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Pünkösdi újjászületés

	 Végre	itt	a	tavasz,	amit	annyira	vártunk.	Nyílik	a	pünkösdi	rózsa,	elmosolyodunk,	ahogy	
a környező dombokra tekintünk. Mintha új erő ébredne bennünk.
 A természet is újrakezdésre buzdít bennünket minden évben. Legyek bár száz esztendős 
– mint egy barátom édesapja – vagy a falu neve, ahol élünk, mégis megkaphatom, érezhetem itt 
élőként az örömet, amely furcsamód mindig meg akar újulni bennem. A Lélek az, aki újjászüle-
tésre indít. Bár csak egyszer élünk, Jézus mégis azt mondja „újjá, kell születnetek”!
 Akik hallgatták őt, Pünkösdkor megértették mire gondolt. A Szentlélek, mint tüzes láng-
nyelv rájuk ereszkedett és az életük teljesen megváltozott. Addig félelemből bezárkóztak, ekkor 
elkezdték hirdetni, van lehetőség az újrakezdésre! Ha ez megtörténik, kinyílik a lélek, és vonzó-
vá tesz minket, mint a virágot az illata. Ilyen illatos virágok lehetünk Isten virágoskertjében, ha 
hallgatunk a tőle kapott Lélek szavára, aki bűnbánatra és a Lélek ajándékainak használatára 
buzdít minket. 
 A Biblia szerint hét ajándéka van a Szentléleknek. Ilyen ajándék a Bölcsesség, amire talán 
a leginkább szükségünk van manapság… Ezt követi az Értelem ajándéka, nem fordítva, hiszen 
olyan gyakran éppen a rossz irányba használják az értelmet a jó, a bölcs helyett, mert elfelejtik 
a sorrendet. A Jótanács ajándéka szintén tovább mélyít minket az igazi szeretet útján. Bárcsak 
ne kéne mindenkinek a saját bőrén megtapasztalnia minden tettének következményét! Nem 
hagyhatjuk, hogy embertársunk szenvedjen, ha egy egyszerű szóval bátoríthatjuk őt a jobb útra, 
és már el is jutottunk a Bátorság ajándékához, vagy másképpen az Erősség Lelkéhez. Bizony 
gyakran éppen ilyenkor van szükségünk a bátorságra, amikor mások felé szeretnénk fordulni, 
akik nekünk és talán másoknak is fájdalmat és bajt okoztak. Az ezt követő ajándék, a Tudomány 
Lelke nem csupán a világi tudományokban, hanem még inkább a szeretet tudományában való 
jártasságra segít minket, eljuttatva bennünket egészen a szinte felfoghatatlan ellenségszeretet 
megtanulásáig. Végül Isten Lelke nekünk adja a Jámborság ajándékát. Ez a vallásos cseleke-
detek hiteles gyakorlását jelenti, ami a biztos út az utolsó ajándék, az Istenfélelem Lelkének 
megszerzéséhez. Ez utóbbi bizony kicsit nehezen érthető, azt hiszem, ma közelebb áll hozzánk 
a mély tisztelet kifejezése, ami keveredik a csodálattal, hogy a világ Teremtője éppen engem, a 
porszemnyi embert halmoz el hatalmas ajándékaival és szeretetével.
 Talán akkor kezdődött számunkra a Pünkösd, amikor Isten nekünk adta ezt a csodaszép 
világot, nem száz éve, még csak nem is ezerszer régebben. Jézus Krisztusra már édesanyja méh-
ében kiáradt a Lélek. Talán a mi életünkben is így történt. Május nemcsak a tavasz, hanem az 
édesanyák hónapja is. Isten éltesse mindnyájukat!

