjunk időt saját magunkra. Ne vesszünk el a családi programok szervezésében.
- Környezetünkben élő magányos embereknek juttassunk egy kis időt, álljunk meg egy pillanatra, éreztessük,
hogy velük vagyunk, számíthatnak ránk.
A szeretet ünnepén kívánok, kiegyensúlyozott, elégedett, békés, boldog karácsonyt.
Csóligné Szlicki Katalin

A KAPOSSZERDAHELYI NYUGDÍJAS EGYESÜLET PROGRAMJAI
Május 23-án a kaposszerdahelyi Falunapon vett részt, ahol a Főzőverseny I. díját elvitte a Nyugdíjas
Egyesület csapata Halasi fatányéros ízletes főztjével. A főzőcsapat tagjai voltak: Helman Józsefné, Fisli
Istvánné, Molnár János és Molnár Jánosné. Délután a 10 éves jubiláló Nyugdíjas Egyesület énekkarra
adott ragyogó műsort.
Két kirándulást szervezett az Egyesület a nyár elején Keszthelyre és kora ősszel Cece-RétszilasSzékesfehérvárra.
A kistérségi Kulturális Bemutató Megyei Gálán lépett fel októberben Balatonszemesen. Az Énekkar a
környező településekről több meghívást is kapott, így fellépett Kaposfüreden, Kaposszentjakabon, Patalomban.
Az Énekkar fellépő ruházata megújult, melyet támogatott az Idősügyi Tanács, a Megyei Közgyűlés elnöke,
a helyi Önkormányzat és civil kezdeményezés is.
December 18-án a Kaposszerdahelyen 21. alkalommal a Katolikus Templomban megrendezett Karácsonyi Hangversenyen vett részt az Énekkar.
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Hunyadi János Általános Iskola
Tagintézménye

A KAPOSSZERDAHELYI ISKOLA
A kaposzerdahelyi iskola a kistérségi társulás tagjaként, Hunyadi János Általános Iskola Kaposszerdahelyi Tagintézménye néven folytatja tovább munkáját.
Hagyományainkat folytatva, a 2009/2010-es tanévben is hetente visszük külön busszal úszni a gyerekeket a Gyakorló
Iskolába. Programkínálatunk változatlanul széles skálán mozog: a hozzánk járó diákok mindegyike tanul németet, de
igény szerint angol szakkörön is részt vehetnek délutánonként. Továbbra is biztosítjuk a hangszeres oktatást, citerásaink
sikerrel szerepelnek a minősítő versenyeken, községi rendezvényeken. A citeraképzés olyan népszerű, hogy kezdő és
haladó csoportot is indítottunk ebben az évben. Aki nem kedveli a pengetős hangszert, furulyázhat is.
Az iskolai és községi szintű rendezvények sokasága biztosítja, hogy bárki megcsillogtathassa színészi képességeit.
Idősek napi verses-felelgetős, zenés előadásunk méltán nyerte el a jeles napon megjelent közönség tetszését. További
terveink között szerepel az óvodásokkal közös Télapó-váró műsor, valamint december 15-én Kaposváron, a Kossuth
téri Pajta Színházban való fellépés is. Advent utolsó hétvégéjén a templomba várunk mindenkit szeretettel a Karácsonyi
Muzsika Ünnepváró Koncertre, ahol hagyományosan betlehemes játékkal, valamint hangszeres előadással varázsolunk
karácsonyi hangulatot a szívekbe. Novemberben azonban még egy nagy feladat vár a táncos lábúakra és a zenészekre:
idén ismét megrendezik Magyaregresen a Dal mindenkié minősítő versenyt, amire aerobic táncos formációval, valamint
citerán előadott népdalokkal készül az iskola.
Külön öröm számunkra, hogy ebben a tanévben sikerült szoros kapcsolatot kialakítanunk az óvodával. Ennek jegyében
közös színházlátogatást szerveztünk, valamint lehetővé tettük az ovisok számára is a heti úszást az iskolásokkal közösen. Szintén újdonság az óvodai néptánc oktatás, amit nagyon kedvelnek a kisgyerekek. Ezt a feladatot - az iskolaihoz
hasonlóan - a kaposvári Mikrokozmosz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény látja el. Az Önkormányzattal, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a kistérséggel való együttműködés eredményeként mind az úszás, mind a néptánc, illetve a hangszeres oktatás iskolások és óvodások számára is ingyenes.
Az iskola-óvoda átmenet könnyítése érdekében a nagycsoportos ovisok mindennap előkészítő foglalkozásokon vesznek
részt az első osztályban. Így lehetőséget biztosítunk arra, hogy ne legyen éles váltás az életükben az iskolába lépéskor,
hiszen már a megszokott környezet, kialakult barátságok, ismerős tanító nénik várják őket. A játékos foglalkozások
lehetővé teszik, hogy a leendő tanító a képességeiket ismerve, személyre szabott foglalkozásokat tarthasson az iskolás
évek első percétől kezdve. Nevelőink munkáját logopédus, valamint fejlesztő pedagógus segíti.
Szeretnénk, ha minél több szerdahelyi kisgyermek élhetne boldog, kiegyensúlyozott diákként a saját falujának határain
belül, ezért folyamatosan arra törekszünk, hogy mind szakmailag, mind emberileg megfelelő hátteret tudjunk biztosítani
az Önök gyermekeinek, az Önök gyermekeiért.

