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Áldott Karácsonyt Kívánok az egész családnak sok szeretettel: 

A kaposszerdahelyi templomban dec. 19-én reggel 6 órakor hajnali misét mondunk, dec. 20-án este 18.00 
órakor pedig a Karácsonyi Muzsika koncert lesz. Plébániánkon Karácsony este 10 órakor 
Kaposszerdahelyen, éjfélkor Kaposváron, a donneri templomban ünnepelünk. Karácsony napján fél 9-kor 

és 17 órakor a Donnerben, 11 órakor a Szennai Kultúrházban, 12 órakor pedig a Kaposszerdahelyi 
templomban tartunk ünnepi szentmisét. További információk plébániánk honlapján találhatók: 
www.kaposszerdahely.plebania.hu

i

Az ádventi koszorún a rózsaszín gyertya az öröm jele számunkra. Karácsony híre örömmel 
tölti el a gyermekek szívét. Emlékszem, kisgyermekként izgulva vártuk a Karácsony estét és 
készek voltunk még a hajnali misékre is felkelni, hogy szüleink biztatására az imádság is része 
legyen készületünknek. Talán még levelet is írtunk a Kisjézusnak, amit az angyalok 
közvetítettek. Gyermeki bizalommal voltunk a Jóisten felé. Bevallom gyermekként ez 
egyszerűbbnek tűnt, mint mostanság. Az ősbizalom még ott lobogott a lelkemben. Bíztam 
mindenkiben. Még az utcában lakó gumis nénivel is jóban voltam, aki egy pincehelységben 
foltozta a defektes gumikat és állítólag nem volt túl barátságos. Mégis, gyermekként könnyű 
volt bízni az emberekben.  
  Isten kisgyermekként jött közénk, talán azért, mert bízik bennünk. Legelőször Szűz 

Máriában és Szent Józse�en bízott, és nagyon szoros kapcsolatba került velük. Pedig Isten igen különös útra hívta a Szent Családot 
az első Karácsonykor. A viszonylagos jólétet és biztonságot kellett feladniuk néhány hétre. Az áldott állapotban lévő édesanya egy 
császári rendeletre az ország másik részébe vándorolt, hogy ott megtapasztalja a teljes szegénységet és kitaszítottságot. Ebben a 
nehéz helyzetben csak egy fér� állt mellé. Az aggódás és a félelem minden bizonnyal ott volt ebben a vándorútban. Éppen az utolsó 
hetekben elviselni ezt a megpróbáltatást, nem lehetett könnyű. Mindezek ellenére ez a család Istenben bízott és Isten nem hagyta 
el őket. Mária a gyermek minden rezdülését érzékelte már, és várta, hogy mikor hozza világra a Megváltót. Minden évben újra kell 
élnünk ezt a várakozást. A családunkban beszélhetünk róla, hogy milyen volt az első gyermek várása, mennyire tudtuk elengedni 
félelmeinket és Istenben bízni? Mennyire éltük meg az elhagyatottságot? Jézust az izajási prófécia Emmánuelnek nevezi, ami azt 
jelenti: Velünk az Isten! A születés csodája felülmúl minden szorongást és egyedülálló örömet ad az egész családnak. Isten velünk 
van a küzdelemben, amit a családunkért vívunk! 
  Nem tudjuk, hogy mi az a kaland, amire hív minket az Isten. Csak annyit tudunk, hogy életre szóló kapcsolatra kapunk 
meghívást. Mint amikor egy gyermek jön a világra. Átalakítja az életünket, ő kerül a középpontba, ami lényegtelen volt az fontossá 
lesz, ami eddig fontos volt, háttérbe szorul. Nehéz lesz elmondani másoknak azt a mély tapasztalatot, amit az Istennel való 
találkozás jelent. Talán nem is fog sikerülni, talán csak egyszerűen az öröm lelkületében fogunk élni. Még a legnehezebb órákban 
is. Nem fog minket minden rossz elkerülni, de teljesen másképp fogunk ránézni a nehézségekre, a fájdalomra. Az öröm iskolájába 
iratkozunk be. Gyengeségünk tudatában már nem a saját erőnkben bízunk, hanem egyedül Istenben. A küzdelem marad, de 
megváltó küzdelemmé válik. Valójában ez már nem a mi harcunk lesz, hanem a Megváltóé. A miénk csak annyiban, hogy képesek 
legyünk ráhagyatkozni Isten akaratára és engedjük, hogy Isten ereje működjön bennünk. Az öröm felfakad a szívünk mélyéről: 
megszületett a mi életünkbe is a Megváltó Úr, Jézus Krisztus Dávid városából.



