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2014. december 

Kedves Kaposszerdahelyi Lakosok!

Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanat- 

ra. Megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt év-

ről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot 

elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező 

újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és 

arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik 

fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy 

önmagunkból mit adhatunk. Az az ember, aki nem csak saját magáért él, hanem aki igazi harmóniát tud terem-

teni belső világában, saját lelkében és a maga környezetében, de legfőképpen a családjában. Ez a tudás talán  

kisugározhat a barátok, munkatársak felé is.

Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végig kíséri egész 

életünket, és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét. 

Minden kaposszerdahelyi polgárnak kívánok békés, boldog, élményekben gazdag szent karácsonyt!

Sárándi Szilvia: Karácsonyra
Fehér hótakaró borítja a Földet,

szívem azért dobog, mert látni szeretnélek.

Hiába fagy a táj, szívemben a magasba csap a láng,

s a magasban kéri az Istent:

adjon békés, boldog karácsonyt Neked!

Karácsonyi Köszöntő Prépost László, polgármesterKarácsonyi Köszöntő Prépost László, polgármester
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Az ajándékozó jelenlétében Kálmán atyaAz ajándékozó jelenlétében Kálmán atya

Az  evangéliumban  olvashatunk  két  vakról,  akik  Jézus  után  mennek  és 
kiáltják „Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!” De Jézus nem áll meg nekik és 
nem gyógyítja meg őket azonnal. Ők kitartanak és elmennek vele egészen Jé-
zus otthonáig. Egész biztosan csetlenek-botlanak, hiszen nem ismerik az utat, 
ahova Jézus megy. Talán vannak, akik segítenek nekik, de akkor sem lehetett 
könnyű Jézust vakon követni az úton. Hazatérve bemennek Jézus után a ház-
ba. Nem tágítanak mellőle, pedig lehet, hívatlan vendégek ők. Vakokat annak 
idején nem vártak a tanítványiskolákba. Ők mégis bíznak a Mester irgalmá-
ban. Jézus megkérdezi őket: „Hiszitek, hogy meg tudom tenni?” „Igen Uram, 
hisszük!” – felelik fáradtan az úttól, de lelkesen, hogy már van, aki szóba áll 
velük. „Legyen hitetetek szerint!” – hangzik el a gyógyító szó, és valóban, a  

két vak visszanyeri látását. Végül még egy furcsa kérése van az Úrnak: „Vigyázzatok, senki meg ne tudja!” Lehet ezt el -
titkolni? Vak voltam és látok! A kérést talán nem értik, vagy nem akarják érteni és mindenhol elhíresztelik a látók (?), mi  
történt. Megújult földi látásuktól talán nem látják ugyanis a lényeget. Nem a csoda, az ajándék a fontos, hanem az aján -
dékozó és az ő kérése. Ezt sajnos, akkor ott nem látták meg. Emiatt Jézus nem mehetett aztán az emberek közé, mert  
mindenki csak a csodát, az ajándékot akarta tőle, és nem őt magát és a tanítását befogadni.

Ebben az adventi történetben a várakozás beteljesedik: „Mert szememmel láttam az Üdvözítőt, akit küldtél!” 
Karácsonyra készülve mi is ezt szeretnénk megélni: hogy meglássuk őt, akit eddig talán nem láttunk, hogy ne csak földi  
szemmel tekintsünk az ajándékokra, hanem mindig tekintsünk az ajándékozóra is, akitől az életet kaptuk. Igen, az élet 
megjelent, mi láttuk őt és hisszük, hogy az életünk nem lehet olyan, mint annak előtte, hogy hallottunk róla. Talán még 
nem beszélünk róla, vagy már éppen látjuk a titkot, amit őriznünk kell, hogy együtt lehetünk a fájdalmas Édesanyával,  
Máriával a jászolnál és a kereszt tövében. Talán még csetlünk-botlunk az úton, de már a Mester után megyünk, olykor 
felkiáltva: „Hol vagy Isten?” A karácsonyi éjben megcsendül az ének és az angyalok összegyűjtenek minket a Mester  
otthonába.Aztán együtt indulunk tovább, nem haraggal, ha várakoztat minket az Úr és nem teljesíti azonnal kéréseinket. 
Nem keresünk már mást csak az ő közelségét, de már tudjuk, hogy ő szeret minket. Lássuk meg a jászol mellett a lénye-
get, hagyjunk időt a csendre és az imádságra és ajándékozzuk meg egymást és az Üdvözítőt a jelenlétünkkel!

Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek

Szeretettel:

E  SEMÉNYEK, HÍREK  

HELYI ÉRTÉK NAPOT tartott a Kaposszerdahelyért Egyesü-
let és a Nemzeti Művelődési Intézet június 20-án a Mikrotérségi 
Központban. Kiállításra került a helyi alkotók művein kívül régi 
szerdahelyi  konyhai,  gazdasági  eszközök,  valamint  könyvbe-
mutatók. Megismertük az országos hírű Németh József festő-
művész fiatalkori alkotásait is, valamint egy szerdahelyi zenész 
Gál István 100 éves hegedűjét. A kiállító alkotók Czifra Győző, 
Falusiné  Terjék  Éva,  Gőbölös  Attila,  Horváth-Béres  János, 
Lancsár Etelka, Molnár Ferencné, Németh József, Óré Sándor, 
Rónai Attila. 

ÚJ  KENYÉR  ÜNNEPÉT augusztus  20-án  IX.  alkalommal 

szervezte meg a Kaposszerdahelyért  Egyesület  a Millenniumi 
Parkban. Az ünnepségen pálinka, valamint kenyérosztásra is sor 
került. Az ünnepség szent misével zárult a Katolikus Templom-
ban, valamint délután Szerdahelyi kupa megyei petanque ver-
seny volt. 

14. születésnapját ünnepelte szeptemberben a Kaposszerdahe-
lyért Egyesület. Azzal a céllal alakult meg, hogy szebb és jobb 
jövőt, komfortosabb életet akar létrehozni Kaposszerdahelyen. 
Az egyesület tagjain kívül részt vettek az egyesület támogatói 
is.

KARÁCSONYI MUZSIKA 27. alkalommal lesz ebben az év-
ben a Kaposszerdahelyi Katolikus Templomban december 21-
én 18 órakor.

Miserend Kaposszerdahelyen: dec. 18. csütörtök (6:00 Rorate hajnali mise), Dec. 21. vasárnap (18:00 
Hangverseny), Dec. 24. szerda (22:00, Éjféli mise), Dec. 25. Csütörtök (12:00 Ünnepi szentmise),  Dec.  
28. (12:00 Szt. Család vasárnap), Január 1. Szűz Mária, Isten anyja (12:00 Ünnepi szentmise)┼┼
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Fogyasztói Karácsony: Nem! Kis-Bóli ÁkosFogyasztói Karácsony: Nem! Kis-Bóli Ákos

December 20. New Orleans Club,Csipa és a Kisamerika zenekar 
koncertje. Krisztina is tagja az együttesnek és több nagyvárosban 
volt idén fellépésük.

A nyáron Ózdon egy zenei fesztiválon lépett fel Keresztes Ildi-
kóval és Koós Rékával. Duettet és szólót énekelt. Szeptember-
ben az operettszínház évadnyitóján,a Pesti Broadway Fesztivá-
lon énekelt nagy sikerrel.

November végén,a Veszprémi Pannon Várszínház nagykanizsai 
előadásán,a Hegedüs a háztetőn cím ű darabban az egyik fősze-
repet, Ceitel szerepét játszotta.

Gergely Róberttel december 17-én Budapesten lesz koncertje.

Az operettszínházban három darabban lép fel. Az Erdei kalamaj-
kában főszerepet játszik.
Szűcs Gabi énekesnővel bejutottak az Eurovision Hungary, a Dal 
c. eurovíziós dalverseny hazai válogatójára. Januárban az MTV 
is közvetíti.Itt vokalistaként fog közreműködni.

A Gerswin Show 2014 együttessel, jövőre angliai turnéra indul-
nak.

A Pesti Broadway együttesével több mint 15 fellépésük volt az 
országban.(Krisztina az egyik szervezője a koncerteknek)Debre-
cenben az Idősek világnapján Mészáros Árpád Zsolttal ,nemrég 
Pesten Janza Katával énekelt.
A Vox együttessel 16 fellépésük volt a megyében, novemberben 
a  Rotary  bálon  a  Kapos  hotelben  szerepeltek,decemberben  a 
KVGY évzáró karácsonyi ünnepélyén lesz előadásuk.
Gyakran fellép a pesti Asterix Live Music Band nevű party zene-
karral.