Ha hozzánk jársz iskolába, akkor:
– iskolabusz hoz iskolába és visz haza, ha igényled
– ingyenes úszásra járhatsz különjáratú busszal Kaposvárra
– néptáncolhatsz a kaposvári Mikrokozmosz Alapfokú Művészetoktatási Iskola jóvoltából
– zenei képzést kaphatsz (citera, furulya, szolfézs)
– informatikát tanulhatsz
– színészkedhetsz színjátszó szakkörünkben, felléphetsz községi műsorainkon
– angolt és németet tanulhatsz
– logopédiai, fejlesztő foglalkozáson segítünk leküzdeni a nehézségeket
– ingyen világot láthatsz minden tavasszal, mert jótékonysági bálunk bevételéből finanszírozzuk a kirándulásunkat
– hittanra járhatsz
– kirándulhatsz a Tókaji Parkerdőbe

Szeretettel várunk a kaposszerdahelyi iskola diákjai közé!
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HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
Az esküvő - ZÖLD- VAGY PAMUTLAKODALOM
Még éretlen, friss házasság.
1. ÉV - GYAPJÚ- VAGY PAPÍRLAKODALOM
Papírdíszekkel dekorálhatjuk az ünnepi asztalt vagy
ajándékozhatunk könyvet.
3. ÉV - BŐRLAKODALOM
A nyersbőr kemény, merev, érdes tapintású. Csak a
kidolgozás után válik kellemes viseletté. Utalás arra,
hogy a házasságon dolgozni kell.
5. ÉV - FALAKODALOM
A házat faforgácsból készített láncokkal és fapapucsokkal díszítik, a munka és a kitartás szimbólumaként.
Ajándékba frissen készített fatárgyakat szoktak adni.
7. ÉV - RÉZLAKODALOM
A réz Vénusz fémje, utalás a szerelem istennőjére, a
boldog együttlét őrzőjére.
10. ÉV - RÓZSALAKODALOM
A rózsa a szerelem virága, most azt hangsúlyozza,
hogy a házasság 10. évében teljes pompájában virágzik.
12. ÉV - NIKKEL- VAGY PETREZSELYEM LAKODALOM
A házaspárt barátaik és szomszédjaik különböző fűszerekkel, gyógynövényekkel ajándékozzák meg,
amelyek az egészséget óvják, frissítik. A házasság új
életre kel.
15. ÉV - ÜVEG- VAGY IBOLYALAKODALOM
Az üveg a szépséget, a tisztaságot szimbolizálja, de
egyben utal a boldogság törékenységére. Az ibolya a
szerénységre, a megértésre hívja fel a figyelmet.
20. ÉV - PORCELÁNLAKODALOM
Összetörtek már porcelánt veszekedés közben? A
közhiedelem szerint a porcelán - amit veszekedéskor
jobb esetben földhöz csapunk - megszabadít a haragtól, békességet és megújult boldogságot hoz.
25. ÉV - EZÜSTLAKODALOM
Az ezüst a tisztaság és a házasság sugárzó fiatalságának a jelképe. Gyakran templomban is megünneplik
ezt a napot, a menyasszonyra és a vőlegényre is ezüstkoszorú kerül.
30. ÉV - GYÖNGYLAKODALOM
A gyöngy a női szépség és jóság szimbóluma. A férj
harminc szemből álló gyöngysort ajándékozhat a feleségének egyet-egyet minden együtt töltött év emlékére.
35. ÉV - VÁSZONLAKODALOM
Újra fel kell tölteni a szekrényt vásznakkal. A menyasszony hozománya (törölközők, ágyneműk) már
biztosan elkopott.
40. ÉV - RUBINLAKODALOM
A férj szerelme jeléül egy rubint vagy egy rubinnal
ékesített gyűrűt ad a feleségének.

50. ÉV - ARANYLAKODALOM
A házaspár új gyűrűket vásárol, és templomi szertartás keretében újra egymáshoz kötik életüket. A
szertartás ünnepi fényét emeli, hogy a menyasszony
aranykoronát, a vőlegény pedig aranykoszorút visel.
60. ÉV - GYÉMÁNTLAKODALOM
A koronát és a koszorút gyémánttal díszítik, ami a
soha el nem múló szeretetet jelképezi.
65. ÉV - VASLAKODALOM
A vasakaratot szimbolizálja, ami a házasság csúcsán
és mélypontján is boldogságban átjuttatja a házaspárt.
70. ÉV - KEGYELMI LAKODALOM
A köszönet, a hála és a kegyelem napja, amiért ilyen
hosszú időt megélhettek együtt.
75. ÉV - KORONAÉKSZER LAKODALOM
Ezt a napot együtt megélni felbecsülhetetlen értékű
ajándék.
(Forrás: Palásti Andrea Esküvő c. könyve)

Mami verse
Mami vagyok, az ünnepeket már nagyon várom,
Mert akkor a családomat magam mellett látom.
Tele a kis szobám, s nagyon boldog vagyok,
Mert a szeretteim szeme, akkor reám ragyog.