Kálmán atya
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A galambász

Fafaragásáról ismerte a falu a szerdahelyi Tián Ist-
vánt. Az internetes nagyvilág azonban, mint vér-
beli, szakmájában elismert galambászt.
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A galambházban búgó nyugalom rejtőzik, amikor a 
galambász belép az ajtón, a galambok szétrebben-
nek, majd elcsendesednek, megtalálják a helyüket. 
Büszkén mutatja nekem az általa tenyésztett ma-
gyar páva galambot, csak négy helyen található az 
országban, a kedvencét a keleti sirálykát, melynek 
a szájszerű csőre miatt különleges és a budapesti 
rövidcsőrű E.T.-t. 
– A galambok iránti szeretete lenyűgöz. A pillanat, mi-
kor következett be, hogy galambász lesz? 
Huszonöt éve folyamatosan. Gyermekkorban kezd-
tem, kaptam egy posta és egy páva galambot. Több, 
mint tíz év óta viszem kiállításokra a galambjai-
mat. Először 1999-ben a toponári versenyen kap-
tam az első díjat, az általam is tenyésztett keleti 
sirálykáért. 
– Azóta, számtalan kiállításon vett részt, mindig új te-
nyésztéssel. Az utazás, a több napos kiállítás megviseli 
a galambokat?
Igen. Nem táplálkoznak a kiállítás alatt, talán érzik 
a levegőben levő feszültséget, hogy valami történi 
fog. Szépségkirálynő választás ez, mi úgy készítjük 
fel őket. Fésülgetjük, helyezgetjük a tollakat, van, 
aki lakozva beállítja a kontyot, de a zsűri szemét 
nem lehet megtéveszteni.
– A hím a hierarchiában mindig egy fokkal feljebb ül. 
Vajon miért?
Ő a vezető, egyébként csodálatosan udvarol. Érde-
kes a társadalmi berendezkedésük, ha az anya le-
tojik, és a költési időszakban otthagyja a fészket, a 
hím szabályosan visszaveri, mert vigyázz rá és az 
utódokra.
– A keleti sirályka sok díjat kapott, egy új tenyésztés-
nek mennyi idő kell, hogy a szakma elfogadja?
Minimum hat, hét évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a 

Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Szövetsége 
jegyezze a versenyeken. Tíz évvel ezelőtt kezdtem 
a kaposvári tigris galamb tenyésztését, tavaly fo-
gadták el, mint az Új Magyargalamb fajtát, az idén 
már hozta a díjat. A rendszer szigorú, milliméter 
pontosnak kell lennie a felépítésnek, a csőrtől, a 
lábtól, a tollazatig. 
– Gyerekként kezdte a galambászatot, mit javasol a 
gyermekeknek, hogyan induljanak el?
Hittel, türelemmel, akarattal és kitartással lehet 
hosszútávon sikereket, eredményeket elérni.
– Köszönöm az interjút.

Mester József

MEGÚJULÓ ENERGIA!

Megjelent két pályázat Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség által, mely a megújuló energia felhaszná-
lásáról szól. Az egyik pályázat a feltárást, kiterme-
lést, míg a másik a felhasználást célozza meg.
Kaposszerdahelyen és Szennában adott a lehető-
ség, van a föld mélyén feltárt melegvizünk, még ha 
35 fokos is, de van. A történet 1980-ban kezdődött, 
amikor a Szennai Tanács elhatározta, hogy vízköz-
művet hoz létre a két községnek, ekkor Kaposszer-
dahely határában kutat fúrtak. Az első fúrás ered-
ménye a 35 fokos melegvíz, de ennek hasznosítását 
annak idején a pártállam nem engedte. Új kutat 
fúrtak, mely kisebb, a melegvizet ide pumpálják át, 
hűtik, ez az ivóvíz. Szakemberek szerint, ha lejjebb 
fúrnak, lehetőség van nagyobb hőmennyiségű víz-
re, mely a két település fűtését is elláthatja.

Beck Tetőszerviz kép
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A természetbúvár

A kaposszerdahelyi Szili Petra ötféle tevékenység-
re is tud koncentrálni. Egy időben főz, ír, tv-t néz, 
társalog a családdal, közben megtanulja a lec-
két is.

