
Pünkösdi lelkesedés

A néphagyományban a „pünkösdi királyság” nem éppen minden felhang nélkül való. Bár a legügyesebb fiata-
lok ilyenkor kivívták maguknak a királyságot, az csupán egy napig, jobb esetben névleg egy évig tartott. Pün-
kösdi királyságnak mondjuk, ha valakinek csupán rövid ideig tartó dicsőséges felvillanását látjuk. Így múlik 
el a világ dicsősége. Ilyen az emberi lelkesedés is. Nem sokat lehet rá építeni, hol jön, hol megy, manapság 
talán inkább megy.

Van azonban egy másfajta lendület, ami átvisz a nehézségeken, ami közösséget formál és erőt ad. Ez a pün-
kösdi lelkesedés, ami már a kezdetekkor is meglepő volt, ahogy azt El Greco Pünkösd című képén is meg-
figyelhetjük. Akik először találkoztak ezzel a jelenséggel, egyenesen azt gondolták, hogy részegek a lelkes 
apostolok, akikre hangos zúgás közepette kiáradt a Szentlélek. Péter apostol tette helyre a dolgot: „A végső 
napokban – mondja az Isten – kiárasztok lelkemből minden testre.” (ApCsel 2,17). Isten lelke adja ugyanis a 
Pünkösd igazi lendületét, lelkesedését. Ez a lelkesedés nem múlik el, bár gyakran búvópatakként csordogál 
életünkben. Forrása az Istennel való személyes kapcsolat, amire titkon mindnyájan vágyakozunk, bár lehet, 
hogy még magunknak sem merjük kimondani. Ahogyan az emberi kapcsolatok is többnyire láthatatlanok, 
sem a barátságot, sem a szerelmet nem látjuk, legfeljebb érezzük, csak hatását, a jó kedvet, az örömet, a mo-
solyt vesszük észre az érintetteken, éppen úgy van az Istentől származó lelkesedéssel is. Jó kedvvel munkához 
látni, mások kedvét felderíteni, örömmel együtt lenni, mind mind a Lélek segítségével lehetséges. Ebből a 
pünkösdi lelkesedésből senki sincs kizárva, csupán maga az egyes ember élhet úgy szabadságával, hogy nem 
támaszkodik a Lélek erejére. Pedig erre mindnyájan meghívást kaptunk. Aznap, az első pünkösdkor, mintegy 
háromezren döntöttek úgy, hogy befogadják a Lelket. E nélkül nem lenne ma másfél milliárdos keresztény 
közösség a Földön. A lelkesedés persze nem mindenhol azonos szintű. Emlékszem egy afrikai keresztény 
szertartásra, ahol az emberek együtt táncoltak és olyan hangosan énekeltek, hogy az egész bazilikát betöltötte 
az énekük. Bevallom az én lelkesedésem ennél jóval szolidabb volt. Ugyanakkor megértettem, hogy ugyanaz a 
Lélek munkálkodik az afrikai testvérekben, mint bennem. Bár a megnyilvánulásaink különbözőek maradtak, 
mégis azzal az élménnyel tértünk haza, hogy testvérek vagyunk. Pünkösdkor az emberek testvérekké válhat-
nak a Szentlélek segítségével.  

Májusban az édesanyákat éltetjük! Ahogy édesanyánk szeret minket és szeretettel fordul felénk, úgy keres 
minket a Lélek segítségével Jézus anyja, Mária. Ha Jézusnak jó volt édesanyának, akkor nekünk is jó lehet. 
Jézus a kereszten, mielőtt kilehelte Lelkét még ezt a rövid mondatot mondta tanítványának: „Íme az anyád!” 
(Jn 19,27). Mária emellett minden keresztény édesanya példaképe. Szeretetével elénk siet, miközben imád-
kozik értünk akkor is, ha esetleg nem is gondolunk rá. Talán éppen azt kéri Jézustól, hogy ne csupán olyan 
legyen a lelkesedésünk, mint a pünkösdi királyság, hanem az igazi pünkösdi öröm, a pünkösdi lelkesedés 
járja át a szívünket és tegyen minket testvérekké!

                                         2010. Pünkösdjén
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Szerdahelyi kerek erdő
1. rész

 „Misi bácsi”-Markó Mihály emlékei

Új élet a XX. század elején kezdődött Szerdahelyen. 
Ebben az időben a falu benépesült, családok teleped-
tek le, a lakosság összetétele cserélődött.

