
Szegénynek, gazdagnak azonos értékű ünnep a
karácsony. Ma már mindannyiunknak az év legnagyobb
ünnepe, amely hosszú századok óta az egész világ
számára ugyanazt jelenti, ugyanazokat a gondolatokat
ébreszti az emberekben. A legnagyobb ünnep december
25-e, a megváltónak a kereszténység legjelentősebb
alakjának, Jézusnak a születésnapja. Az ünneplés
elmélyült, bensőséges, de mindig valami jó, belső
örömmel jár. Várjuk a tündöklő fát, a gondtalan
együttlétet, az ajándékokat. 
A Kaposszerdahelyi Krónikával karácsony ünnepe
alkalmával köszöntöm Kaposszerdahely lakóit. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket, 

örömökben, sikerekben gazdag újévet kíván 

a Kaposszerdahelyért Egyesület a falu minden lakójának!
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A Karácsony a szeretet ünnepe. 

 

Milyen egyszerű kimondani, hiszen népünk emlékei már ezer éve velünk vannak. Közös hazánk

legfontosabb alapegysége, a család, generációról generációra adta át a szeretet szépségét. Egy olyan út

ez, mely egymáshoz vezeti az embereket, még ebben a rohanó világban is. Álljunk meg egy pillanatra,

csendesedjen el a zajongó külvilág, hallgassuk meg lelkünk szavait. Olyan kincset kaptunk az élettől, ami

lehetőséget ad a választásra és arra, hogy meghalljuk mi az igazán fontos a világban. A jó cselekedetek, a

türelem embertársainkkal szemben, a család és a haza szeretete a legfényesebb ajándék a karácsonyfa

alatt. Őrizzük meg ezt a fényt az elkövetkező évre, legyen támaszunk, segítőnk a hétköznapokban. Ennek

segítségével formáljuk szavainkat, cselekedeteinket munkahelyünkön, barátainknál, otthon. Észre fogjuk

venni, hogy a visszakapjuk, amit adunk. Nem egyszerű ebben a mai világban így élni. Mint egy

gyümölcsfát, előbb el kell ültetni, ápolni kell, gondozni, és előbb-utóbb elkezdi teremni a szeretet

gyümölcsét. 

 

Kaposszerdahely minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és szeretetteljes, boldog, békés új

esztendőt kívánok! 

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

PRÉPOST  LÁSZLÓ  
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A Csiripelő Biztos Kezdet Gyerekház 2018. májusától, új vezetőt kapott Tormási Adrienn végzett

óvodapedagógus személyében. Azóta új és állandó programjai is vannak a Gyerekháznak, munkájának

köszönhetően az élet felpezsdült a Házban. De mindezt nem egyedül vitte végbe, hanem a Ház „régi”

dolgozójának segítségével Baloghné Zóka Zsuzsanna közreműködésével, aki jól ismeri a családokat, és az

ő igényeiket. 

 

A Ház programjai az év második fele óta: 

         o   minden héten 3 alkalommal szakképzett gyógytornász várja a gyermekeket a Kaposszerdahelyi     

              Községi Önkormányzat jóvoltából 

         o   havi 2 közösségi programmal várja a Ház a családokat, ilyen programjaink voltak a közös reggeli     

              készítés, kalácssütés, palacsintasütés, gyümölcssaláta készítés, tortasütés, sütőtök sütés. Továbbá  

              folyamatosak a kézműves programjaink is: szélforgó készítés, gyöngyfűzés, őszi dekorációkészítés,  

               csillámtetoválás készítés, különleges hajfonások készítése, dísztök faragás… 

 

December az Ünnepek hónapja, ezt szeretnénk széppé varázsolni családjaink számára itt a Házban is.

Ezért meghívtuk Őket, hogy együtt készítsük el az adventi koszorúját mindenkinek. A Mikulásról sem

feledkezünk meg, Ő December 5-én látogat el a Gyerekházba, minden kisgyermeket meglepve egy kis

ajándékkal. A karácsonyt pedig egy közös karácsonyfadíszítéssel szeretnénk megünnepelni, természetesen

a díszeket együtt készítve. 

A CSIRIPELŐ BIZTOS KEZDET 
GYEREKHÁZ ESEMÉNYEI

TORMÁSI  ADRIENN  

POLGÁRMESTER  

CS IR IPELŐ  BIZTOS  KEZDET  GYEREKHÁZ  VEZETŐJE  



Megkérdeztük támogatóinkat Karácsonykor ki mit süt-főz?