– A verseny a kezdetektől elkísér bennünket. Gyerek-
korunkban részt veszünk játékos vetélkedőkön, amely 
később alakul át versennyé. Mikor kezdődött nálad a  
megméretetés?
Alsótagozatos koromban szavalóversenyekre jár-
tam, de nem igazán voltam benne jó. Az első igazi 
versenyen ötödikes koromban vettem részt Mező-
túron, a Kaán Károly Országos Természet- és Kör-
nyezetismereti versenyen, ahol I. helyezést értem 
el. Nagyon meglepett, pár hónapig szinte lebegtem, 
extázisban voltam, nem akartam elhinni. A követke-
ző évben, 2006-ban a verseny történetében először, 
elsőként dupláztam, vagyis megint megnyertem a 
versenyt. Ezután következett Kisújszálláson a Her-
man Ottó országos biológiai verseny, ahol először 
harmadik, majd első lettem. Az idén a Kitaibel Pál 
Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi verse-
nyen (ami ennek a versenysorozatnak a középisko-
lai folytatása) országos I. helyezést értem el. 
– Az információ, mint özönvíz, eláraszt bennünket. Mi-
lyen rendszer alapján készülsz a versenyekre?
A Természetbúvár, az Élet és Tudomány folyóirato-
kat böngészem, az internet is néha segít, bár nem 
igazán használom. A kiadott feladat esetén pl. 200 
állat és növény meghatározásánál viszont, a gyors 
keresésben, az internetet vettem igénybe. Felépí-
tettem magamnak egy tanulási rendszert, mellyel 
osztani tudom a figyelmemet, lazán tanulok, jó be-
osztással. A természetből sokat merítek, például, 
meg kell különböztetnem a kocsányos tölgyet a ko-
csánytalan tölgytől. Sokoldalúságom kialakításá-
ban részt vesz felkészítő tanárom Dávidné Varga 
Gabriella, mert a zsűri a prezentációknál még az 
előadói stílusomat is pontozza. 
– Új hipotézis alapján az ember a tengerből szárma-
zik, ott jött létre. Van-e időd arra, hogy a biológia te-
rületén kutatásokat végezz, bár, ebben az évben, mint 
kilencedikesnek, nem volt tantárgyad a biológia.
Nagyon szeretem a biológiát, összetett rendszer, de 
ami érdekel a mikrobiológia és a genetika. Tanul-
mányaimat is ezen a területen szeretném folytat-
ni.
– A negyven-ötven év feletti korosztályt nem tanították 
meg a versengésre, nem is volt rá szükség. A különbö-
ző versenyek alkalmával milyen a versenyszellem?
Ilyenkor csapatszellem van, jó közösség alakul ki, 
örömmel gratulálunk egymásnak, ha valamelyi-
künk nyer.

– A biológia mellett milyen terület az, ami a számodra 
hobbi?
Szeretek a természetben fotózni, színházba járni, 
énekelni és a családnak főzni.
– Sok sikert kívánok. Köszönöm az interjút.

Mester József

A várossá növő falu: Kaposszerdahely

- címmel jelent meg Lévai József György írása a Ka-
tamát, az eltűnt zselici települések nyomában kö-
tetében. Lakott települések voltak Szerénke, Keszi, 
Denna,, Ropoly, Katimát, Róma vagy Rumahegy, 
valamint mézsöréről országos hírű Márcadópuszta. 
„De hát akkor Kaposszerdahelyen mi volt?”-teszi fel 
a kérdést a szerző. „A szerdahelyi Dersfyek az ország 
leggazdagabb nemesei közé tartoztak. Ők építették 
a király kérésére 1336 körül a kaposszerdahelyi 
monostort, mely országos alapítási sorrendben az 
ötvenedik volt.” A történelem viharai „Szerdahely 
villát” (falut) is elérték, a kolostor temploma a Pe-
tőfi utcában a Helmann-ház és a Halas nevű telek 
között helyezkedett el. Ma is bizonyítható az innen 
előkerülő toronyalap és a vastag falmaradványok, 
számos sír- és csontleletek, régi eszközök, pince-
rendszerek. A Szerdahelyi családnál Szent László 
kultusz dominált, mivel a birtok nagy részét tőle 
kapták. A kolostor László király tiszteletére épült, 
bizonyságul, hogy a mai Kaposzerdahely területén 
található. 
Sajnálhatjuk, hogy a kolostor nem került feltárás-
ra, mert Szerdahely egyik híressége, műemléke le-
hetne.
A szerző megemlíti, hogy a községnek gyors fejlő-
dése a XX. század elején kezdődött el, iskola épült, 
kisvasút készült, téglagyár létesült, tűzoltó szerve-
zet alakult, színjátszó kör, olvasókör és sportegylet, 
a faluba belépett a városi kultúra, az új templom 
pedig összekovácsolta a lakókat, és büszkén mon-
dották: „Mi szerdahelyiek vagyunk!”