Szeptemberben az operettszínház évadnyitóján a Pesti Broadway 
Fesztiválon énekelt nagy sikerrel. 
November végén, a Veszprémi Pannon Várszínház nagykanizsai 
előadásán,a Hegedüs a háztetőn cím ű darabban az egyik fősze-
repet, Ceitel szerepét játszotta.

Gergely Róberttel december 17-én Budapesten lesz koncertje.

Mindenkinek szíve joga eldönteni, hogyan ünnepli, vagy éppen nem ünnepli a karácsonyt. Azt is, hogy anyagias, vagy 
inkább vallásos szemszögből közelíti meg a témát. Adott esetben mindkettő lehet ugyan olyan fontos az egyén számára. 

Vásárlási körútjainkon nem lehet elkerülni a néha tolakodó reklámokat, és sokakat az értelmetlen időpontokban 
(értsd: egyáltalán nem meghitt) játszott karácsonyi dallamok idegesítenek. A színek kavalkádja mögött nem nehéz észre-
venni a nyereségvágyat, a galád módon az érzelmekre ható, tökélyre fejlesztett pszichológiát. Pillanatnyi boldogság-ada-
gok lennének? Talán igen, de megfelelő önkontrollal elkerülhető, hogy később megbánjuk a bevásárlási lázban elköve -
tett tetteinket. A fentebb leírtak csak egy részét képezik az ajándékozás fogalmának. Ez egy sokkal ősibb rítus, öregebb,  
mint bármelyik ma létező ünnepünk. Abból az időből származik talán, amikor elődeink öntudata éppen csak pislákolni 
kezdett. Az ajándék egy jutalom is, de csak szellemi érték lehet az ellenértéke. Ha egy tárgy, akkor már árucseréről be -
szélünk. A kérdés az, hogy az áru értéke, vagy az ember értéke számít-e jobban. A címben már bátorkodtam véleményt  
alkotni erről, és ezúton is mindenkit arra bíztatok, hogy mondja ki nyugodtan mit gondol. Talán valójában mindenki  
ugyanazt keresi, csak nem senki nem tudja, mit gondol a másik. Az a véleményem, hogy vannak olyan forrásai az öröm-
nek, amik nem elégíthetőek ki a fogyasztói társadalom struktúráival. És ez fokozottan igaz a Szeretet Ünnepének köze -
ledtével. Nem lehet lezárni ezt azzal, hogy vegyünk példát nagyszüleinktől, bár magával a felvetéssel nem lehet vitába 
szállni. De ne felejtsük el, hogy azóta sok minden változott, elég az új technikai vívmányokat említeni. Ez a változás,  
mondhatni természetes, önmagában nem okozhat problémát. A felhasználás módja és célja határozza meg minden esz -
köz megítélését. Az internet, az online kommunikáció fejlődése például egy újabb színteret ad arra, hogy barátainkkal  
szorosabb kapcsolatba kerüljünk, konstruktívabban részt vegyünk életükben. Nem feltétlenül jelenti a szociális kapcsola-
tok leépülését, ha jól használják. Sokat segít, ha megtanuljuk a helyes használatát a minket körülvevő újdonságoknak, 
követjük a technika fejlődését, és másokat is erre biztatunk. 

Végezetül néhány gondolat a karácsonyi fényekről. Vitathatatlan, hogy legfontosabb ünnepünk elmaradhatatlan 
kelléke a díszkivilágítás. Az ezzel járó többletfogyasztás egyénre lebontva talán nem tűnik soknak, de országos viszony-
latban már kimutatható. Az esztétikus és egyben takarékos megoldások azonban ezúttal is nyerőek lehetnek. 

Boldog Karácsonyt!

A Kaposszerdahelyért Egyesület pályázatot indít el a következő címmel

KARÁCSONYI FÉNYEK KAPOSSZERDAHELYEN 

Küldje  el  január  4-ig  a  kivilágított  házáról  készült  fotóját  a  kisboliakos@gmail.com címre,  jelige:  Karácsonyi  Fények 
Kaposszerdahelyen. Az üzenetben írja le a nevét és a lakcímet, a képet csatolja. Fontos! Írja még le, hogy mennyi a díszkivilágítás  
összfogyasztása (W). A legszebb és legtakarékosabb fotós 1000 HUF értékű könyv-vásárlási utalványt nyer. (Sorsolás 2015. jan. 05.)