Szenteste 

Halászlé, sült és rántott hal 

Ecetes krumplisaláta 

Bejgli mákos-diós 

 

Másnapján 

Tyúkhúsleves, pirított hús, francia saláta 

Gordon-Blue, krumpli püré, rizsköret 

Sertéspörkölt galuskával, rántott

csirkemell, rántott karfiol 

Mákos-diós-kakaós bábos mézeskalács 

Kókusz kocka 

Fajcsiné Varga Timea
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Szenteste 

Halászlé 

Sült és rántott ha, ecetes krumpli saláta 

Bejgli mákos-diós 

 

Másnapján 

Tyúkhúsleves 

Zöldséges párolt marhaszelet tarhonyával 

Sertésszűz párolt zöldségekkel,

hasábburgonya, párolt rizs 

Kókusztekercs, képviselőfánk 

Madártej 

Dobrovodsky Tibor

Szenteste 

Borleves 

Rántott ponty krumplisalátával 

Bejgli diós-mákos 

 

Másnapján 

Tyúkhúsleves cérnametélttel 

Főtt hús libasült párolt káposzta

krumplipüré 

Gesztenyés pulykamell vörösboros

aszaltszilva mártással 

Mazsolás rizs 

Dobostorta 

Jezeri László

Az ételkülönlegességeket a kaposszerdahelyi Kovács Mihály mesterszakács ajánlja 

20 dkg kenyérszalonna           

 (nyers, nem füstölt)

40 dkg sertésoldalas

1 közepes fej vöröshagyma

20 dkg burgonya

2 gerezd fokhagyma

8 dkg lecsó

só, bors (őrölt)

őrölt fűszerkömény

fűszerpaprika

1 ek mangalica zsír  

Hozzávalók: 

KARÁCSONYI ASZTAL

AZ EREDETI SZÖGEDI 

HALÁSZLÉ 

1,5 kg ponty (törzs)

1 dl olaj

4 fej vöröshagyma 

3 ek pirospaprika (édesnemes)

1 tk pirospaprika (csípős)

2-3 db paradicsom (kisebb)

2 db zöldpaprika

só 

Hozzávalók: 

SERTÉSPÖRKÖLT 

OLDALASBÓL 

A halat tisztitás után 3 cm-es szeletekre

vágjuk. 

Egy 6-8 literes fazékba az olajat

beleöntjük, amiben a meghámozott és

felszeletelt vöröshagymát üvegesre

pirítjuk. Rátesszük a pirospaprikát, és

azonnal felöntjük 4-5 liter vízzel.

Belerakjuk a feldarabolt zöldpaprikát és

a paradicsomot. Ha ezek megfőttek, 

átpasszírozzuk, s az egész lét felforraljuk. 

Ekkor beletesszük halszeleteket. Lassú

tűzön fél óráig főzzük. Ízlés szerint

sózzuk. Második fogásként túrós csusza

illik hozzá. 

A lecsót, a vöröshagymát és a

fokhagymát összeturmixoljuk, majd

zsíron megdinszteljük. 

A tokaszalonnát kb. 3-4 cm-es darabokra

vágjuk, az oldalast pedig kb. 6 cm-es

darabokra. 

Ha a dinsztelés kész, hozzáadjuk a

húsokat. Amikor kicsit kifehérednek,

fűszerezzük (Ha kevés a pörkölt szaftja,

adunk hozzá még forró vizet.). 

A burgonyát kockára vágjuk. Mikor már

majdnem kész a pörkölt, hozzáadjuk. 

Ízlés szerint készre fűszerezzük. 

4 nyitott szelet pulyka mell

4 szelet sajt

4 szelet gépsonka

3 tojás

só

liszt

zsemlemorzsa

olaj a sütéshez

díszítéshez reszelt sajt 

Hozzávalók: 

CORDON BLEU 

A pulyka melleket kiklopfoljuk, 1-1 szelet

sonkát és sajtot fektetünk rá és az 

egészet feltekerjük ,ezáltal egy henger

alakot kapunk. A szokásos módon

panírozzuk, és bő olajban kisütjük.