MJ

HITEL
BIZTOSÍTÁS – BEFEKTETÉS

Ingyenes tanácsadás, ügyintézés!

ARANEL INVEST KFT.
30/743-7807
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P. Török Marcell

A kaposszerdahelyi erdő csendje
(I. rész)

1. Az Úrnak 1981. évében, Szent György havának, 
Szent György napjának hajnalán, még pirkadatkor, 
Molnár Pali bácsi a harangozó kinyitotta a torony 
ajtaját, felment a toronyba, és szorgalmasan húzta 
a nagy harang kötelét. A harang ércnyelve hirdeti az 
egész faluban: „És az Ige testté lőn” és hirdeti annak 
az Anyának Egyedülálló méltóságát és dicsőségét, aki 
a mennyei Atya egyszülött Fiát, a Megváltót szülte a 
világra a szerdahelyi emberek megváltására. 
A harang ércnyelve megtörte a reggeli tiszta csön-
döt, fölkeltette a falut, és a falu fölötti dombokon 
visszaverődött, elhalt a délre húzódó tágas zöld me-
zőn.
2. A templom kapuja előtti kis téren látható az élet 
könyve s benne azok neve, akik hősi halált haltak, s 
nem tértek haza soha. E tért körülöleli az út, amely 
Kaposvárra, Somogy ország fővárosába, és Szenná-
ra vezetnek.
A kerítéstől jobbra sorakoznak a falubeli udvarok, 
amelyeken már mozgolódnak az emberek, a reggeli 
munkával.
A harangozó házától lejjebb, a templomkert köze-
lében, két szomszédasszony állt meg sietős reggeli 
beszélgetésre. Kisszenna felől az úton korán kelő 
utas tűnt fel, sietett a falu felé, cipőjének patkója 
jól hallatszott a reggeli csendben.
Amikor a templomhoz ért, megtorpant, megemel-
te kalapját, fejét jól felemelte, és odakiáltott a ha-
rangozónak: -Hej, Pali bácsi, nagyon korán keltél 
ma. Ne húzd annyira azt a kötelet, mert a harang 
ércnyelve felébreszti a fiatal feleségemet. De a ha-
rangozó a harang ércnyelve hangától nem hallotta, 
vagy úgy tett, hogy nem hallja a kötekedést. Annál 
jobban húzta a harangot és imádkozott: „Üdvözlégy 
Mária!”
3. A gyalogos fiatalemberhez sietett az egyik as-
szony, útközben már mondja a magáét, mintha 
süket lenne, hangosan kérdezi tőle: - Mit mondtál, 
József a Palinak? A fiatal férfi megállt. – Azt mond-
tam, hogy ne húzza annyira azt a harangot, mert az 
ércnyelve fölébreszti a lusta feleségemet!
- Ki ébred fel? Kicsoda? Ki a felesége? – kérdezte 
az egyik asszony, meg volt döbbenve a csodálkozás-
tól, csak annyit mondott hallod a Mari összecsapta 
mind a két kezét még a szájuk is tátva maradt. Este 
hozta vissza az apja a városból, jó későn, hogy ne 
lássák az emberek a faluban ezt a gyászmenetet.
A fiatalember legyintett egyet és tovább ment, a két 
asszony pedig alig várta, hogy néhány szót váltson, 
majd szétrebbentek, hogy azon melegében tovább-
adják a friss újságot. 