 Gőbölös Krisztina énekesnő szereplései Gőbölös Krisztina énekesnő szereplései

mailto:kisboliakos@gmail.com
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Teri néni karácsonya Mester JózsefTeri néni karácsonya Mester József

Gál Istvánné Teri néninél jártunk, Kaposszerdahely legidősebb polgáránál, hogy ossza meg a Krónika olvasóival, milyen  
szokások voltak a nyolcvan - kilencven évvel ezelőtti Szerdahelyen.

- Szegény karácsony szokott nálunk lenni. Karácsonykor nem jártunk el otthonról, kivéve a templom, de otthon is  
imádkoztunk az Úr Jézushoz. 
Karácsony előtt ünnepelték a Luca napot?
 - Kotyolni szoktunk. Minden gyerek vitt egy darab fát, szoba közepén letették. Sokszor még hatan is összejöttek. Éne-
keltek, jó kívánságokat mondtak a háziaknak, például annyi legyen a csibéje, mint a csillag az égen. Meg hát, a disznója is so-
kasodjon.
Szerdahelyen szokás volt a betlehemezés, ahol a gyerekek is részt vettek?

- Igen, jártunk a faluban házról házra. Emlékszem 10 éves koromban vittük a kisjézust betlehemezéskor és énekel -
tünk. Mindig megkérdeztük, hogy bejöhetnünk-e. Halasban laktunk, 1929-ben esküdtünk, ekkor még, de az ötvenes évek ele-
jén is élt még a szokás a faluban. Ha máshova nem, de én a későbbiekben is a szomszédokhoz átmentem.
 Gondolom észrevehető, hogy volt valamilyen fokozatosság a betlehemezés megszűnésében?

- Ahogyan a vallás vissza lett szorítva. Fokozatosan ellaposodott faluhelyen is. Ugye, oda kellett figyelni nehogy 
mondjon az ember olyat.... Ahogy én visszaemlékszem, 1925 körül jártam ki az elemi iskolát, még kötelező volt a mise és a  
hittan. Egyest lehetett kapni, ha nem jártunk. 
Mondhatjuk azt, hogy ezeket a decemberi-karácsonyi szokásoknak az egyház adta meg az alapját. 
Az ötvenes években a szervező munkában részt vettek?

- Tiltották, de állítom akkor többen voltak a templomban, a szent miséken. Talán amit tiltanak, azt miért ne csinálja az 
ember. Az egyház viszont még tevékenyen részt vett a szervezésben.
Abban az időben éjféli mise volt-e?

-1935-től igen, ekkorra épült fel a templom. Pásztorjátékot kötelező volt betanulni, mivel abban az időben minden 
gyereknek meg kellett vasárnap jelennie a templomban, így az éjféli misén is.
Mit szoktak főzni? Karácsonyra volt disznóvágás?

– Volt. Karácsonykor finom tyúkhúsleves ettünk. Azért, a régiek tudtak ám sütni-főzni! Rántott hús, pörkölt 
minden asztalra került. Annyira szegény azért nem volt ez a község, sőt nagyobb volt az összetartás a faluban, mint most. Ha  
valakinek, úgy tudtuk, hogy hiánya van, még a pestieknek is, akik itt laktak pl. a Szalaiék, segítettünk. Volt, aki adott, volt, aki 
nem adott, mi adtunk. Mindig arra gondoltunk, hogy ha mi is bajba kerülnénk, biztos nekünk is adnának.

Ezzel kapcsolatban Teri néninek egy karácsonyi történet jutott itt eszébe:
- Ha hiszi-e ha nem, én még sütöttem a kenyeret. Menekültek voltak a faluban, azt hiszem akkor, amikor az oroszok 

ekkor már elfoglalták Németországot. Idejött egy asszony, két kis gyerekkel, de nem mihozzánk, valaki befogadta őket egy  
kamrába, ott laktak egy jó darabig. Persze, szegényeknek nem volt az égvilágon semmijük, csak amit a hátukon hoztak. Aztán 
egyszer karácsonykor lejöttek hozzánk a gyerekeik. Adtam nekik kenyeret, ennivalót. Kérdezem, hát anyukátok mit főzött?  
Aszongyák, semmit. Szedtem össze nekik babot, krumplit, zöldséget. Olyan világban éltünk, hogy nekünk volt hat malacunk,  
de nekik ennivalójuk sajnos nem volt. Karácsonyig minden szombaton vágtunk hát egyet. Kapott az asszony is, a két kisgye-
rek is. Egyszer aztán évekkel később a kaposvári piacon voltam a szomszédasszonyommal. A kocsit vártuk. Odatoppan hoz-
zánk egy fiatalember, én nem ismertem meg, de odamondja a pajtásának: 

- Látod, nekik köszönhetjük, hogy élünk. Ezek vigasztaltak minket, amikor Szerdahelyen laktunk. 