Tálalásnál rézsútosan kettévágjuk, a

húsok közé reszelt sajtot szórunk. 

Lehet úgy is elkészíteni, hogy nem

tekerjük fel, hanem csak ráhajtjuk a hús

másik felét és megtűzzük, és

bepanírozva így sütjük ki. 



100 ÉV KÖZSÉGFEJLŐDÉS
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1895. 

 

 

1904. 

 

 

 

1909. 

 

 

 

 

 

1910.  

1917.  

 

1927. 

  

1931. 

  

1932. 

 

1932. 

1932. 

 

1935. 

A középbirtokosok eladják szerdahelyi 

földjeiket. A falu lakóinak a lélekszáma  

ekkor 151. 

Iskolát alapítanak, hogy a gyermekek 

helybeli iskolában tanuljanak. Egy 

elhagyatott uradalmi magtár épületet 

alakítottak át iskola céljára. 

Kaposszerdahely nevet adományozott a 

belügyminiszter, előtte Szerdahelypuszta volt 

a neve. A döntésnél sokat nyomott a latban 

az országban több Szerdahely nevű település 

volt. Jelenleg 5 a megkülönböztető szerdahely 

település. 

A falu lakóinak a lélekszáma 486. 

Elkészült a kisvasút Kaposvár- 

Kaposszerdahely-Ropoly útvonalon. 

Hősi emlékoszlopot állítottak az első 

világháborúban elesettek részére. 

A Téglagyár megkezdte működését. Téglát és 

cserepet is gyártottak. 

Makadámút készült a főútvonalon a falun 

keresztül. 

107 volt már a házak száma, ma 320. 

Vízimalom épült Kis-Szennában a Berki 

patakon. 

Felépült a Katolikus Templom a szerdahelyi 

családok munkájával. Dr.Hoss József 

apátplébános kezdeményezte, hogy a hívők 

szentmisére ne Kaposvárra járjanak. Helyben 

gyártott téglából és cserepből készült a 

templom. 

1937. 

 

1949. 

1950. 

 

1956. 

 

1961. 

 

1961. 

 

1966. 

1973. 

 

1980. 

  

1988. 

1988. 

 

1989. 

  

1991. 

  

1991. 

1993. 

1995. 

1998. 

1999. 

2000. 

 

2000.

Angolok fúrtak kutat kőolajat, gázt keresve 

Kis-Szennában. 

Villamosítják a községet. 

Kis-Szennát és Tókajpusztát 

Kaposszerdahelyhez csatolják. 

Kultúrházat építettek helyiek az őszi 

hónapokban. 

Új temetőt alakítottak ki. Falunak ez a 

negyedik temetője az évszázadok alatt. 

„Igazság” néven Kaposszerdahelyen 

megalakult a Termelőszövetkezet. 

Plébánia építése a hívek adományából. 

Orvosi rendelőt alakítanak ki a Tanácsház 

épületében. 

Vezetékes vizet kap a község. Melegvizet 

találtak a kútfúrók, melyet azóta hűtenek. 

Új lakótelep létrehozása. 

Karácsonyi Hangverseny a Katolikus 

Templomban. 

Sportépület felújítása, majd hozzáépítették a 

közösségitermet. 

Posta, buszmegálló létrejötte. Óvoda 

építésének befejezése. 

Kaposszerdahely lélekszáma 861. 

Vezetékes gáz kiépítése. 

Vezetékes telefon fejlesztése. 

Kábeltelevíziós rendszer indul. 

Kis-Szennai Lakótelep létrehozása. 

Testvérfalui kapcsolat Erdély Farcád 

településsel. 

Kaposszerdahely lélekszáma 1012. 

Forrás: Kaposszerdahely Községtörténete monográfia 2004 

Fésüs  Éva: Karácsonykor 

Karácsonykor 

fényesek a felhők, 

csillagokból 

horgol a tél kendőt. 

Ráteríti 

hegyek tetejére, 

fenyőágnak 

jégrojtos a vége. 

Karácsonykor 

mindenki varázsol, 

meglepetés 

bújik ki a zsákból. 

Szekrényeknek 

titkos rejtekéből, 

édesapám 

legmélyebb zsebéből. 

Karácsonyra 

kalácsot is sütnek, 

nincsen ennél 

izgalmasabb ünnep! 

Ajándékot én is 

készítettem, 

amíg készült 

majdnem tündér lettem! 