Ez volt a két asszony különös reggeli imája. Pali bá-
csi ügyesen húzta az utolsó néhány ütemet, amely 
szinte a többitől külön hangzott, valahogy szebben 
beszélt a harang ércnyelve, majd lassan megállí-
totta a nagy harangot kellő szakértelemmel, amely 
csak egyet kongatott, majd hang nélkül járt még a 
nagy harang és megállt, a kötelet a helyére tette.
De most egy kicsivel később hagyta el a tornyot, 
néhányat lépett az ablakhoz és a falura tekintett, 
szemei a zöld mezőkre, és megállt a látóhatár szé-
lén, ahol éppen a keleti dombon felbukkant az ifjú 
tavaszi nap piros korongja.
4. A falu főterén már kihajtották az állatokat, a csor-
dások, pulikutyák serényen dolgoztak. Fölhangzott 
a kolomp hangja, elbődült egy tehén, a kutyák ugat-
tak, Kisszennában a kakasok kukorékoltak és az 
egész falu fölött örömteljes reggeli lárma áradt szét 
a völgyön. A Gerzence folyó csobogása a vashídnál 
a fűrész gatternak egyenletes reggeli hangja, a tég-
lagyár fekete füstje zárta ezt a csodálatos reggelt a 
Gerzence völgyében!
Pali bácsi köhécselt, megdörzsölte szemeit, mint 
aki álmából ébredne. Úgy örült a hosszú tél után, 
hogy most látja elsőnek napfényben fürödni a falut, 
a templomot, a mezőt, és hallja a csodálatos fekete-
rigók énekét a csöndben!
Már ébren vannak az emberek, hangosan bekiált 
a gulyás, bőgnek az állatok, mégis olyan béke és 
csöndesség, nyugodtság terül el a kaposszerdahelyi 
falu fölött, szinte hallja a méhek zümmögését a vi-
rágzó meggyfa lombjai közül.
Amikor a toronyból lejött, Pali bácsi kinyitotta 
a templom ajtaját, megigazította a gyertyákat az 
oltárokon. Előkészített a legszentebb bemutatásá-
ra. Itt van az Eucharisztia, Isten valóságosan itt 
van, mélyen meghajtotta magát, a kenyér helyén 
Ő maga a feltámadt Krisztus mindig jelen van az 
Egyházban.

A szerdahelyi malomi állomás
(II. rész)

5. A reggeli szentmisén a fiatal plébános öreg mi-
nistránsa Pali bácsi. Az öreg Bözsike mama, a kis 
Mariska, Nanica, Manci néni, az angyalok hangján 
imádkozzák a rózsafüzért, köszöntik a Szűzanyát. 
A kántor úr kezei alatt sír az öreg orgona, amikor 
elkezdi játszani: „Ó áldott Szűzanya..” Az égi és a 
földi liturgia tanúi vagyunk itt a Gerzence völgy-
ében, ahol a dombok zöld fái, s annak virágai körül-
ölelik a szép tájat, az aranyos reggeli napsütésben. 
A kehely a legmisztikusabb eszköze ennek a fiatal 
papnak. A kehelyből a szent vér ajkához loccsan, 
Jézus ajka nyomódik az arcára. Ez a vér a Szent 
Szűz ereiből. A Szent Szűz szent vére forrása, abból 
ömlik Jézusunk irgalmas szívébe.
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Mikor a kehelyhez issza, Jézus ajkát csókolja. 
Krisztus nem látható, nem érzékelhető mindenki 
számára, csak a fiatal pap kezében látható. 
Lelke mélyén keresztre szegezték az élő Krisztust, 
belejajdul ez a fiatal pap a rideg valóságtól. Mint az 
apostolok nem látták életük érelmét, visszamentek 
Galileába.
A fiatal pap magában kínlódva, láztól, a fájdalomtól 
gyötörve imádkozik a szerdahelyi emberekért. Hisz 
a bajban Uram, nincs barát, ki velünk törődne! Lel-
kemet a haldokló Krisztus vigasztalja: „Ne csüg-
gedj! Ne fájjon! Nézz fel hozzám ide a keresztfára, 
hajtsd meg a fejedet és mondd: Uram, legyen meg 
a te akaratod.”
6. Ilyenkor tavasszal, a szerdahelyi Kossuth utcán 
az automobilok hangja és a kocsik zörgése hallat-
szik, mindenki siet a kisvasúti malomi állomás fe-
lém, hogy elérjék a kis vonat indulásának idejét. 
Az állomásnál megállnak, hordják a csomagokat az 
egyszerű peronra, ahol a reggeli hűvösség és a füst-
szag illatosítja az emberek életét.
7. A fiatal plébános siet az öreg ministránsával, a 
reggeli égi liturgiáról a malomi állomásra, hogy lel-
ki szemeivel láthassa mindazt, amit a reggeli hű-
vösség, a füst, a sietős emberek és a mozdony fü-
tyülését várják.
Az első vágányon már melegítik indulásra is ké-
szen áll a kicsi vonat. Az eleje nyugodtan pöfékel, 
egy fénylő mozdony arra vár, hogy bármely percben 
fölhördüljön és elinduljon a zöld erdő felé.
A férfiak hordár segítségével fölrakták a poggyászt. 
Le is telepedtek a kicsike kocsik ülőpadjára: Pali 
bácsi izgatottan beszél és magyarázkodik, egy ki-
csit emelkedett hangon, kérdéseket tett fel, mire 
maga is válaszolt. Tekintete pedig állandóan az óra 
mutatóit fürkészte. Ő a vezére ennek a kicsi moz-
donynak! A plébános csak ismételgette, csak már 
indulna el egyszer! Másodszor is csengetnek, figyel-
meztetik az embereket, hogy mindenki foglalja el a 
helyét. Pali bácsi a mozdonyhoz lépett, egy pár la-
pát szénnel megrakta a kicsi mozdony égő gyomrát, 
füstölt és tüsszögött a reggeli hűvösben.
A fiatal plébános az ablaknál maradt. Figyelte a 
falut, a közepén csillogott a reggeli napfényben a 
katedrálisának aranyos tornya, de azt is teljesen 
újnak látta. Ilyennek még sosem látta, és ettől még 
inkább megerősödött benne, hogy idegen lesz a XXI. 
század elejének ötödik évében.
Néhány perc telt el, a katedrális tornyát eltakarták 
a dombok, a kicsi mozdony a vezérrel együtt a nyílt 
mezőn vágtatott, pöfékelt végig a falu melletti réten.
8. A fiatal plébánossal szemben ült egy idős úriember, 
aki idegennek tűnik. Ő csak mosolygott, mintha a 
gondolataiba látott volna. S megszólalt, csak annyit 
mondott: „ Mikor a gondolataidra választ a csend 
nem ad, mikor körülvesz a durva szék özöne, átkozó-