CSALÁDI NAPKÖZI
Napközi e-mail címe: kszerdahelycsana@kapos-net.hu
Nyitva tartás: H-P 07:00-17:00
Férőhely: 7 fő

Kiss Anett: „mi nagyon sokat köszönhetünk Nektek, sok mindent tanult itt Andráska: 
mondókákat, elmeséli a közös sétákat, tisztelet tudóbb és még sok mindent sorolhatnék”

Szűcs Anett:„A napközi esetében nem csupán a gyors és hatalmas értelmi és szociális fejlődés-
ről beszélhetünk - számomra van valami, ami még ennél is fontosabb: Minden reggel 
boldogan indul a kislányom a "bölcsibe". Ez nyugalommal tölt el, mert a legdrágább kincsem 
biztonságban van, jól érzi magát, így tudom, hogy jó helyet választottam. Köszönöm.”

Nagy Dorottya:„Sok a szempont, amikor az ember intézményt (még ha kicsit és családiast is) 
választ gyermekének: a remek felszereltség és az állandó tisztaság, a következetes szabályok és 
az irgalmas kivételek, a jól megszokott napirend és a változatos programok, a szakmai 
felkészültség és a játszószőnyegen gyermekké váló felnőtt odaadása mind-mind „mellékes” 
többlet amellett, hogy itt igazán, őszintén, önmagáért szeretik a gyermekünket. Köszönjük!”

Tóth Valéria:„Nekem annyi minden jó dolog jut eszembe a napköziről, hogy egy egész 
fogalmazást tudnék írni. Mégis, ha egy mondatba össze kell sűrítenem, akkor csak annyit 
írnék, hogy: Köszönöm! Köszönöm, hogy szeretettel vesztek minket körül, hogy a barátaink 
vagytok, ha kell. Köszönöm, hogy megvigasztaltok egy-egy majdnem átvirrasztott éjszaka 
után. Köszönöm, hogy minket is neveltek (és a nagy tesókat...). Egyszerűen, csak köszönöm, 
hogy vagytok!”

Kuruczné Lukács Orsolya:„Családi napközi= Szilvi, Emese, szeretet, gondoskodás, játék, 
kirándulás, strandolás, ünnepségek, bulik, családi délutánok, óriás pizza, Alma együttes, 
vidám gyerekek.”

Kungli Rita:„Mi már nem járunk a napközibe, de olyan útravalót kaptunk, amely az egész 
óvodás létet meglapozta. Volt részünk sok kirándulásban, kisvasutazásban, városnézésben, 
piacozásban, érdekesebbnél érdekesebb, szórakoztató foglalkozásokban, sok versikében, 
mondókákban és rengeteg-rengeteg szeretetben. Magasra tettétek a lécet...”