Karácsony Ünnepe
Kis harang szól, az éji csendben, jelzi az ünnepet.
Hív bennünket a templomba, mert a kis Jézus megszületett.
Csöppnyi gyermek, tele szeretettel
Imádkozzunk, köszöntsük őt nagy- nagy tisztelettel.
Ő az, aki felnőttként is csak szeretetett adott, s arra
is tanított
Az igaz szeretetből példát is mutatott.
Karácsonykor a szeretet ünnepén
A kis szobákat bevilágítja a gyertyafény.
Együtt van a Család, érződik a szívek dobbanása
A szemekben felragyog, a szeretet varázsa.
Ezt a varázst ne hagyjuk elveszni, újítsuk fel újra és
újra
Adjuk tovább, és boldog lesz a földünknek minden
lakója.

kaposszerdahelyi krónika
Nagy Zoltán

Kocka mese

Iskolai kishíreink:

Rajzversenyt nyertek az iskolások. A Kadarkúti Könyvtár által meghirdetett „Az én nagyim” pályázaton a 10 évesek korcsoportjában Tápai
Evelin első, a 9 éveseknél Tápai Roland második, a 8 évesek között Ház
Kockavilág zárt magába
Léna harmadik helyet szerzett. A hétéves Váradi Szabina szintén másoKockafejű rémekkel,
dik helyezett lett. Sikereikhez gratulálunk!
Kockázatos volt ott lenni,
Kiváló minősítések az iskolás gyerekeknek. A magyaregresi Ifjú ZeGömb alakú fejemmel.
nebarátok Világnapja alkalmából rendezett minősítő hangversenyen a
kaposszerdahelyi iskolások hangszeres és táncműsorral vettek részt. A
Kockaforma bokrok mögé
Ház Léna, Szabó Virág, Zóka Bettina, Fogel Péter alkotta citerás csoport
Gyorsan odaugrottam,
népdalelőadása arany minősítést szerzett. Kiemelkedő szereplésüket
De gömb alakú fejecskémmel
különdíjjal is jutalmazták. Tápai Evelin és Nagy Márk Mikulás dalokElbujdosni nem tudtam.
ból összeállított citeraműsora ezüst minősítést kapott. Balogh Vivien és
Árvai Alexandra furulyajátéka is ezüst értékelést ért. Az alkalmi táncMit keresek vajon én itt?
csoport modern táncelőadását szintén ezüst minősítéssel jutalmazta a
Mondtam, s sírva fakadtam,
zsűri. A csapat tagja volt Váradi Szabina, Ház Léna, Kalányos Tímea,
És kis kerek könnypocsolya
Szabó Virág, Tápai Kitti, Zóka Bettina, Árvai Alexandra, Balogh Vivien,
Keletkezett alattam.
Peltzer Dominik, Kalányos Anita, Kalányos Zsuzsanna, Spilák Dominika és Tápai Evelin.
Megrengett a Kockavilág:
Adventi rajzpályázat. A kaposszerdahelyi gyerekek adventi képeket
Hát ez vajon, hogy lehet?
küldtek be a Somogyi Hírlap által kiírt rajzpályázatra. Műveikre a www.
Kockavilág kockaföldjén
sonline.hu internetes oldalon lehet szavazni. A pályázaton Váradi SzabiKör alak keletkezett.
na, Fogel Péter, Szabó Virág, Tápai Kitti, Ház Léna, Zóka Bettina, Árvai
Alexandra, Balogh Vivien, Ház Bálint, Győző Barna, Orsós Adrián, Tápai
Jött is gyorsan egy kockarém
Roland, Borsos Tamás, Peltzer Dominik, Tápai Evelin és Kalányos ZsuS királyához vezetett,
zsa rajzaira voksolhatnak.
Féltem, hogy a kockakirály
Matekosok versenye. A kadarkúti Jálics Ernő Általános Iskola maLevágatja fejemet.
tematika versenyt hirdetett, amelyre a harmadik osztályosok közül Ház
Bálint, Nagy Márk, Győző Barna, Peltzer Dominik, Balogh Vivien és
Mi az, amit te csináltál?
Tápai Roland nevezett be. A többfordulós verseny végén, májusban KaMosolyogva kérdezett,
darkúton mérik össze tudásukat a legjobb kis matekosok.
Hisz Kockavilágban eddig,
Pályázat és felújítás. Novemberben az iskola pályázati forrásból korCsak a derékszög létezett.
szerűsítette a fűtést és a teljes villamos hálózatot.
A DDOP eszközbeszerzést és fejlesztést finanszírozó pályázatán az áltaKör. - mondtam én a királynak,
lános iskola 10 millió forintnyi, az óvoda 34 millió forintos támogatást
Törölgetve szememet,
Nem gondoltam, hogy kockáéknak igényelt. Ebből az iskola bútorzatának felújítását, valamint modern oktatást segítő eszközök beszerzését tervezi. Az óvoda infrastrukturális és
Kört látni ily élvezet.
eszközbeszerzési felújításra, modernizálásra igényelt állami finanszírozást.
Örülünk, hogy itt vagy köztünk
Karácsonyi Muzsika Ünnepváró Koncert. December 18-án 18
És barátok lehetünk órakor rendezi meg a Karácsonyi Muzsika Ünnepváró Koncertet a közSzólt a király - köreiddel
ségi önkormányzat és az Általános Iskola. Idén is főként helyi fellépőkMegkönnyíted életünk.
kel és Kálmán atyával közösen hangolódunk az ünnepre. A templomba
látogatók apró karácsonyi ajándékairól most is a Kaposszerdahelyért
Így történt, hogy kockakirály
Egyesület gondoskodik. Várjuk együtt a Karácsonyt!
Meghagyta a kör fejemet,
S örömére, minden este
Körtányérból ehetett.
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KOVÁCS MIHÁLY MESTERSZAKÁCS
AJÁNLATA
Az ünnepek alatt bizony nehéz ellenállni a sok ínycsiklandozó finomságnak, de miért is kellene?
Ha tudatosan válogatjuk össze és készítjük el az ételeket,, nem kell, hogy bűntudatunk legyen. Karácsonyra szóló ajánlatunkba igyekeztünk könnyű fogásokat
választani, sok-sok zöldséggel. Ha ez mégsem lenne
elég, és valami igazán különlegesre vágynak, próbálják ki a hagyományos angol és ázsiai ételeket.