dik a „rossz”, - erre van Istene! „Lélek”, ne csüggedj! 
Ne roppanj bele! Nézz fel a magasba, és hittel mondd 
el: Uram! Szenteltessék meg a te neved!”
A plébános megköszönte a gondolatokat, visszaült 
a helyére, a fejét a sarokba támasztotta, lehunyta 
szemeit, így hallgatta a kerekek monoton kattogá-
sait. A ritmust a füle is jól érzékelte: ez magával 
sodorta a lelkét, elringatta.
A kerekek most haragszanak, nevetnek, énekelnek, 
vagy játszanak, mint a rossz kisgyermekek. Hol 
gyorsan, fürgén, hol lassan, nyugodtan, attól füg-
gött, hogy meredek, vagy lejtős volt az útjuk. 
A mozdony füttyentett, és a kerekek zakatolása 
egyre ritkult, finom fékezés, majd elhalt. Pali bácsi 
megállította a kis vonatot nyílt pályán. S az idegen 
úriember leszállt és integetett felénk, és mosoly-
gott.
9. Délen a halas tavak, tiszta vize tárul elénk, hal-
vány ködfátyolba öltözve, mint aki fázik ezen a 
reggelen. Észak felé a Gerzence folyó zöld szalagja 
kígyózik, az út mentén pedig, mindkét oldalon, dús 
földek és legelők ragyogtak. A plébános tekintete 
szinte elmerült a reggeli tájba, úgy simogatja a lel-
két, mint édesanyja gyermekkorában.
Mire a kicsi vonat átzúgott a Gerzence folyó hídján, 
egy pillanatra villant fel előtte a híd szürke korlát-
jai, s máris az út menti füzesek és fák ágai tűntek 
elő. Mintha simogatásra nyújtották volna a karju-
kat, úgy hajoltak az ablak fölé, és tovasuhantak.
10. A fiatal plébános újra az ablakhoz szorította 
az arcát. Mosolygós tekintettel nézett kifelé a táj-
ra. Mennyi újdonság, csodálatos, érdekes látvány 
e gyönyörű teremtett világban! De miért állunk itt 
olyan sokáig? Induljunk már! Gyorsan, minél gyor-
sabban!
Hála Istennek indulunk tovább. S kezdődött újra 
minden zakatolás, vonatfütty, zöldellő mezők. Az 
emberek felkapaszkodtak a „pávádli” kocsikra, este 
pedig fával megrakott kocsik tetején tértek fárad-
tan haza az erdei munkából.
A plébános gondolatai szabadon kalandoztak min-
den ellenőrzés nélkül, Istenem, ha ennek a sínpár-
nak az útja végtelen lenne! Ha egyszer csak így 
mennék előre, megállás nélkül, hallgatnám magam 
alatt a kerekek egyenletes kattogását, gyönyörkö-
detnék a zöldellő mezőkben, erdőkben, dombokon 
és ebben a csodálatos arcú világban, mely olyan 
végtelen, annyi új, sohasem látott dolgokkal, em-
berekkel és tájjal van tele.