Ma győztem, előbb ébredtem, mint a bankos vonat 
füttyjele. Tókajnál egyet, Szerdahelyen hármat, vala-
miért először egy hosszút, aztán kettő rövidet füttyen-
tet. Miért? Nem tudom. Talán a mozdonyvezetőnek 
tetszett, hogy a Barocsi domb a hangot visszaveri. A 
vízimalomnál lassított, nem állt meg, az emberek fel-
ugráltak a „pánvádli” kocsikra. Leültek, az üres pla-
tón helye volt mindenkinek. Fehérpartnál is egyet 
füttyentett, ha volt felszálló, ha nem, aztán innen már 
egyenes a pálya Dugáskútig. 
Vonat, vonat, kis vonat hűű, hű, hű..,  játszottuk  na-
ponta  a  szerdahelyi gyerekekkel. 
Mozdonyvezetők akartunk lenni a játékban, min-
denki nem lehet, ezért kisorsoltuk, most én, most 
te, megint én, megint te és így tovább. Amikor jött a 
pöfögős, lefutottunk a malomhoz, néztük az erdő ta-
karásából kirobbanó nagy tölcsér alakú kéményt. Azt 
mondta: vigyázz, jövök, erősebb vagyok. Körbe-körbe 
futottuk a vonatot, közben füttyöltünk, simogattuk a 
mozdonyt. Vigyáztunk, de hiába, baleset történt egy 
szerdahelyi kislánnyal. Sírtunk.
Gyerek voltam ugyan, de mentem apámmal dolgozni. 
Folyt az erdőn a kézi fakitermelés, a szerdahelyi sze-
gény embernek ez volt a kenyere. Fával megrakva este 
hatkor jött vissza a kisvonat, mi meg „csak” ültünk 
a farakás tetején. A gondolataimban kalandoztam, 
talán az erdő lesz az otthonom. Tetszett, de jobban 
vártam az édes füttyszót. Megjöttünk. A vonat meg 
ment tovább a Kenesei dombon át cserbe egészen a 
Kanizsai útig, majd hurkot alkotva megfordult, s reg-
gel visszajött. Itt volt a környék legnagyobb fatelepe. 
El is látta várost tűzifával.
A Sági csendőr üzemeltette a vízimalmot Kis-
Szennában. Úgy oldotta meg, hogy erős, nagy pallók-
kal lezárta víz útját a fából készült lapátok előtt, ezzel 
öblöt alkotva. Amikor őrlés volt, felhúzta mintegy 
zsilipdeszkát, s már forogtak is a kőkerekek. Ötletek-
ben gazdag ember volt. Fájt, hogy nem engedte meg a 
gyerekeknek, hogy egyedül maradjanak a malomban. 
Hiába kérleltem, nem. Szerettem a malom illatát, a 
mozgó kerekek hangját. Figyeltem, éreztem, hogy 
most bennem valami új kezdődik. Nagy szerencse, 
hogy helyben volt az őrlés, nem kellett elvinni a gabo-
nát hetedhét országba. A szerdahelyi ember jószágot 
hizlalt, aztán eladta, így boldogult.  
 Jó erőben voltam ekkor, a templomépítés-
ben segédkeztem, a tégla szerdahelyi, a tetőszerkezet 

szintén, a szerdahelyi erdőből származott. Jártam az 
erdőt, hogy rátaláljak a legszebb, a legjobb fára. Ma-
gunknak építjük, a mi megelégedésünkre. Hallgatunk 
Hoss apát úrra, felnéztünk rá, a kérését a szerdahelyi 
ember feltétel nélkül teljesítette. Akartuk a templo-
mot. Téglát hordtam, fűrészeltem, tetőt jártam. El-
készült a templom, a község apraja, nagyja eljött a 
szentelés napjára, 1935-ben. Őszirózsával díszítették 
a lányok a templomot, de még a kerítést is. Gyönyö-
rű volt, mindenki örült. apát urat mi fiatalok körbe 
fogtuk, ittuk a szavát. A szentelés napjának befeje-
zését mulatsággal, tánccal zártuk a két vendéglőben. 
Általános volt a jókedv, a nap verekedés nélkül véget 
ért…

Mester József

A következő számban folytatjuk

A Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület

A 2010. 02. 25.-én megtartott tisztújító közgyűlésen új 
elnök megválasztására került sor Koletárné Szili Gabriella 
személyében, aki egyben a Gondozási Központ vezető-
je. Tiszteletbeli elnök maradt Simon Ferencné korábbi 
elnök, akit minden elnökségi ülésre, közgyűlésre továbbra 
is meghív az egyesület. Rózsi néni egészségügyi okokra 
hivatkozva nem vállalta tovább az elnöki tisztséget. Az 
egyesület énekkarának munkáját fellépéseinek szervezé-
sét továbbra is vállalta.
    Az egyesület két pályázatot adott be 2010 évben. Az 
egyiket a Somogy Megyei Közgyűlés Idősügyi Tanácsá-
hoz, amely már elbírálásra is került és a támogatás 2010. 
04. 06.-án került átadásra a megyei önkormányzaton. A 
pályázatot az egyesület kirándulás támogatásához kérte 
és kapta meg. A másik pályázatot a Leader közösséghez 
nyújtottuk be hagyományőrzésre. A pályázatot befogadta 
a bíráló bizottság.
    A nyugdíjas egyesület elnöksége május 4.-én döntött 
arról, hogy a Kaposvári Keleti Kistérséghez csatlakozik. A 
kistérség május 7.-én döntött a felvételünkről, és már egy 
megbeszélést is tartottak a társult nyugdíjas egyesületek 
és nyugdíjas klubok részvételével. Megbeszéltük a május 
14.-én Sántoson tartandó Kistérségi Kulturális bemutató 
feladatait, ahol a Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesü-
let énekkara vesz részt népdalcsokorral. A fellépésre 
Kerekesné Pytel Anna készíti fel a tagokat.
Az év első felében megvalósult és tervezett programjaink:
– Február 13. Jelmezes Farsang a Közösségi házban.
– Május 8. Majális a Tókaji parkerdőben.
– Május 29. Falunapi főzőversenyen részvétel Az egyesü-
let énekkarának fellépése. A Somodori Nyugdíjas Egyesü-
let énekkarának meghívása.
– Június 29. Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010. ki-
rándulás szervezése.