HALÉTELEK KARÁCSONYKOR

dicsommal és ikrával vagy tejével körítjük. A megmaradt hallevet leszűrjük, hozzáadunk 2 tojás fehérjét, a
paradicsompürét és egy kevés vizet. Majd folyamatos
keverés mellett beletesszük a zselatint is és felforraljuk. Néhány perc után átszűrjük az egészet, és amikor
kocsonyásodni kezd, ráöntjük az előkészített halra, és
hűtőszekrénybe tesszük. Amikor a kocsonya remegősre dermedt, fogyasztható az étel.
Gluténmenetes, cukorbetegeknek ajánlott.
Hozzávalók 4 személyre
2kg ponty, 20 dkg friss paradicsom, 20 dkg vöröshagyma karikákra vágva, 10 dkg zöldpaprika, 2 tojás
fehérje, 3 kemény tojás 3 dkg zselatin pirospaprika,
só 45-50 perc

Tésztában sült hal
Sütőtökös krumplipürével, vajas párolt zöldséggel

Tárkonyos harcsaragu
25-30 perc

Hozzávalók 2 főre:
A halhoz:
2 szelet teljesen szálkátlan hal,1 lap leveles tészta,3
dkg vaj, 1 sárgarépa vékony hasábokra vágva, 4 kis
rózsa brokkoli, 1 felvert tojás,1 kis csokor petrezselyem finomra vágva, só, bors,
liszt a nyújtáshoz.
A krumplipüréhez:
1 szelet sült sütőtök, 2 sós vízben főtt, felkockázott
burgonya, 1 dl tej, 1 dkg vaj, pici só
A leveles tésztát lisztezett deszkán vékonyra nyújtjuk.
A halszeleteket sózzuk, borsozzuk, vágott petrezselyemmel. ízesítjük, majd két borsónyi vajat teszünk
a tetejükre, és úgy csomagoljuk a leveles tésztába,
hogy az teljesen befedje. A maradék tésztából kis
kekszformákkal különböző formájú díszeket vágunk.
A tojással megkenjük a csomagokat, és ráragasztjuk”
a díszeket. Majd újra megkenjük, és közepes sütőben
szép aranyszínűre sütjük. A maradék vajban megpároljuk a sárgarépát és a brokkolit, A főtt krumplit és a
sütőtököt vajjal és pici sóval összetörjük. Hozzáadjuk
a tejet, és addig keverjük,amíg egynemű és krémes
állagú nem lesz. A tésztában sült halcsomagokat a
krumplipürével és a vajas párolt zöldségekkel tálaljuk.

Laktózérzékenyek készíthetik szójatejszínnel vagy
rizstejjel, csak ebben az esetben kicsit több liszt kell
bele. Vaj helyett bio margarint, vagy olívaolajat ajánlok. Gluténérzékenyek készítsék rizsliszttel, valamint
meg lehet bolondítani egy gyűszűnyi minőségi száraz
fehérborral is, ebben az esetben figyeljünk a citromozásra. Vegetáriánusok készíthetik a hal mennyiségének megfelelő natúr szejtánnal (búzahússal), a hal ízt
pedig néhány szál, külön kifőzött, szárított tengeri
algával kölcsönözhetik neki (mindkettő kapható bio
boltokban). A halhús szójakockával is helyettesíthető

Cukorbetegeknek ajánlott.
Pontykocsonya
A pontyot megtisztítjuk, belét eltávolítjuk, fejét levágjuk. Gerincéről a két filét lefejtjük, majd szeletekre vágjuk, besózzuk és félretesszük. A fejét, a gerinccsontját és az ikráját vagy a tejét megszórjuk sóval
és pirospaprikával, hozzáadjuk a hagymát, és 12 dl
vízzel felöntve fél óráig főzzük. Ha elkészült hagyjuk egy kissé kihűlni, majd a halszeleteket kiszedjük
belőle, kiszálkázzuk és egy porcelán- vagy üvegtálba
tesszük. Kemény tojással, zöldpaprikával, friss para-

Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg harcsafilé kockákra vágva, 30 dkg csiperkegomba cikkekre vágva, 1 nagyobb pritaminpaprika
(vagy bármilyen piroshúsú paprika) kockákra vágva, 1 nagyobb póréhagyma karikákra vágva, 2 gerezd
fokhagyma apróra vágva, 4 dkg vaj, 1,5 dl tejszín, ½
citrom leve, 4-5 csipet liszt, 8-10 friss tárkonylevél
finomra vágva, 1/2 csokor petrezselyem finomra vágva, só, 2 csipet fehérbors.
A vajon megpirítjuk a póréhagymát, majd hozzáadjuk a fokhagymát, a pritaminpaprikát, a halat, a gombát és a fűszereket. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, és lassan pároljuk, míg a leve el nem tő. Ezután
meghintjük a liszttel, óvatosan átkeverjük, majd kis
vizet és tejszínt öntünk rá, és összeforraljuk. A végén
sóval és citromlével ízesítjük. Párolt barnarizs köretet
vagy vajas burgonyát tálalunk hozzá.
Glutén- és laktózmentes, cukorbetegeknek ajánlott
Mediterrán halleves
40 perc
Hozzávalók 4 személyre:
A hal alapléhez: 70 dkg halcsont és fej, 2 sárgarépa
karikákra vágva, 1 közepes fej, szeletelt vöröshagyma,
2 liter víz, 2 ágacska friss kakukkfű, 2 babérlevél, 10
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egész feketebors, 1 szerencsedió virág, só ízlés szerint
A leveshez: 1kg afrikai harcsafilé, nagyobb kockákra
vágva, 30 dkg darabolt paradicsom konzerv, 2 gerezd
fokhagyma apróra vágva, 2 burgonya kockákra vágva,
3 póréhagyma karikára vágva, 1 sárgarépa karikákra vágva, 2 dl száraz fehérbor, 3 evőkanál olívaolaj,
1 csokor friss petrezselyem finomra vágva, 1-2 csipet
sáfrány.
Az olívaolajon pirítsuk meg a sárgarépát, a póréhagymát és a fokhagymát. Adjuk hozzá a sáfrányt és a bort
majd forraljuk 5 percig. Öntsük hozzá a hal alaplevet,
és tegyük bele a paradicsomot és a burgonyát. Fedő
alatt fűzzük 10 percig. Majd adjuk hozzá a halat s,és
főzzük további 10 percig. Forrón, friss petrezselyemmel megszórva tálaljuk.

ÜNNEPI ÉTELEK SZERDAHELYEN

RECEPT
Malacpecsenye: -Előszőr 1 napig pácoljuk borsos,
majoranás lében, fehér ruhába bekötve, forró vízbe
beletéve a húst. Kivesszük, majd kockára bevagdossuk a bőrt, meglocsoljuk enyhén foghagymás vízzel,
tetejét megzsírozzuk és így mehet a kemencébe, ropogósra, pirosra sütjük.
Helman Józsefné
Szenteste:
Süllő foghagymás tejben
Krumpli saláta
Fasírozott sajttal töltve
Kukoricás rizs
Somlói galuska
Dió torta

Cigány kenyér - punya
Hozzávalók: 1 kg liszt, 1 sütőpor vagy szódabikarbóna, só, annyi víz, hogy félkemény tésztát kapjunk
Elkészítés:
A lisztet a sütőporral vagy szódabikarbónával ízlés szerinti sóval és vízzel összedolgozzuk.
2-3 cm-esre lapítjuk, és sütőbe tesszük. Forró sütőben 40-45 percig sütjük.
Ha elkészült fogyaszthatjuk kenyér helyett, lecsóhoz,
pörköltekhez vagy akár zsíros kenyérként. Új divat
szerint nem lapítjuk, hanem kerek, hagyományos kenyérré formáljuk.

Karácsony napján:
Újházi tyúkhúsleves házi metélttel
Töltött káposzta
Töltött pulykamell sült gesztenyével és aszalt szilvával
Rántott csirkecomb, natúrszelet
Burgonyapüré
Beigli diós, mákos, gesztenyés
Linzer csokis, lekváros

Fajcsi Sándorné

Süllő foghagymás tejben: 8 szelet süllő, fél l tej, 1
egész foghagyma, só, fehér bors, 10dkg liszt, citrom
1db, fél l olaj
Elkészítése:-1 napig foghagyás tejben áztatom, majd
kiveszem, lecsöpögtetjük, szárazra töröljük és beleforgatjuk a borsos lisztbe, nagyon forró, bő olajban
kisütjük.Tálaljuk hagymás, burgonyás körettel, citromkarikákkal díszítjük.