ESEMÉNYEK, HÍREK  

SZERDAHELYI ESTÉK keretében október 24-én tartott elő-
adást Kis-Bóli Ákos A szovjet acél és a szabadság lángjai cím-
mel. A haditechnikai előadáson áttekintés történt a korabeli pán-
célosokról és az októberi harcokról. 

A szennyvízcsatorna beruházása októberre teljesen befejező-
dőt. A befizetett önrész hozzájárulásoknál a rákötő lakók vissza-
kaptak 120 ezer forintot.  Elkészült végre a Kis-szennai lakóte-
lepen az új útburkolat, a gyalogos feljáró kivilágítása, valamint 
egy játszótér létrehozása is megtörtént. 

Új Volkswagen buszt  vett birtokba az önkormányzat, melyet 
egy pályázat alapján megújította gépparkját.

Szennai Hurkafesztiválon képviselte Kaposszerdahelyet a he-
lyi Polgárőrség. Eredményesen szerepeltek, 1 helyen a gyorsa-
sági töltés, 2. helyen a meleg hurka, 3. helyen a hideg hurka.

 
VIII.  HAGYOMÁNYÖRZŐ  GYERMEK  ALKOTÓTÁ-
BORT szervezte  meg  december  6-án  a  Kaposszerdahelyért 
Egyesület  helyi  alkotók  Czifra  Győző,  Falusiné  Terjék  Éva, 
Gyanits Ildikó, Gőbölös Attila, Noé Kornélia, Rónai Attila köz-
reműködésével.

 Betlehemezést szervezett Szerdahelyen Pál Istvánné december 
15-vel. Házról-házra jártak. 20 éves álmát valósította meg Pál 
Istvánné Rózsika, a jövőben nagyon szeretné, hogy hagyomány 
teremtődjön, a régi szerdahelyi szokások újra feléledjenek.

Kettő főnek hozott  létre  a  művelődésben munkahelyet  szep-
tember 1-től a Kaposszerdahelyért Egyesület. Községi Önkor-
mányzat szintén kettő főnek munkahelyet biztosit a művelődés-
ben dolgozóknak.
Itthon vagy! Szeretlek Magyarország  című nagysikerű ren-
dezvény zajlott le szeptember 27-én a Mikrotérségi Központ-
ban.



A hírekben minden párt ujjongott,
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Burgonyarózsák hercegnő módra - francia finomság
(4 személyre)

500 g burgonya 
30 g vaj vagy margarin
1 egész tojás 
2 tojássárgája
őrölt szerecsendió
só, bors

A kenéshez:
1 tojás 
1 ek. Tej 
diónyi vaj

A megtisztított burgonyát apróra felkockázzuk, enyhén sós vízben puhára főzzük, 
leszűrjük  és  fedő  alatt  néhány  percig  szikkasztjuk.  Még melegen  megtörjük,  
hozzáadjuk a vajat, a tojás-tojássárgája keveréket, ízlés szerint sót, borsot, őrölt 
szerecsendiót, habosra keverjük, mintha burgonyapürét készítenénk. 
Hagyjuk  langyosra  hűlni,  nyomózsákba  tesszük  és  csillagbetéttel  dolgozva, 
csinos  rózsákat  nyomunk  a  vékonya  megvajazott  sütőlapra  -tartsunk  tisztes 
távolságot,  mert  a  rózsák  sülés  közben  jócskán  „kinyílnak”-megnőnek! 
Amelyiket  párolt  zöldséggel  akarjuk  tölteni,  annak  közepét  vízbe  mártott 
kiskanál hátával benyomkodjuk, azaz fészket készítünk. Mindahány belsejét és 
peremét megkenjük szelíden a tejjel elhabart tojással és előmelegített sütőben, 
közepes tűznél (180 fok) addig sütjük, amíg szép pírt nem kap (kb. 20 perc).
Sütőlapáttal nagyobb méretű tálra rendezzük, és azonnal tálaljuk, mert gyorsan 

összeesik és amúgy is csak frissen jó.
Nagyon mutatós, ha a „fészekbe” 1-1 kanálka párolt zöldség- vagy gyümölcsfélét 
halmozunk (zöldborsó, gomba, sárgarépa, alma, körte, szilva, stb.)
Megjegyzés: előre el lehet készíteni, csak a sütést kell időzíteni!