A mi óvodánk
 Decemberben még alig 3 hónapja próbálgatjuk az óvodások 
életét. Sok tapasztalatot szereztünk ez alatt, volt Hangoló színházas 
bábelőadás, eljött az oviba a Télapó, Gryllus Vilmos koncerten jártak 
a kicsik, közösen sütöttünk mézeskalácsot, de sok élmény –mint a 
Karácsony, a kirándulás, a húsvéti készülődés– még várat magára. A 
hétköznapi ovis életről sok jót mondhatunk. Nap, mint nap megakad 
a szemünk a faliújságra tűzött munkákon, és izgatottan keresgéljük a 
napocska jelet a pici kezek alkotásain. Reggelente mosolyogva fogad-
nak az óvó nénik, a dadusok, és egy puszi után úgy megy be gyerme-
künk a szépen díszített, világos csoportszobába, hogy hátra sem néz. 
Számunkra fontos, hogy a gyerekek az óvodában tiszta énekszót 
hallanak, sok-sok versikét mondanak, és kreativitást tanulhatnak a 
nevelőiktől. A mi ovinkban az óvó nénik, dadusok meghallják a 
kérést: „Játssz velem!”, „Mesélj nekem!”. Fontos, hogy a főszerep a 
játéké, a játékos fejlesztésé, és hazatérve azt halljuk: „Anya, tanuljunk 
még!”. Megnyugtató, hogy a nevelőkkel napi kapcsolatban állunk, 
hogy tudom, kislányom bizalommal fordulhat hozzájuk. Tapasztala-
taink mellett vannak reményeink is. Szülő, nevelő és gyermek 
egyaránt érzi a mozgás, a mozgásos játék fontosságát. Őszintén 
reméljük, hogy szülői-nevelői és fenntartói összefogással, a pályázati 
lehetőségeket kihasználva hamarosan megújult, vidám udvaron 
játszhatnak gyermekeink. Mi megtaláltuk az óvodánkat. Ragaszko-
dunk hozzá. Szeretjük.

Kungli Rita és Balázs Róbert

Csiripelő Biztos Kezdet Gyerekház 

 2013. július 30-án nyitott a volt iskola épületében. 
Célunk elsősorban a 0-3 év közötti gyermekek 
fejlesztése, szocializálódása, elősegítve az óvodai 
beszoktatást. Minden hétköznap 8.30-tól 12.30-ig 
várjuk a gyerekeket szüleikkel, hogy közösen 
tapasztalják meg az együttjátszás örömét! Ehhez 
segítségünkre vannak szakembereink (pszicholó-
gus, logopédus, gyógypedagógus, gyógytornász, 
gyógy-testnevelő és gyerekorvos).
 A  lakosság igényeit is kiszolgálva havonta kétszer 
közösségi programokat szervezünk, ahol a jó és 
családias hangulat garantált, gyerkőcöknek és 
szüleiknek egyaránt. Legközelebb december 21-én 
délelőtt készíthetsz karácsonyi díszeket. 
 Ha kikapcsolódásra és egy tartalmas délelőttre 
vágysz gyermekeddel, látogass el hozzánk!

Facebook oldalunkon folyamatosan tájékozódhatsz 
programjainkról:
www.facebook.com/csiripelogyerekhaz.kaposszerdahely

Áprily Lajos:
Karácsony-est

Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény?

Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.

Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?

Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?

Szemembe Krisztus-könny szökött? –
kinyúló kézzel kérdezem.

Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.
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Ki mit süt-főz karácsonykor?
Gyanits Ildikó
Pulykanyak leves
Rántott hal
Kacsasült
Pácolt szarvas sült, vörösborban
Sárgarépa saláta
Majonézes-joghurtos tésztasaláta
Aszalt gyümölcsös rizs, káposztalevélben
Mákos, diós kalács
Tiramisu
Somogy kocka, 
Citromos álom

Horváth Éva
Szenteste:
halászlé
rácponty
röszti
burgonyasaláta vagy franciasaláta
tiramisu
  
Karácsony első napja: 
tárkonyos csirkeragu leves
mézes-mustáros borjú
burgonyafánk
körözött
mézes sárgadinnye vagy mézes alma

Kertész Szilvia 
Halászlé, rántott hal körettel, töltött káposzta, 
mézeskalács, bejgli, lúdláb.