Szenteste:
Húsos káposzta
Sültpulyka
Diós, mákos kalács
Linzeres aprósütemény
Kocsonya éjfél után
Karácsony napján:
Húsleves
Sülthús, rántott hús
Paradicsomszósz
Túros, mákos rétes
Szilveszter este:
Malacpecsenye
Krumplisaláta, forgácsfánk
Újévkor:
Tyúkhús leves
Rántotthús
Sült krumpli

RECEPT

Bencs Józsefné
Szenteste:
Húsos káposzta, füstölt hússal, gombóccal, árpa
gyönggyel
Hosszú kelt tészta, diós, mákos
Karácsony napján:
Tyúkhús leves
Pörköltek galuskával
Újévkor:
Lencsleves vagy füstölt csülkös leves
Fánk vagy hájas pogácsa
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E-POSTA
Kisszennai lakótelepen lakunk kis családommal öt éve. Szeretjük a Krónikát olvasni, mert sok érdekes és
hasznos dolgot tudni meg belőle.
A decemberi számhoz szeretnék kicsit hozzájárulni pár kérdéssel, amire jó lenne az újságban látni a választ.
Kérdéseim a következők, illetve engem ezek foglalkoztatnak:
1. A kisszennai lakótelepen lehetne-e kicsit sűrűbben a közvilágítás?
2. Lehetne-e a gyalogútra közvilágítást tetetni? Esetleg korlátot is? Télen csúszik az egész, ami ráadásul kissé
meredek is.
3. A kisszennai részen még nincs játszótér. Mikor lesz valami előrelépés ez ügyben? Mi már talajt rendeztünk,
füvesítettünk, bekerítettük, de semmi pozitív fordulat. Jó lenne a játszótér, mert itt sok kisgyermek él, és nem
kellene messze menni.
4. Kaposszerdahely honlapját milyen gyakran frissítik?
5. Körzeti megbízott hol érhető el és kit kell keresni baj esetén?
6. Volt szó arról, hogy nem csak Kaposváron lesznek bölcsődék. Itt Szerdahelyen vagy Szennában terveznek-e
bölcsődei ellátást nyújtani? Ha igen, mikortól?
7. A balesetveszélyes útjaink mikor kapnak új útburkolatot?
8. A Lakó-pihenő övezet tábla ellenére sokszor mezőgazdasági járművek jönnek be az utcába, amikkel aztán
a szennai földekre mennek át az utca végén. De itt most én nem a normál méretű traktorra gondolok, hanem
az annál jóval nagyobb traktorra és kombájnra. Lehetne-e még valamit tenni ez ellen? Ha mást nem, legalább
néha ellenőrizhetné valaki. Nyáron az utcában parkírozott az óriási traktor és kombájn napokig. Ha egyszer
rendbe lesz téve az útburkolat, ezek tönkreteszik újra idő előtt.
A lakótelepen élőkkel beszélgetve úgy tűnik, másnak is hasonlóak jutnak eszébe.
Köszönöm.
Tisztelettel
–ANVárjuk az illetékesek válaszát!
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A KAPOSSZERDAHELYÉRT EGYESÜLET
TÁMOGATÓI 2009-BEN
Aranel Invest Kft, Bárdos Istvánné, Bátori József,
Brunner Pékség, Czifra Győző, Dobrovodszky Tibor,
Dobrovodszky Tiborné, Együd Árpád ÁMK, Falusiné
Terjék Éva, Forgács Lászlóné, Gondozási Központ
Kaposszerdahely, Göbölös Attila, Hampuk Zsuzsanna, Horváth József, Jezeri László, Katica tanya, Máté
Sándor, Mester Balázs, Mester József, Mesterné
Csendes Katalin, Nyéky Kálmán atya, Önkormányzat Kaposszerdahely, Pap József, Pap Józsefné, Pál
Istvánné, Rakovszky József, Rónai Attila, Rózsa
Éva, Salamon Gyula, Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Szabó Ferencné, Talabér József, Tótágas Kreatív Hobbibolt, Tóth Attila, Vida
Lászlóné, VOX énekegyüttes, Wilmek József.

Megköszönjük mindazoknak, akik 2008-ban jövedelemadójuknak 1%-t a Kaposszerdahelyért
Egyesületnek ajánlották fel, ezzel is támogatva
az egyesület működését.
A befolyt összeget 56 643Ft-ot az egyesület kulturális célokra használja fel.
KAPOSSZERDAHELYI HONLAPOK:
www.szerdahelyert.hu
www.kaposszerdahely.lap.hu
www.kaposszerdahely.hu
www.kisszennaltp.gportal.hu
www.bioetika.hu/nyeky
www.riskatabor.hu
www.mindhalalig.spaces.live.com.
www.diszmadarmagazin.hu
www.falvak.hu/kaposszerdahely
www.somogy.hu/contect/cimer
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Szilveszter éjjelén 0.15-kor
Újévi koccintásra
várjuk Szerdahely lakóit és
vendégeiket a Szent István
parkban, a fenyőfánál.