Mikor a szíved már csordultig, mikor nem nyit ajtót 
rád, soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, 
akiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Ó „lélek” ne 
csüggedj! Nem leszel idegen! Csak nézz fel a ma-
gasba, reményteljesen mondd: Miatyánk, ki vagy a 
mennyekben!
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A megyei II. osztályban szereplő 
csapatunk eredményei a 2008-
2009. bajnoki évadban

16. forduló
Gyékényes - Kaposszerdahely
2 : 1  (1 : 1) ifjúságiak  1 : 6
Góllövő: Tóth T.
17. forduló
Kaposszerdahely - Babócsa 
3 : 3 (1 : 2)     ifjúságiak 3 : 7 
Góllövő: Tóth T.  2, Szilvai
18. forduló
Berzence - Kaposszerdahely 
4 : 1  (2 : 0) ifjúságiak  2 : 2
Góllövő: Tóth T. 
19. forduló
Kaposszerdahely - Segesd 
7 : 3 (1 : 0)     ifjúságiak 5 : 3 
Góllövő: Tóth T.  2, Németh Z. 2, 
Fejes 2, Ságvári
20. forduló
Taszár  - Kaposszerdahely
3 : 1  (1 : 0) ifjúságiak  1 : 6
Góllövő: Tóth T.
21. forduló
Kaposszerdahely - Kiskorpád 
0 : 4 (0 : 2)     ifjúságiak 1 : 2 
22. forduló
Somogytarnóca  - Kapos-
szerdahely
13 : 0  (12 : 0) ifjúságiak  1 : 1
A mérkőzést a kaposszerdahelyi 
csapat 9 játékossal kezdte, majd 
sérülések miatt  a második félidő 
elejére hatan maradtak a pályán, 
ezért a mérkőzést lefújták. (!!!!!)
23. forduló
Somogyjád  - Kaposszerdahely
1 : 1 (1 : 0)     ifjúságiak 2 : 2
Góllövő: Vadász
24. forduló
Kaposszerdahely - Baté
2 : 0 (1 : 0)     ifjúságiak 2 : 2 
Góllövő: Téglás, Belovics
25. forduló
Kadarkút  - Kaposszerdahely
2 : 2 (2 : 0)     ifjúságiak 1 : 4

A csapat helyezése a 25. forduló 
után: 11. hely, 33 szerzett pont-
tal.
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Interneten a Kaposszerdahelyért Egyesület

Üdvözöljük a látogatókat a szerdahelyert.extra.hu-n. Megtalálják rendszeres prog-
ramjainkat, ünnepségeket, a galériában Kaposszerdahely képeit, a Kaposszerdahelyi 
Krónika összes számait, valamint a fórumban lehetőséget adunk a hozzászólásoknak. 

Nagy érdeklődéssel fogadták a 
faluban a Kaposszerdahelyért 
Egyesület szervezésében a Szer-
dahelyi Esték rendezvénysoroza-
tát a téli hónapokban. Bálványos 
István rajz kiállításán megismer-
hettük életútjának főbb állomá-
sait. A törvényről, az igazságszol-
gáltatásról tartott nagysikerű 
előadást a szintén kaposszerda-
helyi Andorné Dr.Ajkay Beáta 
bírónő.

Március 15-én ünnepi műsorral 
kedveskedtek az iskolások, óvó-
dások, nyugdíjasok. Ekkor került 
sor a község által alapított kitün-
tetésekre, Kaposszerdahelyért 
Plakettet Lancsár Etelka szövő, 
viseletkészítő kapta kiemelkedő 
országos és nemzetközi munká-
jáért. 

Sikeres Tavaszi túrát szervezett 
a Kaposszerdahelyért Egyesület 
a varázslatos Zselicbe. A 22 kilo-
méteres gyalogtúra Kardosfáról 
indult a bőszénfai Szarvasfarm-
ra. Több száz szarvast, vaddisz-
nót láthattunk a túra útvonalán. 
A bőszénfai Tájközpontban pedig, 
a szelíd szarvasok simogatása, 
közelről ismerkedés a vaddisz-
nókkal, őzekkel, muflonokkal. 