                                                                       Koletárné Szili 
Gabriella

                                                                            az egyesület 
elnöke
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Szeretve tisztelt gyászoló család, gyászoló közösség!

A kaposszerdahelyi Egyházközség gyászol és búcsúzik szeretett kántorától, az egyházközségi Képviselő Testü-
let aktív tagjától, községünk köztiszteletben álló polgárától: Bencs Györgytől.

Régen kezdődött az a történet, amire napok óta gondolok.
Arra, amikor az egyházközséget plébániai rangra emelte a veszprémi megyés püspök és Szennát, 
Zselickisfaludot, Szilvásszentmártont, és Patcát  Szerdahely fíliájává tette, öröm és gond is érte ezzel az akkori 
híveket. Első plébánosunk, néhai Szabó Sándor atya nagy igyekezettel látott a temérdek munkához.
Bérelt szoba volt csak a plébániai lakás és hivatal. Újítani kellett a Képviselő Testületet, anyagi eredetű gon-
dok, és sok, a kezdéssel járó bonyodalom adódott. Nem volt helyben lakó kántora sem a falunak, mivel akkor 
már a tanítók régóta nem kántorizálhattak.  Esetenként kedves nővérek jöttek Kaposvárról. 1957-58-at írtunk 
akkor. Egy helyi fiatalember úgy gondolta – akinek hangja, tehetsége, nagy akarata volt, meg családi indítta-
tása – megpróbálkozik megfelelni a feladatnak. Szabó plébános úr, aki maga is muzikális ember volt, kántor-
képzőt végzett – bíztatta, tanította. Sokat gyakorolt és az orgona egyre szebben szólt, az Istent dicsőítő ének 
zengett, szárnyalt. Így volt ez éveken, évtizedeken át. Gyuri bácsi szorgalommal, odaadással végzete önként 
vállalt feladatát. A község fiatalja, öregje szerette, mint embert, kedvelte hangját, orgonajátékát. Idegenektől 
is sokszor lehetett elismerő szavakat hallani. Ministráns fiúként én is, - egy bérmálás alkalmával –, hallottam, 
hogy a püspök úr milyen elismerően szólt a kántorunkról. 

Az idő járt, de ő kitartott, és munkáját igyekezett úgy intézni, hogy a kántori szolgálatát is végezhesse. Az 
utóbbi esztendőkben a plébánia többi falujában is tevékenykedett. 
Az egyházi éneklés aranyszablyai között az első így szól: „Aki a templomban szépen énekel, kétszeresen imád-
kozik.” 53 év hosszú idő, és ezalatt Gyuri bácsi szépen énekelt, imádkozott kétszeresen velünk, értünk. Falunyi 
embert kísért ő a temetőbe, és most mi kísérjük sokan imádkozva, énekelve, szomorúan, de Isten akaratában 
megnyugodva.

Köszönjük a Teremtőnek azt, hogy tette, tehette munkáját templomokban, szentmiséken, istentiszteleteken. 
Kérjük Szent Cecíliát, az egyházi zene égi patrónusát, járjon közben lelke üdvözüléséért.
Köszönjük a szerető családnak, az özvegyének, hogy a munkájában mellette voltak, mindig segítették. 

Kántor úr, Gyuri bácsi!
Hiányzol, hiányozni fogsz!
Nyugodjon békében!

Bencs.jpg
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A MAGYAR GAZDASÁGI MODELL 

A gazdálkodás legkisebb egysége a család. A családot úgy kell működtetni, mint egy vállalko-
zást, a vállalkozást, mint a családot. Ha egy harmincéves gazdasági modell országosan ösz-
szeomlik, érezhető, hogy baj van. A nyolcvanas évek retro gazdálkodását, mint fő áramlatot 
hoztuk magunkkal az elmúlt húsz évben. Fenntartani még lehet.                                                                                 

Mitől szenved a magyar gazdaság?
Az elmúlt húsz évben a magyar gazdaság alulfinanszírozott, alulfoglalkoztatott és alultermelt volt. Elvesztet-
tük az egészséges önbizalmunkat, a közösségi társdalomba vettet hit megzavarodott, tombol a belsőválság. Az 
igazodási pontok lassan megszűnnek, az intézményi rendszerünk csődöt mondott, az állampolgárnak nincs 
kihez fordulnia ügyei intézésében, következménye: a magyar társadalom atomjaira esett szét. A nemzetgaz-
daság összes termelése mennyiségben és értékben rettenetesen alacsony. Az államháztartás költekezése na-
gyon magas, de a költségvetést egyensúlyban kell tartani. Másképpen, Magyarországon a fogyasztás mögött 
nincs termelés, viszont a társadalomban óriási lett az aránytalanság.