Pintér Kinga
Házi tyúkhús leves
Rántott csirkemell paradicsomos, bazsalikomos 
mozarellával töltve
Sült oldalas párolt káposztával
Francia krémes
Diós, mákos beigli

ÜNNNEPI ÉTELEK KOVÁCS MIHÁLY 
MESTERSZAKÁCS AJÁNLATÁVAL
BORLEVES

HOZZÁVALÓK
1 l száraz fehér bor, 15 dkg cukor, 2 g szegfűszeg, 2 g fahéj, 5 
db tojássárgája

A borból 2 dl-t félreteszünk. A megmaradt borhoz hozzáöntünk 3 
dl vizet, beletesszük a cukrot, a fahéjat és a szegfűszeget, majd 
felforraljuk. Keverőtálba tesszük a tojások sárgáját, hozzáöntjük a 
2dl félretett bort és habverővel simára keverjük. Amikor a bor 
felforrt, állandó keverés mellett hozzáöntjük a tojássárgákhoz és 
kevergetve forrpontig hevítjük. Ezután �nom szűrőn keresztül 
átszűrjük és előmelegített csészékben azonnal, forrón asztalra 
tesszük.

KARÁCSONYI  ALMAKORONA

HOZZÁVALÓK
4 db kemény alma, 40 dkg tehéntúró, 5 dkg margarin, 2 db 
tojássárga, 1 db citrom, 2 zacskó vaníliás cukor, 50 g 
kókuszreszelék, 1 tábla tortabevonó, csípet őrölt fahéj

Az almákat alaposan megmossuk, korona alakúra félbevágjuk, 
magházukat eltávolítjuk. A tehéntúrót elkeverjük a margarinnal, a 
tojássárgákkal, a reszelt citromhéjjal, szűrt citromlével, őrölt 
fahéjjal, vaníliás cukorral. Betöltjük az almákba, majd középmeleg 
sütőben megsütjük. Olvasztott tortabevonóval leöntjük, majd 
kókuszreszelékkel meghintjük.

RÁCHAL CIGÁNYOSAN

HOZZÁVALÓK
1 kg  ponty,  harcsa, balin stb, 2-3 kanálnyi zsír, 20-25 dkg  
füstölt szalonna, 1,5-2 kg burgonya, 2 fej hagyma, 5-6 kanál  
lecsó, (esetleg 1 pohár tejföl),  paprika, bors, só.  

A krumplit héjában megfőzöm, a halakat megpucolom, kibelezem, 
törzsét felszeletelem, vagy ha kishal, akkor beirdalom. A tepsit 
kizsírozom és beleterítem a karikázott főtt krumplit és sózom. 
Ráteszem a sózott, paprikázott, borsozott halakat. Erre vékonyra 
szelt hagymakarikák jönnek, a legtetejére pedig a vékonyra szelt 
szalonnaszeletek. Ez takarja is, zsírozza is. A résekbe lecsót teszek. 
Ha van, tejfölt is locsolok a tetejére és mehet a renbe (ren = sütő). 
Megsütöm.  

KARÁCSONYI TISZAI PONTYHALÁSZLÉ

HOZZÁVALÓK
1kg ponty�lé, 1kg halcsont, -fej, -farok vagy apróhal, pl. 
keszeg, 3 db vöröshagyma, 6 db halászlékocka, 2 db 
zöldpaprika, 1 db sószárított paradicsom, erős paprika, 2 
evőkanál zsír
A hagymát szeleteljük fel és a felforrósított zsírban pirítsuk meg. 
Húzzuk le a tűzről, adjuk hozzá a pirospaprikát és jól keverjük el. 
Adjuk hozzá a felkockázott paradicsomot és paprikát, majd a 
halfejet, farkat, csontot, illetve az apróhalat, ha van. Öntsük föl 
annyi vízzel, hogy ellepje, majd főzzük kb. 1 órát. Közben irdaljuk 
be, vágjuk szeletekre és sózzuk be a halat. Ha kész az alaplevünk, 
akkor törjük át egy szitán. Ezt a sűrű alaplevet öntsük föl annyi 
vízzel, hogy kb. másfél-két liter levesünk legyen. Ebbe tegyük a 
besózott halat és a halászlé kockákat, majd nagyon lassú tűzön 
főzzük meg kb.10-15 perc alatt. Tálaláskor egy szűrőkanállal merjük 
ki a halat a tányérokba és merjük rá a levet. Kevés erős paprikával 
ízesíthetjük.