Kép 02

A Pazderjás Horgász Egyesület 
januárban tartotta taggyűlését, 
a beszámolók után,  újraválasz-
tották elnöknek öt évre Horváth 
Nándort.

Bormustrára jöttek össze a kapos-
szerdahelyi szőlősgazdák márci-
usban a Házasságkötő teremben. 
Jó hangulatú értékelésen, dia 
előadást is hallgattak a gazdák 
a szőlő termesztéséről, melyet dr. 
Máté Sándor borász tartott.  

Sörmérközéssel egybekötött ha-
gyományos petanque versenyt 
tartott május 1-én a  Kapossszer-
dahelyért Egyesület a Millenneu-
mi Parkban. A délutáni pikniken 
megtelt a játszótér, a nézők élve-
zethették a 9 csapat három órás 
küzdelmét, melyről a Kapos TV is 
tudósított. A felnőttek versenyét 
a Pap Józsefné és Mester József 
alkotta csapat nyerte, megelőzve 
a szennai Szendefy Mária-Sza-
bó Lajos és az Andorné dr. Aj-
kay Beáta-Andor Gábor kettőst. 
Az ifjúságiak versenyét a Szabó 
Alex-Tóth Kristóf páros nyerte, 
második a Tóth Máté- Kovács Jó-
zsef, harmadik a Bődör Adrienn-
Vázsonyi Rebeka duó lett. 

A tavasz hírnöke a „mi gólyánk” 
április végén megérkezett Kapos-
szerdahelyre. 

100 éves Kaposszerdahely neve. 
A belügyminiszter 1909-ben a 
Kaposszerdahely nevet adomá-
nyozta, mint „Szerdahely lakott 
hely”-nek. A község a 100 éves 
évfordulót augusztus 20-án ün-
nepeli meg.

90 évvel ezelőtt készült el a Ka-
posvár-Kaposszerdahely-Ropoly 
gazdasági kisvasút. Építését az 
első világháború előtt kezdték, 
a munkában orosz és olasz hadi-
foglyok is részt vettek. A gőzős a 
Közlekedési Múzeumban találha-
tó, de a „strekk” nyomai ma is lát-
hatóak. Elképzelhető egy kerék-
párút kiépítése a nyomvonalon, 

összekötve közvetlen, rövidebb 
úton Kaposvárt a Zselici erdővel, 
növelve a turista forgalmat.

20 éves Kaposszerdahely első 
lakótelepe. Az első lakó ekkor 
költözött be, majd 5 éven belül a 
telep benépesült. Ma már 220-an 
élnek az 52 ingatlanon. Nevet vá-
laszt majd magának a lakótelep, 
hisz már nem egyedül új, az új 
lakótelep.

10 évvel ezelőtt alakult a kapos-
szerdahelyi Nyugdíjas Egyesület. 
Áprilisban ünnepi keretek között 
emlékeztek meg az elmúlt esz-
tendők mozgalmas éveiről.

A kaposszerdahelyi Önkormány-
zat költségvetése 160 millió forint 
2009 évre. A célok teljesítéséhez 
viszont még hiányzik 30 millió fo-
rint, melyet pótol pályázat útján.

Az első „fecske” a falusi turiz-
musban Kaposszerdahelyen Pál 
Istvánné, aki a 4 napraforgós csa-
ládi házában akár tíznégy vendé-
get is tud fogadni. 

A következő tanévtől a kapos-
szerdahelyi és a szennai általá-
nos iskolafenntartó intézménye a 
kaposmérői Hunyadi János álta-
lános iskola lesz.

Papi Korona volt május 11-én Ka-
posszerdahelyen hosszú idő után 
először. A környező települések 
papjai összejöttek tanácskozni 
a papi élet helyzetéről. Előadást 
tartott Fábry Kornél atya Kapos-
füredről. A találkozón az élet mai 
kihívásairól volt szó. Az atyák 
nagyon örültek a jószívű fogad-
tatásnak, ami a polgármesteri 
hivatal óvoda konyhájának és a 
süteményeket készítő asszonyok-
nak köszönhető.

Hírek
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