A sajátos magyar modell lényege
Export vezérelt gazdaság létrehozása volt a cél, amit majd a külföldi tőke fog megteremteni, rá alapoztunk. 
A magyar vállalkozók, pedig bedolgoznak a nyugati cégeknek bérmunkával. Rossz stratégiának bizonyult. 
Kevés magyar vállalkozás mondhatja el magáról, hogy az éves árbevétele csak ebből realizálódik. A tőkét 
ide kell csalogatni, ehhez megfelelő környezetet kellett teremteni, hogy nálunk jól érezze magát. A képlettel 
önmagában nincs baj, sőt így jó, de az hogy a saját belföldi piacunkat szisztematikusan tönkretettük, ez már 
igen nagy probléma. Verseny nélkül beengedtük a külföldi tőkét, még nagyobb baj (a legnagyobb). Lengyel-
ország az EU belépésével sem engedte meg a mezőgazdaságát leépíteni, hát bizony, a válság kirobbanásával 
nem kellett hitelt felvennie. Mi magyarok, feszültség levezetőnek megengedtük, hogy a kereskedelmünkbe a 
különböző nemzetek piacai, kezdetben az olcsóbbnál olcsóbb román, lengyel majd a kínai termékek megje-
lenjenek. A világhírű magyar márkák kiszorultak, eltűntek a világ piacáról. Nem szólunk bele, hogy nálunk 
mivel foglalkozik a külföldi tőke, sőt 800 milliárd forint támogatást kap éves szinten, míg a magyar vállalko-
zások alig, rendkívül kis mértékben. Nőt ugyan az exportunk, de ugyanannyit, nőt az import is, a modell egyik 
baja itt található. A másik, neves közgazdászaink szerint a vergődésünk alapvető oka, hogy Magyarországon 
addig nem lehet sikeres, profittermelő gazdasági tevékenységeket folytatni, amíg a bankok nem szállnak be a 
termelésbe, s nem kockáztatnak. 100 évvel ezelőtt Szerdahelyen banki beruházással, működtetéssel kisvasút 
épült 22 kilométeren Kaposvártól Ropolyig, húsz év múlva megszűntették, a kisvonat a cukorgyárhoz került. 
Ma a szerdahelyi mozdony a Közlekedési Múzeumban látható. A társadalmi haszon felismerése a bankoktól 
is elvárható. A magyar bankokat jelenleg semmilyen válság nem tépázta meg, sőt Európában a legnagyobb 
profitot nálunk termelik. 

A kiút?
Az elavult 20 éves monetáris politikán változtatni kell, jelenleg a vállalkozói hitelek reálkamatát nem lehet 
kitermelni, szükséges a csökkentés. A Magyar Nemzeti Banknak legyen megfizethető, kitermelhető hitel és 
tőke biztosítása a magyar vállalkozók részére. A versenypiacon egyenlő terhek, támogatások szükségesek. 
Modellváltást, szerkezetváltást az élet minden területén, beleértve az állami szférát is, amit össze kell han-
golni, hozzá idomítani a piaci szereplőkhöz. Az oktatásnak permanensen meg kell felelnie a versenypiac aka-
ratának, óvódás kortól. A jelenlegi struktúra akadályozza a piac fejlődését. Az új gazdasági folyamatokat, a 
belföldi piac újra teremtését azonnal be kell indítani, ami 5-6 év alatt beérik, sikerül, ebben biztos vagyok, ez 
az idő a változáshoz elég lesz. Húsz éve várok a fentiekben vázolt modellre, a stabilitásra. A saját termékben 
és a saját szolgáltatásban hiszek. A Zselic térség dinamikus fejlődését csak a magánszektor megerősítésében 
látom, legyen minden háznál vállalkozó! 

                                                                                                              Mester József
          szakközgazdász
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A szerdahelyi pusztán az első menyasszony