Mazsolás borleves (4 személyre)

1 l édeskés, aromás fehérbor
0,5 citrom héja
4-5 szegfűszeg
félujjnyi fahéj
50 g cukor cagy édesítőszer
1 dl tejszín
4 tojássárgája
csipet só
50 g mazsola
0,5 dl konyak
1 dl tejszínből hab

A bort felforraljuk a cukorral, citromhéjjal, szegfűszeggel, fahéjjal, egy csipet só-
val -azaz forralt bort készítünk -, leszűrjük, hagyjuk langymelegre hűlni.
A tejszínt simára keverjük a tojássárgákkal, állandóan kevergetve, apránként hoz-
záadjuk a bort, habosra, krémszerűre keverjük, végül beletesszük a konyakban 
megáztatott, lecsepegtetett mazsolát.
Erőleveses csészékben vagy üvegtálkákban kínáljuk, tetejét tejszínhabrózsákkal, 
mazsolaszemekkel díszítjük. Fontos! Melegíteni nem szabad, mert a tojás kicsa-
pódik!

Ünnepi ételek Kovács Mihály mesterszakácstólÜnnepi ételek Kovács Mihály mesterszakácstól
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hogy győztek. De akkor ki lett a vesztes. A vesztes  csak a nép 
lehet.  Sztálin  elvtárs  is  megmondta,  a  háborút  megnyertük 
ugyan, de az osztályharc most kezdődik. Nos, nekünk a népnek 
semmilyen harc nem hiányzik nincs rá szükségünk. Mi békében 
szeretünk élni. Békében építjük házainkat, takarítjuk környeze-
tünket neveljük  szeretetben gyermekeinket, magyarul élni sze-
retnénk. 

Van azonban egy sötét erő, ahogyan már régen is meg-
jósolták " jaj a föld lakosainak mert letaszíttatott a sátán a földre. 
Sátánok azóta is csak szaporodnak és mindig rosszat akarnak ne-
künk jó embereknek. Eszembe jutott az óvodás korom, amikor 
az ügyesebbek várat építettek, és mikor már kész volt ott várta a 
hülyegyerek, mint sátán növendék és alig várta, hogy szétrom-
bolhassa. Ők nem képesek építeni csak rombolni, aljas szándék-
kal becsapni mindenkit, akit csak lehet, hogy jólétbe meg tudja-
nak élni munka nélkül. Sőt a jobb lét sem elég nekik, mert min-
dig több és több kell. Nem törődve másokkal, akár erőszakos al-
jas szándékkal is, de biztosítani akarják egyre jobb létüket, csa-
ládjuknak is. Jellemzőjük minden rossz, amit mi el sem tudunk 
képzelni. Szemébe hazudnak mindenkinek, csakhogy egyre erő-
szakosabban lépegethessenek a ranglétrán, mert mindenkinek ők 
szeretnének parancsolni. Sajnos a történelem folyamán hány és 
hány millió ártatlan jó lelkű ember halt meg ezeknek a sötét lel-
kű erőszakos élőlények erőszakossága miatt. Ők valójában nem 
is emberek csak a formájuk az. Reinkarnációjukban következő 
életük során ezekből lettek és lesznek a férgek, amelyekkel a ma-
darak táplálkoznak.