Polgármesteri tájékoztató

 Kaposszerdahelyen egyszerre több beruházás is folyik. A 
kivitelezés ideje alatti kellemetlenségekért elnézést kérünk a 
lakosságtól. 
 A két legnagyobb projektet említem, melyek a szennyvízhálózat 
kiépítése és a közút megújulása.
 Legkésőbb 2014. március 1-én indul a szennyvíz próbaüzem, 
ezért eddig az időpontig kérjük, tegye lehetővé a lakóházához 
tartozó szennyvízbekötéseket. A bekötések mindkét végpontját 
szabadon kell hagyni mindaddig, amíg a KAVÍZ szakemberei azt 
átveszik. Ezért a bekötések elkészültét jelezni kell az Önkormány-
zatnál.
 A másik nagy munka a közút-hálózat megújulása, mely kivitele-
zési munkálatokat a tél félbeszakította, de tavasszal a kivitelezés 
folytatódik. A végső befejezés 2014 nyarán várható.
 A teljesség igénye nélkül: településünk idén gazdagodott egy 
Biztos Kezdet Gyerekházzal, egy faaprítékkal üzemelő kazánnal, 
6-6 millió forint értékben.
 Költségvetésünk a korábbi több tízmilliós hiányával és kamatki-
adásaival szemben pozitív egyenleget mutat. Tartósan kamatbevé-
teleket tudunk realizálni és számolni az egyéni fejlesztések lehető-
ségével, a szociális juttatások növelésével.

Kaposszerdahely összes lakosának áldott, békés karácsonyt és 
boldog új esztendőt kívánok!

Prépost László
polgármester

Küldöttség ment Erdélybe a Kaposszerdahelyért Egyesület részéről. Farcád Kaposszer-
dahely testvérfaluja, az itt működő Lőrinc Áron Alapítvány meghívására a két civil 
szervezet tovább erősítette kapcsolatát, a helyi rendezvényeken, közös pályázatokon való 
részvétel volt az aktuális téma.   

Szent István napi Ünnepséget tartott Kenyérünnep címmel VIII. alkalommal a 
Kaposszerdahelyért Egyesület Augusztus 20-án a Millenniumi parkban. Az Ünnepi 
műsorban szerepelt Nagy Zoltán verssel, Kalányos Timea Szilvia és Zóka Bettina 
furulyával, Halász László citerával, a kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület Énekkara, 
Mester József és Forgács Lászlóné. Az ünnepi beszédet Prépost László polgármester úr 
mondta, majd a koszorúzás után kenyérszentelést tartott Nyéky Kálmán plébános úr. 
Végezetül kenyérszegéssel és pálinkakóstolóval, valamint a Katolikus templomban Ünnepi 
szentmisével zárult az esemény.   

A VII. Gyermek Alkotótábort tartotta meg a Kaposszerdahelyért Egyesület 
december 14-én a Sport-Közösségi Házban. Ebben az évben is nagy siker volt a tábor a 
gyerekek körében, száz jelentkező részvételével karácsonyi ajándékokat készítettek. Régi 
gyerek szokásokkal kezdett az Alkotótábor, ezután tehetséges szerdahelyi diákok 
mutatkoztak be, zenéltek, verset mondtak, majd Gelencsér Attila a Megyei Közgyűlés 
elnöke köszöntötte a gyerekeket és meglepte őket mikulás csomaggal. Végezetül Rónai 
Attila ötvös mester a hagyományoknak megfelelően megnyitotta a tábort. 

1932-ben készült el az első makadám út Kaposszerdahelyen, ezen alapokra a KÖZÚT 
pályázata alapján teljesen új EU szabványnak megfelelő út készül. Összességében a 
bekerülési költsége 851 millió forint, a pályázat befejezési határideje 2014. június 16.

Megújult a plébánia épülete, új tetőcserepet kapott, új ablakokat, ajtókat. Belső 
átalakításokat is végrehajtottak. 