A szerdahelyi öregek a pusztán úgy emlegették a dombot, mint ahogy a tengerről vagy az erdőről beszéltek, 
ezek az egyszerű emberek. A domb az én számomra egy arculatot, életformát jelentett. Gyermekkoromban 
itt játszottam, s ahol most is élek, itt a domb tetején lakom, itt a magányban és annak csöndjében, ahol a ma-
darak hangversenyét hallgathatom, hogy énekel a feketerigó. A fasor végén, a fák között, a dombok hatalmas 
gerincét lehet látni, amint zölden és mélyen elnyújtózik a szerdahelyi pusztán a tavasz!
Éjfél óta esett megállás nélkül az eső. A vízcseppek sűrű szövése úgy szállt alá felülről, mint apró ólomgolyók 
zuhataga, pattogott, porzott a fekete zsindely óltetőn, verte az udvart csörögve.
Az égen tenyérnyi világosabb folt se létezett, csak a nekisimult szürkeség, mint egy mindent letakaró szürke 
ponyva. 
A pusztán körös-körül gőzölögtek a mezők. A leomló vízfüggönyben teremtett lélek se járt az úton, a pusztá-
ban csak sejteni lehetett a fehér ködökkel párázó záporban a szomszéd házát.
Sokan emlékezünk még rá, a nagy füles kosárban a szőttes „szakasztóruhára”, mely féltékenyen őrizte a kosár 
tartalmát, a szenteltet. 
Fonatos kalácsot, sült bárányt, sonkát, piros tojást, kevéske sót, meg egy kis tormát.
Megelevenednek előttem a nagyszombati esték, akkor jöttünk csak haza a Feltámadásról. Az udvar tisztára 
volt gereblyézve, amit az eső egybemosott, mély nyomot vágott a földbe a kocsikerék. Levetettük ünnepi dí-
szünket és mentünk a konyhába anyánkhoz, ahol a levegőben úszkált még a délelőtti sonka főzés, kalácssütés 
illatai.
A konyha ragyogott a tisztaságtól és a nyitott ajtón keresztül be lehetett látni a szobába, ahol a lányok sok 
szoknyás dísze lelógott a mennyezetről, hogy meg ne gyűrődjék. /Az én gyerekkoromban még tizenkettő ki-
keményített alsószoknyát viselt minden somogyi leány./
A konyhából a kamrába vonultunk anyánk után, mint három kiscsibe, el nem maradva a kotlóstól. Ott széles 
deszkára rakva feszengtek a fonatos kalácsok, a présbe lógva csurgatta ki a levét a sonka. Néztük anyánk fehér 
kezét, ahogy rakosgatta a kosárba a szentelnivalót. Szemünkkel faltuk a sonkát, a fehér húsú báránysültet. 
Nem csoda, egy hete nem került hús az asztalra, s előtte is gyengén mérték vagy negyven napig. Nagyböjt volt 
a keresztény családoknál a szerdahelyi pusztán!
Amikor készen volt a kosár, belerakva minden jó, még egyszer lelkére kötötte a lánynak – Marisnak: Aztán 
vigyázz, hogy a macska hozzá ne férjen!
Kellő félelemmel hallgattuk anyánknak ezt a figyelmeztetését, mert családunk krónikájában feljegyezték, 
hogy egy alkalommal a szerdahelyi pusztán a macska nem várta meg a Húsvétnak reggelét, hanem gonosz 
fondorlatokkal hozzáférkőzött a kosárhoz, már nagyszombat éjszakán megkóstolta a kosár tartalmát. A tor-
mát és a sót nem bántotta.
Ki viszi szenteltetni? – érdeklődtünk.
– Majd én ! – felelte büszkén Mariska.
– Hát akkor csak iparkodj!
– Hiába iparkodom én édesanyám! – szerénykedett a leányzó, de szemében ott csillogott
a remény, amely minden lány szívét fűtötte ilyenkor húsvét hajnalán.
Mert tudvalevő, hogy aki legelőször érkezik haza, annak kötik be legelsőnek a kontyát. És nagydolog ám első 
menyasszonynak lenni a szerdahelyi pusztán! Meg is indultak szentmise után a lányok! Mint tarka pillangók 
repültek bő szoknyáikban dombnak fel, völgynek le. Pedig ez nem volt könnyű dolog. A szenteltre is vigyázni 
kellett, de a szaladásban sem lehetett megállni, mert hiszen kíváncsi legényszemek lesték a versenyfutást a 
szerdahelyi pusztán!
Mire reggel felébredtünk, a nagycsaládi ebédlőasztalon lenvászonból szőtt abroszon díszelgett a „szentelt”. 
Meggyújtottuk az asztalon a fehér gyertyát, melynek lángja jelezte a világ világosságát, a feltámadt Jézus 
Krisztust!
Soha olyan illatos sonkát, soha olyan édes kalácsot! 

P. Török Marcell 
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HÍREK, ESEMÉNYEK

– 5. éve rendezi a Kaposszerdahelyért Egyesület a 
Szerdahelyi Estéket. A téli hónapokban négy alka-
lommal találkozott a közönség Szerdahely neves elő-
adóival. Lenyűgöző előadással mutatkozott be Rónai 
Attila, Tóth Brigitta, Nyéky Kálmán atya és Győző 
László.

– Tisztújító taggyűlése volt a Kaposszerdahelyért 
Egyesületnek február 13-án. Az éves beszámoló el-
fogadása után megválasztották az öt egyesületi veze-
tőt, majd a vezető tisztségviselők vezetői értekezleten 
megállapodtak az elnök, a titkár és a gazdasági vezető 
személyéről. Az egyesület elnöke továbbra is Mester 
József, titkára Somlyainé Gyanits Ildikó, gazdasági 
vezető Szabó Ferencné.  

– Petanque: május 1-én a Millenniumi parkban 6. 
éve megrendezett sörmérkőzésen, 5 pályán 12 csapat 
játszott duplett (páros) játékot.. Meghívott vendé-
geink Komlóról érkeztek két csapattal. Az igazi má-
jus elsejei hangulatban a résztvevő 60-70 látogató 
virslit, sört, zsíros kenyeret fogyaszthatott. A felnőt-
tek mezőnyében az 1. helyezett Todenberg Roland, 
Dávid Szabolcs páros Komlóról, második a komlói 
Grünwald Balázs, Kutasi Péter duó, harmadik a Gyö-
nyörű Zoltán, Kiss György alkotta szerdahelyi csapat 
lett, nyereményük10, 6 illetve 4 sör volt.  Az ifik me-
zőnyében szerdahelyi csapatok voltak a helyezettek: 
1. Szabó Alex, Tóth Kristóf, 2. Kiss Vivien, Belovics 
Dominik, 3. Prépost Luca, Falusi Máté, jutalmuk újra 
írható DVD-k, üdítők, chips. 