Ezek az élőlények összeveszítik azokat,  akik eddig jó 
viszonyba  voltak.  Ellenségeskedést  szülnek,  megrágalmazzák 
azokat, akik életükben csak jót tettek, másokkal és a falujukkal. 
Tolvajnak kiáltják azt, aki sohasem vette el a másét. Még a saját 
gyermeküket is  arra tanítják,  hogy ne köszönj az ellenségnek. 
Pedig az idősebbnek és tanultabb értelmesebb embernek a fiata-
labbak köszönni kell ezt tanította anyánk. Habár a tehenek disz-

nók közegében nem szoktak köszönni. Ezek megengedhetik ma-
guknak azt is, hogy választáskor szemébe hazudjanak mindenki-
nek, mert öncélú érdekeik ezt kívánják. Nem tudom ezek az em-
berek szoktak e tükörbe nézni? Biztos szépnek jól fésültnek és 
okosnak látszanak,  de  amit  látnak  az  csak egy héj,  ami  belül 
üres, mint a hordó tartalom nélkül. Nekik nincs lelkük csak a hé-
juk.

Valahogyan nekünk Magyar embereknek egy kicsit ész-
hez kéne térni, és észrevenni azt, hogy módszeresen le vagyunk 
butítva. A televíziókban nincs más csak olcsó szórakozásnak fel-
tüntetett emberbutító műsor. Ebben mindenféle énekeseknek ti-
tulált buta gyerekek kiabálnak idegen nyelveken, még néha kur-
jongatnak is, mint az alföldi kanászok. Más élőlények meg egyre 
csak dicsérik őket szép vagy ügyes vagy. Azt senki sem mondja, 
gyermekem e helyett inkább tanulj valami értékesebb dolgot, ak-
kor nem leszel ilyen buta, még talán a családodat is eltarthatod, 
ha hasznosabbra fordítod idődet. A mai világban a buta rabszolga 
az ideális célkitűzés. A nép egyre szegényebb, és egyre csak több 
és több ígérettel  vezetik félre. Maholnap megalakulhat a "Most 
mi lopunk párt, és a nép azt is megeszi" Két választásunk van 
vagy megtanulunk gondolkodni, vagy felmászunk a fára egyre 
több  levelet  eszünk  és  lassan  -  lassan  majmokká  válunk.  Ha 
mégis a gondolkodó jó emberekből van több, akkor a sötét erőt 
lassan,  lassan  mindenki  kiközösíti  és  akkor  a  közutálat  miatt 
visszamennek  szülőfalujukba  görnyedőpusztára,  ahol  azután 
kedvére összeveszíthetik a baknyulakat meg a kutyákat, kecské-
ket, mert ők úgyis ezen a szinten vannak. Lassan megérik min-
denkiben, hogy politikusra, pártokra nincs szükség, mert ők csak 
azért vannak, hogy a népnek a vérét szívják.

Mit  tehetünk? Eszembe jutnak nagyszüleim,  akik egy 
tanyára költöztek 52 évesen és saját maguk munkából tartották el 
magukat. A boltba csak cukorért meg sóért mentek a többit meg-
termelték, és boldogan éltek. Csekkek nem jöttek a postával. A 
mai lusta, rabló világunkban talán ez az egyetlen kiút.
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Tisztelt Mester József Úr!

Örömmel vettük szíves megkeresését. Feleségem még dolgozik, 
ezért én írom le Önnek, mit is készítünk karácsonykor.

Nálunk  a  család  hölgy  tagjai  olyan  remekül  főznek, 
hogy a férfiaknak szinte szükségtelen beleavatkozniuk a konyhai 
teendőkbe, bármilyen ügyesek lennénk is. Azért a saját szórakoz-
tatásunkra mi,  férfiak is  kivesszük a részünket  ebből,  de csak 
kedvünk szerint...

Hagyomány a családban, hogy Szenteste kizárólag halat 
fogyasztunk. Az esti  halászlé az egyetlen, amit a barátaimmal 
közösen készítünk el, több család számára. Erre a legalkalma-
sabb hely a ház mögötti filagória, ahol 23-án bográcsban vagy a 
csikótűzhelyen, nagyfazékban fő a halászlé, attól függ, hány csa-
ládra főzünk. Mindenki hoz bele valamit. Van, aki halat, van, aki 
alföldi paprikát, ami akad a háznál. Ez persze jó ürügy a koccin-
tásra is, és eltart egy egész napig. Ekkorra persze a karácsonyfá-
nak már a talpában kell lennie, biztos, ami biztos…
A filagóriás halászlé minden bizonnyal ízleni fog a “Szépkilátó 
vendégház” majdani vendégeinek is,  mert  ez  mégis  csak egy 
igazi férfias étek! Jól illenek hozzá a somogyi borok, a halhoz 
természetesen  valami  száraz  fehér.  A mosogatásban  nem  va-
gyunk járatosak, azt meghagyjuk az asszonynépnek.