BÚÉK!
A lakótelep karácsonyfáját a Pap József és
családja, a világítást a
Rakovszky család ajánlotta fel. Köszönjük.
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HÍREK, ESEMÉNYEK
- 100 éves Kaposszerdahely- nevének ünnepe alkalmával negyedik alkalommal rendezte meg a
Kaposszerdahelyért Egyesület a helyi Önkormányzattal közösen augusztus 20-án a Szent István napi
ünnepséget. A Millenniumi Parkban a Szent István
szobornál a Megyei Közgyűlés elnöke Gelencsér Attila ünnepi beszédét követően megkoszorúzták az
emlékművet. Az Ünnepi műsorban közreműködtek
a helyi Nyugdíjas Egyesület Énekkara, Czifra Dorina,
Cseszárik László, valamint a szerdahelyi VOX énekegyüttes.
Ezután Nyéky Kálmán plébános megszentelte a
Kaposszerdahelyen sült új kenyeret, melyet Balogh
József, községünk polgármestere szegett meg. A jelenlévők a megszentelt kenyér mellett megkóstolhatták a kalácskiállítás finomságait is. A FIDESZ helyi
szervezete pálinkával kínálta az ünneplő közönséget.
- A Szent István napi ünnepség ünnepi szent misével
folytatódott a Katolikus Templomban, itt köszöntötte
Gelencsér Attila Kaposszerdahely legidősebb polgárát, a 96 éves Gál Istvánnét, ezután a magyar korona
behozatala történt, valamint a korona kiállítása. A
koronát Rónai Attila ötvös mester készítette. Az ünnepi szent mise után a felújított Polgármesteri Hivatal avatására került sor.
- Délután került megrendezésre a IV. megyei Pétanque
verseny a Kaposszerdahelyért Egyesület szervezésében, melyet jelenlétével megtisztelt az országos szövetség vezérkara is.A versenyen 15 csapat vett részt,
Szennából, Magyarszékről, Sormásról, Veszprémből
és Szigetszentmiklósról..
A felnőttek mezőnyének helyezettjei: 1. Veszprém
II. 2. Remegő kezek, 3. Magyarszék I., a legjobb helyi
együttes a Rakovszky József, Mester József és Kovács
József alkotta Rakomes csapata lett. Az ifjúságiak
mezőnyében a következő sorrend alakult ki: 1. Magyarszék II, 2. Coca-Cola , 3. No Name.
Este 8.00 órától Retro Party volt a parkban, a zenét
Horváth- Lukics Rajmond szolgáltatta. Éjfélig „állt a
bál”.
- Szeptember hónapban folytatódott Kaposszerdahelyen a Virágkötő, -berendező és virágkereskedő
kétéves díjtalan esti képzés. Júniusban mintegy 30an vizsgáznak, szerzik meg az OKJ-s oklevelet.
- Jóga tanfolyam újból elindult heti egy alkalommal,
keddenként a házasságkötő teremben. Továbbra is
várják az érdeklődőket.
- Bérmálás volt szeptember 20-án Kaposszerdahelyen
az Egyházközség székhelyén, ahol 8-an bérmálkoztak

gyerekek, fiatalok, felnőttek. 20 év után először vett
részt megyés püspök a bérmáláson, Dr. Balás Béla
püspök úr személyében.
- A Katolikus Plébániában üzemelő Gondozási Központ fenntartója a Kaposszedahelyi Önkormányzat
és az Egyházközség új bérleti szerződést írt alá augusztus hónapban másfél évre, a leendő Szociális
Szolgáltató Központ elkészültéig. Így az Egyházközség segítségével az Önkormányzat tudta biztosítani a
működést és az álláshelyeket is.
- A Katolikus templomban 15 keresztelő, 3 esküvő és
7 temetési szertartás volt 2009-ben.
- Véradás volt október 1-én Kaposszerdahelyen. 14 fő
jelent meg és 5,85 l vért adott, sajnos új véradó nem
volt.
- Integrált Mikrotérségi Alapfokú Egészségügyi és
Szociális Szolgáltató Központ létrehozását határozta
el a kaposszerdahelyi képviselő testület. Az épületben helyet kap a Gondozási Központ - nyugdíjasok
nappali ellátása, családsegítő, orvosi rendelő, családi
napközi. Elkészülési ideje 2010 október. A bekerülési
költség uniós támogatása 250 millió forint, ebből 5%
az önkormányzat önrésze. Az önrészt az önkormányzat hitel felvételével oldja meg. Az ünnepélyes alapkő letétel 2009. október 9-én volt az Általános Iskola
udvarán.

kép 01

- Elfogadta a képviselő testület a jövő évi költségvetés
koncepció tervezetét, mely rendkívül feszített lesz. A
költségvetés az adók szempontjából, három részből
áll: a helyi adókból, az átengedett személyi jövedelemadóból és normatív (címkézett) állami támogatásból.
- A Kaposszerdahelyi Általános Iskola működtetése
2009. július 1-től a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola, melynek tagintézménye.
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- 1057 fő a lakosság létszáma Kaposszerdahelyen.
Halálozás a községben 7 fő, születés 14 fő, polgári esküvő 2.
- Játszótér felújítására és új létrehozására nyert
pályázaton 11 millió forintot a Kaposszerdahelyi Romákért Egyesület.
A Szent István parkban le kell cserélni a játékokat,
míg Halasban teljesen új játszótér készül.
- A IV. Gyermek Alkotótábort rendezte meg december 5-6-án a Kaposszerdahelyért Egyesület a sportközösségi teremben. 72 gyermek, fiatal alkotó vett
részt a kétnapos foglalkozáson. A tábor Rónai Attila
lelkesítő szavaival nyílt meg szombat reggel, majd
Gelencsér Attila a Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a táborlakókat. A helyi művészeken – Bálványos
István, Czifra Győző, Falusiné Terjék Éva, Gőbölös
Attila, Rónai Attila, Tóth Attila - kívül Erdélyből, a
Kaposszerdahelyért Egyesület meghívására Csíkszeredáról is érkeztek művészek, Török Csaba fafaragó
és Nagy Ildikó gyöngyfűző. A gyerekek alkotásait kiállítás keretében nézhette meg a nagyközönség.