– A hagyományos március 15. ünnepségen a 
Kaposszerdahelyért emlékplakettet dr. Sárecz 
Györgyné vehette át, aki sokévi, a köz szolgálatában 
eltöltött munka után most vonult nyugdíjba. 
 
– Roma Kulturális Találkozó volt április 17-én 
Kaposszerdahelyen, első alkalommal a Sport-
Közösségi háznál. Sport bemutató, hagyományőrzés, 
civiltalálkozó, aszfaltrajz verseny, zene és egyéb mű-
sorok biztosították a jó hangulatot. 

– Az a nép, mely templomot épít, bízik a jövőben -75 
évvel ezelőtt épült Kaposszerdahelyen a Római Ka-
tolikus Templom, mely a falu közösségének, összefo-
gásának és Dr. Hoss József apátplébános úrnak volt 
köszönhető. Ünnepélyes megemlékezés augusztus 
20-án a Szent István napi ünnepség keretében lesz. 
Az ünnepi szentmise után a szerdahelyi Rónai Attila 
ötvös mester által készített szent korona, jogar és az 
ország alma másolatának kiállítása lesz.  

– Az első, precedens értékű per vette kezdetét 
Kaposszerdahelyen, egy állampolgár a jeges, csúszós, 

lejtős kisszennai önkormányzati úton elesett, három 
helyen eltört a lába. Kárigényét az Önkormányzat felé 
nyújtotta be, a képviselőtestület érdemben nem fog-
lalkozott vele, így bíróságra került az ügy.  

– Az önkormányzat február elsejével megszüntette a 
mezőri szolgálatot, a képviselő testület a határozatot 
két képviselő kivételével megszavazta. Indok: a tele-
pülésőr szolgálat több állami támogatást kap, így me-
zőőrre nincs szükség, helyette két településőrt vett fel 
a Polgármesteri Hivatal, akik napközben járőröznek 
a faluban. Márciustól elszaporodtak a lopások, leg-
utóbb az önkormányzattól az újonnan 750.000 forint 
pályázati pénzen vásárolt Husqvarna fűnyíró traktort 
lopták el. A pályázati elszámolás miatt még egy trak-
tort kellett vásárolnia az önkormányzatnak. 

– A kaposszerdahelyi Óvodai Szülök Munkaközössé-
ge petícióval fordult a kaposmérői intézményfenntar-
tóhoz az óvoda gazdasági, és szakmai leválását kérték 
a helyi iskolától. A négyórás szülői értekezleten a szü-
lők ígéreteket kaptak a vitás ügyek rendezésére.

– Május 29-én lesz a falunap Kaposszerdahelyen, az 
egész napos rendezvényt 1 200 000-Ft-os pályázati 
hozzájárulással tudta a falu finanszírozni. Az önkor-
mányzat meghívására az Erdélyi testvérfalunkból 
Farcádról is jönnek vendégek.

– Az áprilisi országos választásokon Gelencsér Attila 
a FIDESZ jelöltje lett településünk országgyűlési kép-
viselője.

– 2 millió forint értékű járda épült a Kossuth utcá-
ban, melyet szintén nyertes pályázati támogatással 
valósított meg az önkormányzat.
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– A képviselőtestület elfogadta a 2009. évi költség-
vetési beszámolót, 157 millió forint bevétellel és 156 
millió kiadással zárva az évet. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatnak 733 000-Ft bevétele és 545 ezer 
forint kiadása volt 2009-ben. 

– Az Önkormányzat által megvalósított beruházások 
2009 évben, hivatal és óvoda felújítás 9.373 000- 
forint, iskola felújítás 3.999 000- forint, iskolabusz 
7.013 000- forint, szennyvíz 3.720 000- forint, klíma 
berendezés 232.000- forint.

– Hitel állomány az önkormányzatnál 2009 évben 
23.287700 forint: Forgóeszköz hitel 10.000000-
forint, felhalmozási hitel 7.243000-forint, folyószám-
lahitel 5.444700-forint, szociális kölcsön 600.000-
forint.

– Jelenleg 14.000 000-forint a felhalmozott pénzhiá-
nya a kaposszerdahelyi Önkormányzatnak.
 A legnagyobb tartozásunk a szennai önkormányzat, 
pályázatkiírók, vállalkozások felé van.

– A civil szervezetek támogatása a Kaposszerdahelyi 
Önkormányzattól 2009-ben 2. 926. 241-Ft, ebből a 
Sport Egyesület 2.154.000-Ft, Nyugdíjas Egyesület 
451.600-Ft, Kaposszerdahelyért Egyesület 230.000-
Ft, Vöröskereszt helyi szervezete 72.041-Ft, Polgárőr 
Egyesület 18.600-Ft, a Pazderjás Horgász Egyesület 
nem kért támogatást. A civil szervezetek a 2010. év-
ben megállapodás alapján kevesebb pénzből gazdál-
kodnak, a Sport Egyesület 1.000.000-Ft, Nyugdíjas 
Egyesület 350.000-Ft, Kaposszerdahelyért Egyesület 
170.000-ft, Polgárőr Egyesület 220.000-Ft, Vörös-
kereszt 70.000-Ft, Egyházközség (Riska tábor) 50-
100.000-Ft támogatásra számíthat. 