Kaposszerdahely kiváló diák úszói Stéger Gellért és Simon. Őszi eredményeik a 
kupákon, emlékversenyeken: hát és mellúszásban 1 arany; uszonyos gyorsúszásban, 
gyorsváltóban, mellúszásban 5 ezüst; gyorsúszásban, gyorsváltó tagjaként, mellúszásban 3 
bronz.

900.000 forintra büntetett meg egy telektulajdonost Kaposszerdahelyen az Építésügyi 
Hatóság, mert engedély nélkül kezdett el építkezni. Kaposszerdahely egyik legszebb 
tájegységének dombvonalát több méter mélyen levágta, a kitermelt földet elhordatta. Az 
elmúlt öt évben többszöri felszólítás után sem szüntette be a földmunkákat, addig, amíg a 
lakók aláírásgyűjtése után megindult a vizsgálat.   Jelenleg a büntetés összegét vitatja.

A segélyezések, szociális kölcsönök szabályozott rendszerben történnek Kaposszerda-
helyen, csak azok kaphatnak, akik a helyi rendeletnek megfelelnek. Az önkormányzat a 
lakosság által befolyt éves adóból adhat, másképpen nem, állami támogatás erre a 
feladatra nincs.  Az önkormányzat felé tartozók, nem �zetők nem részesülhetnek 
semmilyen támogatásban, kivétel, amire most nem vonatkozik: az állami tűzifa osztás.   

A közmunkások Kaposszerdahelyen is jól teljesítettek ebben az évben, részt vettek a 
falu szépítésében, az intézmények működtetésében. 

A településünk népessége ez év decemberében 1056 fő. 

85 éves lenne ebben az évben Kaposszerdahely országos hírű festőművésze, Németh 
József, aki 1928-ban született. Így ír róla Németh Lajos művészettörténész: - a szegénypa-
raszti családból származó „Németh József élménye a dolgozó ember és a természet 
mitikus egysége. Úgy mélyedt el Németh a paraszti élet ősvilágába, abba mélyrétegbe, ahol 
még élnek a mítoszok.”

HÍREK, ESEMÉNYEK
Születésnap
Szeptemberben múlt, hogy 13 éve megalakult a Kaposszerdahelyért Egyesület. Ennek 
apropóján tartottunk egy kis megemlékezést az egykori Tímea presszó helyiségeiben, melyre 
meghívtuk az egyesület tagjai mellett mindazon szervezetek és vállalkozások képviselőit és 
magánszemélyeket, akik az utóbbi időben önzetlen segítségükkel támogatták egyesületünk 
tevékenységét. Az estébe nyúló baráti beszélgetés nagyon jó hangulatban telt.

Pétanque
Augusztus 20-án, a VIII. Szent István napi ünnepség után, került megrendezésre a már 
hagyományos pétanque verseny, számos helybéli és távolabbi versenyző részvételével. Érkeztek 
csapatok Székesfehérvárról, Várpalotáról, Veszprémből, Komlóról, Szennából; összesen 13 
csapat részvételével sikerült lebonyolítani  a versenyt.
A felnőtt mezőnyben a győztes a Drienyovszki János - Szabó Andrea páros alkotta veszprémi 
csapat lett, megelőzve komlói és várpalotai vetélytársaikat. A legjobb helyi csapat a Balog 
Mihály – Kovács József duó volt.
Az i�úságiak mezőnyében a Várpalota színeiben versenyző Szabó Péter – Cseh Anna páros 
diadalmaskodott, megelőzve két helybéli csapatot, akik a Jenovai Rajmund – Belovics 
Dominik, és a Balázs Dorina – Nagy Krisztián összeállításban versenyeztek. 

KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁN A  

KAPOSSZERDAHELYÉRT EGYESÜLET!

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása a 
Kaposszerdahelyért Egyesület javára 2013. évben  
36.893-Ft volt, amit az egyesület kulturális célokra 
használ fel. Köszönjük. 