- Kaposszerdahely nevét ismerteti meg a világban
Bálványos István fuvolaművész rajz kiállításaival.
Ebben az évben kiállítása volt Kaposszerdahelyen,
Kaposváron kétszer, Csurgón, Nagykanizsán, Keszthelyen és Budapesten. A jövő évben Pécsre, mint a
kultúra fővárosába és Belgiumba viszi hírnevünket.
- A 20 éves Új lakótelep nevének változtatását magánkezdeményezésre A CSALÁDNAK MELYIK NÉV
TETSZIK? -című felmérés alapján a legtöbben a Szent
István lakópark, a Szent István domb és a Királydomb
nevet ajánlották. A lakótelepnek meghatározó ékköve
a Szent István szobor, de a lakótelepről nyíló új utca
neve is Szent István.

kép 03
kép 05

Vasárnap a Zselicségben először Kaposszerdahelyen
volt Népművészeti vásár és népi eszköz bemutató.
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Sport
A megyei II. osztályban szereplő csapatunk eredményei a 2009-2010. bajnoki évadban
1. forduló
Kaposszerdahely - Csokonyavisonta
2 : 0 ifjúságiak 8 : 0
2. forduló
Kiskorpád - Kaposszerdahely
3 : 3 (1 : 1)
ifjúságiak 5 : 1
Góllövő: Steiner, Mátés, Belovics
3. forduló
Kaposszerdahely - Magyaregres
2 : 1 (2 : 0) ifjúságiak 0 : 5
Góllövő: Fazekas, Mátés
4. forduló
Baté - Kaposszerdahely
2 : 4 (1 : 1)
ifjúságiak 6 : 1
Góllövő: Mátés 2, Fazekas, Tóth T.
5. forduló
Kaposszerdahely - Böhönye
3 : 2 (3 : 0)
Góllövő: Fejes 3
6. forduló
Taszár - Kaposszerdahely
4 : 1 (1 : 1)
ifjúságiak 3 : 5
Góllövő: Mátés
7. forduló
Kaposszerdahely - Toponár
4 : 1 (2 : 1)
Góllövő: Mátés 3, Németh Z.
8. forduló
Kaposfüred - Kaposszerdahely
4 : 6 (4 : 4) ifjúságiak 0 : 5
Góllövő: Mátés 3, Tóth, Belovics, Ságvári
9. forduló
Kaposszerdahely - Segesd
3 : 2 (1 : 0)
Góllövő: Mátés , Tóth T. Szabó Zs.
10. forduló
Nemesvid - Kaposszerdahely
3:4 (:)
ifjúságiak 5 : 3
Góllövő:
11. forduló
Kaposszerdahely - Lábod
1 : 0 (0 : 0) ifjúságiak 1 : 1
Góllövő: Mátés
12. forduló
Somogyszob - Kaposszerdahely
4:1 (:)
ifjúságiak 1 : 4
Góllövő:
13. forduló
Kaposszerdahely - Berzence
4 : 3 (0 : 1)
ifjúságiak 2 : 6
Góllövő: Mátés, Fejes, Belovics, Fazekas G.

14. forduló
Kadarkút - Kaposszerdahely
2:0 (:)
ifjúságiak 2 : 1
15. forduló
Kaposszerdahely - Berzence
2 : 4 (0 : 3) ifjúságiak 4 : 1
Góllövő: Mátés, Fazekas G.
A csapat helyezése az őszi idény végén: 3. hely, 31
szerzett ponttal.
Az AXA dinamikusan fejlődő értékesítési hálózatának bővítéséhez pályázatot hirdet területi képviselői feladatkör
betöltésére, vállalkozói jogviszonyban.
Feladatok:
– új üzleti kapcsolatok kialakítása
– Befektetési-megtakarítási programok, komplex pénzügyi szolgáltatások közvetítése
– Folyamatos kapcsolattartás, az üzleti partnerek tájékoztatása
Elvárások:
– Személyes tulajdonságok: magas érzelmi intelligencia, hitelesség,
pozitív beállítottság, belső hajtóerőn alapuló szorgalom, kontaktuskészség
– Elengedhetetlen: erkölcsi bizonyítvány, érettségi, felhasználói
szintű számítógépes ismeret, hajlandóság egyéni vállalkozóként való
közreműködésre
– Előny: magasabb végzettség, biztosítási vagy egyéb értékesítési
tapasztalat, hitelközvetítői gyakorlat, biztosítás szakirányú OKJ-s
képesítés
Amit kínálunk:
– Piacképes, korszerű termékpaletta
– Egyedülálló gyakorlati segítség az induláshoz, folyamatos továbbképzés
– Versenyképes, a kiegyensúlyozott teljesítményt értékelő jövedelem
Jelentkezését fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajzzal az
alábbi címen várjuk:

gabor.andor@axa.hu
Céginformáció: www.axaszep.hu, www.axa.hu
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