– Fiatal papok találkozója volt május 17-én 
Kaposszerdahelyen a Római Katolikus Templomban. 
Somogy megyében ez volt az első találkozó, ahol 13 
fiatal pap celebrálta a szentmisét.

– Ebben az évben is időben megérkeztek 
Kaposszerdahely gólyái a Kossuth Lajos utcába „régi 
helyükre”. 

– Ítélet idő tombolt Kaposszerdahelyen május 15-től 
3 napig. Az özönvíz hatására a Berki patak árvizet 
hozott a falura. Újra elöntötte a település alacsony 
fekvésű házait, legutóbb 2006. augusztus 20-án volt 
hasonló záporeső.

– Köszöntjük, a település legidősebb lakóját a 97 éves 
Gál Istvánnét. Családja körében sok boldogságot, jó 
egészséget kívánunk!

Sport

A megyei II. osztályban szereplő csapatunk eredményei a 2009-
2010. bajnoki évadban

16. forduló
Csokonyavisonta  - Kaposszerdahely
5 : 1  (1 : 1) ifjúságiak  4 : 4
Góllövő: Mátés
17. forduló
Magyaregres - Kaposszerdahely 
0 : 1  (0 : 0) ifjúságiak  7 : 0
Góllövő: Mátés
18. forduló
Kaposszerdahely - Baté
4 : 0  (1 : 0) ifjúságiak  3 : 1
Góllövő: Plajbász, Mátés, Szabó Zs.,Fazekas
19. forduló
Böhönye - Kaposszerdahely
0 : 3  (0 : 1) ifjúságiak  0 : 2
Góllövő: Mátés, Téglás, Tóth
20. forduló
Kaposszerdahely - Taszár
1 : 2  (0 : 0) ifjúságiak  3 : 3
Góllövő: Plajbász 
21. forduló
Toponár - Kaposszerdahely
0 : 2  (0 : 1) ifjúságiak  5 : 0
Góllövő: Csíkvár, Fazekas G.
22. forduló
Kaposszerdahely  - Kaposfüred
2 : 1  (2 : 1) ifjúságiak  2 : 4
Góllövő: Fazekas G. 2
23. forduló
Segesd  - Kaposszerdahely
2 : 5  (1 : 1) ifjúságiak  1 : 8
Góllövő: Mátés , Csíkvár, Plajbász, Fazekas G., Tóth T.
24. forduló
Kaposszerdahely - Nemesvid
5 : 2  (3 : 1) ifjúságiak  2 : 2
Góllövő: Mátés 2, Fazekas G. 2, Tóth T.

A csapat helyezése a 24. forduló után: 1. hely, 52 szerzett 
ponttal.

Hirdetés ff.jpg
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"Az a nép, mely templomot épít, bízik a jövőjében."
Templomépítés Kaposszerdahelyen

Kaposszerdahely templom nélküli, igen fiatal falu volt, ezért a község hívő katolikusai Kaposvárra jártak misére. Amikor 
dr.Hoss József apátblébános 1923-ban a kaposvári plébánia vezetését átvette, igyekezett híveit mindjobban megismerni, 
arra törekedett, hogy Kaposfüreden és Kaposszerdahelyen templomot építsenek.