24-én általában az én feladatom a fogas elkészítése, ami 
ennek megfelelően igen egyszerű,  de annál  finomabb.  Akkora 
süllőt választok, ami a mély tepsiben átlósan még elfér, ha a far-
kát visszahajtom. A halat megmosom, jól besózom, és bedörzsö-

löm egy erre való halas fűszerkeverékkel. A vékony csíkokra vá-
gott kolozsvári szalonnával alaposan teletűzdelem a hal hátát. A 
tepsibe ujjnyi vizet töltök, amibe beleszórom a két marék meg-
tisztított,  gerezdekre  szedett  fokhagymát  és  egy  kevés  vörös-
hagymát. Alufóliával lefedem és egy órát párolom. Amikor már 
puha, leveszem a fóliát és kicsit pirosra sütöm, a legforróbb fo-
kozaton. Amikor kisült a szeme, akkor az igazi…  Közvetlenül 
fogyasztás előtt érdemes néhány csepp friss citromlével meglo-
csolni.
Minden egyéb sütés-főzés már asszonymunka, ide értve a beig-
lisütést, meg a sokféle süteményt is, amiből még Újév napjára is 
minden évben marad, mert hát nem is Karácsony a Karácsony, 
ha egy asszony nem süt öt-hat féle sütit. 
Emellett Szilvia, a feleségem rántott pontyot vagy tengeri halat 
is készít, a köret pedig kétféle burgonyasaláta (egy ecetes-hagy-
más és egy majonézes) és az én kedvemért  kerek szemű rizs, 
amit senki sem készít finomabbra, mint ő.

Hogy egy jó kívánságom is hadd legyen: Minden ka-
posszerdahelyinek azt kívánom, hogy Szenteste együtt lehessen 
szeretteivel, és amikor megölelik egymást, szálljon le közéjük az 
angyal!

A meghívást nagyon köszönjük, a Karácsonyi koncerten igyek-
szünk ott lenni!

Üdvözlettel:
Keresztes Péter

Berkes Gézáné Kati

Szentestén

Előétel
Fetasajt krémes, rétes kosár

Fő étel
Lazac kapros vaj mártással – céklás, tormás bulgur
Olasz narancshab, puha mézes pogácsa, bejgli 

Karácsony napján

Vadragu leves 
Rántott nyúlérmék sült, fűszeres sárgarépa köret
Gesztenyetorta, aprósütemények

Kis-Pál Judit

Szenteste:

Halászlé
ropogós kéreg alatt sült sertés karaj
Juhtúrós pecsenye
Baconszalonnába tekert csirkemell
Csülök Pékné módra
Görög-saláta, téli retek saláta, sajttekercs
Csokoládéba mártott gesztenye-golyócska

Pál Istvánné Rózsika

Szenteste vacsora:

Halászlé
Balatoni fogas „Orle” módra, 
párolt rizzsel, tartármártással

Mákos diós bejgli, vaníliás koszorú

Karácsony napján:

Ebéd:
Tyúkhúsleves kockás tésztával
Gombás pulykamell tarhonyával
Kirántott csirkemell krumplipürével
Cékla, vegyes savanyúság
Házi készítésű diós torta

Vacsora:
Töltött dagadó
Franciasaláta

Karácsony másnapja:
Töltött káposzta

Ki mit süt főz? Vendégfogadósokat kérdeztünk.Ki mit süt főz? Vendégfogadósokat kérdeztünk.

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával a Kaposszerdahelyért Egyesület javára 2014. évben  28.745-Ft volt, amit az egyesület 
kulturális célokra használ fel. Köszönjük Támogatóinknak! Önkormányzat – Kaposszerdahely, Önkormányzat – Szenna, Sefag – Ka-
posvár, Brunner  Sütőipari Kft. – Kaposvár, Kapos-Ternero  Kft. – Kaposszerdahely, Mark Union – Kaposszerdahely, Relax Bt. – Ka-
posszerdahely, Széfek Kft. - Hevér Mihály, Kaposszerdahely, Kurucz Bútor – Kaposszerdahely, Végh Csilla – Kaposszerdahely, Fentős 
Károly – Kaposszerdahely, Hampuk Zsuzsa – Kaposszerdahely,MátéZsolt-Kaposszerdahely1%1%