 A jeles főpap a kaposszerdahelyi helyzetet így jellemezte: " A falu népe még Fürednél is szegényebb. A legkülön-
bözőbb helyekről összeverődött, még egészen össze nem forrott csoportosulása a családoknak. Sok köztük az uradalmi 
cselédből lett zsellér, akik napszámmal, fuvarozással, aratással, favágással tartják fönn szegényes életüket. Mások ide-
genből ideszakadt törpebirtokosok. Alig egy-kettő köztük a vagyonosabb. A községnek nincs közszelleme. Ez majd csak 
akkor alakul ki, hogyha az itt született gyermekek lépnek apáik nyomdokaiba. A község népe vallásilag megoszlott. Az 
1930. évi népszámlálás szerint a katolikusok száma 457, a reformátusoké 16. Lakik itt még ezenkívül 2 zsidó család is, az 
egyik kereskedő, a másik vendéglős. Összesen 6-an." 1894-től az eladósodott középbirtokosok eladják földjeiket, ettől az 
időponttól kezdve egyre több család költözik Szerdahelyre a szélrózsa minden irányából. Talán ezért is nehezen mozgat-
hatóak a jóra. A szerdahelyiek lelkületükre nézve csendesek, az élet gondjaival elfoglalt szegény emberek. A templomépí-
tés körüli éveken át tartó huzavonának az egyik oka a rendezetlen jogi visszásság a szerdahelyiek és a plébánia között. A 
hívek a kaposvári plébániához tartoztak, de nem élt bennük a kapcsolat érzése."Papot csak temetés és beteglátogatáskor 
láttak. A hitoktatást a tanító végezte, csak úgy barátságból." Sikerült "egyezséget", megállapodást kötni, " a szentségek 
kiszolgáltatásánál a kaposvári plébánia rendelkezésre áll, stóla fejében a mindenkori kaposfüredi stóla fizetendő; a fuvar 
a híveket kötelezi, ...a Plébános Úrnak... minden r.katolikus házaspár után 15 kilogramm búza lesz fizetve."
 "Az a nép, mely templomot épít, bízik a jövőjében", volt az önbizalmat keltő jelszava az apátplébános úrnak. 
1923 májusában összehívta a híveket az elemi iskolába. "Hosszas rábeszélés után sikerült rávennem a híveket arra, hogy 
elhatározták a templom építését, helyesebben elfogadták a templomépítés gondolatát. Egyúttal templomépítő bizottsá-
got is választottak." A következő napokban, hetekben templomépítő adományokat jegyeztek pénzben és terményben; 
sőt a község férfijai főbírói engedéllyel a járás területén is gyűjtöttek. A Bereknyei családi birtokából 246,6 négyszögöl 
területet adott a templom helyéül. Ez a terület a Jó-kút völgybe vezető községi út mellett fekszik. "Az adományt szívesen 
vettem-írja Hoss József-, mert arra számítottam, hogy a hívek lelkesedését és áldozatkészségét fogja fokozni. A faluban 
lévő ellentétek és pártoskodások miatt azonban reményeimben csalódtam".
 1931. évben a legalkalmasabbat a falu közepén Horváth János csendőr házhelyét vásároltuk meg 2400 pengőért, 
ez jobb, mert nagyobb a hely, könnyen megközelíthető és a fekvése is igen szép.  
Kappéter István építész mérnökkel folytattam hosszas megbeszéléseket a tervel kapcsolatban. Több terv elejtése után 
végre megállapodtunk a végleges tervezetben. Az egyházközség képviselőinek a terveket mindig megmutattam és el-
magyaráztam nekik, de újabb nehézség támadt. A torony kérdése. Azt mondtam, nem fontos, hogy a torony egyszerre 
megépüljön a templommal. A torony ráér később is. Nem tudták ezek az egyszerű emberek elképzelni, hogy a templom-
torony nélkül is építhető. 
 1934. év tavaszán elhatároztam, hogy a hercegnél kifizetett épületfát most már szállítsuk le. Összetoboroztam az 
embereket, akik kimentek a zselici határba, és a fát ingyen kitermelték, hazafuvarozták. A földmunkákat is ekkor elkezd-
tük. Megszerveztük a falut, mivel a templom telke meneteles terep, kemény földmunkát kíván, ezt fogatos kocsikkal el 
kellett hordani. Barcsról kavicsot, a meszet Tapolcáról fuvaroztattam fuvardíj ellenében.
 Az építést augusztus 22-én megkezdtük az alapok kijelölése után, majd annak kiásása, egybeesett az aratás és 
a vetés közötti időre, ilyenkor az embereknek jobban van idejük. Az alapok betonmunkáját a falu fiatalsága végezte jó 
szívvel és valóságos versengéssel. Augusztus 26-án már a templom alapkő letételének ünnepségét tartottuk. Nem is 
hagytam jutalom nélkül ezt a nagy jóakaratot, hisz a háromnapos munka másfél nap alatt elkészült. Végre októberben 
jöhetett Dezső József kaposvári cserepesmester. Lassan ment, mert a cserepeket átivódás ellen kátrányba mártottuk, 
azért október 21-ére a tető is fent volt.
 Tavasszal folytattuk a munkálatokat, belső vakolással, amely április 21-ére elkészült. Azután mentek a külső 
vakolásra, de május végére az is kész. Közben a munka elakadt, mert országgyűlési képviselői-választások miatt össze-
különbözés származott a faluban, de még a képviselő testületben is, március-április hónapban. Készült a templom meny-
nyezete Rajz József kaposvári ácsmester, a rajta levő hullámvonalas díszítéseket Pojtner József kaposvári asztalosmester 
műhelyéből kerültek ki, valamint az összes nyílászárókat, a padokat és az oltárt körtefából ő készítette. Június második 
felében a pénzünk elfogyott, így a padozatot kénytelenek voltunk júliusban téglából készíteni, a szószéket szintén tég-
lából. A kórust úgy döntöttünk, hogy egyelőre nem használjuk, majd a torony megépítése után. A korábban beszerzett 
harmóniumot a templom hajójában egy dobogóra tettük. 
 A templom készen áll. 1935. június 30-án a község fiatalsága műkedvelő előadást tartott. Sárközy István tanító 
úr buzgósága és a fiatalok lelkesedése megteremtette a maga gyümölcsét. Nagyon kedves előadásban játszották "A falu 
rosszát"-t. Sőt a nagy sikerre való tekintettel Kaposváron az Ipartestület nagytermében is felléptek. Ezek a fiatalok, amíg 
csak élnek, mindig szeretettel emlékeznek vissza a templomépítésre, amelynél nemcsak testi munkát végeztek, hanem 
ahhoz pénzt is adtak előadásuk révén. Nekik ez a templom több lesz, mint az Isten háza, mert a lelkükből egy darab is 
benne van.

Kaposszerdahely története könyvből származnak a történetek, idézetek.                                                                Mester József