JOBB KÉSZÍTENI, MINT A BOLTBAN 

VÁSÁROLNI A SOK-SOK AJÁNDÉKOT
SOMOGYI HÍRLAP, 2018.XII.10.
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Kaposszerdahely 

 

Félszáz gyermek gyűlt össze a közösségi házban, 

ahol a XII. Gyermek Alkotótábort rendezte a 

Kaposszerdahelyért Egyesület. A 

rendezvényen köszöntőt mondott Prépost László 

polgármester, majd Rónai Attila helyi 

ötvösművész nyitotta meg a tábort, amelynek 

keretében nyolc alkotóművész foglalkozásán 

vehettek részt a gyermekek. 

– Sok képzőművész él a településünkön, a hely 

   szelleme valahogy megragadja az alkotókat – 

   mondta Mester József, a Kaposszerdahelyért 

   Egyesület elnöke. – Ők adják tovább a fortélyokat 

   a zselici térség gyermekeinek. 

Egyre népszerűbb a tábor, mert a helyieken kívül a 

szennai, a zselickisfaludi, a szilvásszentmártoni, sőt 

a bárdudvarnoki óvodások és kisiskolások is 

eljöttek. Kaposváriak is voltak, akik a szennai 

művészeti iskolában tanulnak. Az alkotótábor célja 

az, hogy a gyerekek saját kezűleg készítsenek 

karácsonyi ajándékot a 

családnak, szülőnek, testvérnek vagy a barátnak. Ez 

nagyobb örömet okoz, mint a boltban vásárolni. 

Nyolc alkotóművész ismertette meg a gyermekkel az 

agyagozás, a korongozás, a gyertyamártás, a 

festészet, a gyöngyfűzés és gyöngyvarrás, és a 

díszítések világát. Még szalmából és csuhéból is 

készíthettek dísztárgyakat. Hagyományos 

alapanyagokból dolgoznak, de mindig kitalálnak 

valamilyen újdonságot, mint például azt, hogyan 

lehet régi újságpapírból kosarat, dísztárgyakat, sőt 

dobozokat fonni. 

Mester József szerint büszkék arra, hogy az 

alkotótáborban fedezték fel, egy ma 22 éves 

szerdahelyi lány rajztehetségét, aki most végez az 

egyetem művészeti karán. 

K. G. -Somogyi Hírlap engedélye-

KAPOSSZERDAHELYI 
NYUGDÍJAS EGYESÜLET 

ÉNEKKAR FELLÉPÉSEI

Július 14: F.A.L.U. Fesztivál Szilvásszentmárton, 

Július 28: Aratófesztivál Somodor, 

Augusztus 20: Szent István napi ünnepség 

                        – Kaposszerdahely, 

Szeptember 8: Kissebségi nap – Kaposszerdahely, 

Szeptember 30: Honvédelmi nap – Taszár, 

Október 26: Idősek napja – Kaposszerdahely, 

November 14: Népdalos találkozó – Nagybajom, 

December 14: Karácsonyi Muzsika koncert 

                      – Kaposszerdahely, 

December 18: Pajta Színház - Kaposvár 

              Bencs Józsefné titkár 

ZSELICI SZOCIÁLIS  

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Az ellátás, a Zselici Szociális Alapszolgáltatási 

Központ kaposszerdahelyi székhelyén érhető el. 

(7476 Kaposszerdahely, Kossuth L. u.59.) 

A társult települések ellátási területéről is fogadjuk 

a szolgáltatás után érdeklődőket, igénybe vevőket. 

2018 júniustól szervezett nagyobb programjaink: 

Fürdőlátogatás: Tamási Fürdő, Virág Fürdő 

Kirándulás: szerdahelyi pincebuli, Tókaji Parkerdő 

(több alkalommal, túrával főzéssel egybekötve), 

Mesztegnyő, Badacsony, Hévíz, Keszthely, 

Zalaegerszeg, Szentbalázsi halastó a sántosi 

klubtagok meghívására, Zselici Csillagpark 

Bál: Sántoson, Szerdahelyen Őszbúcsúztató bál

Weöres  Sándor: Szép  a  fenyő 

Szép a fenyő télen-nyáron, 

sose lepi dermedt álom: 

míg az ágán jég szikrázik, 

üde zöldje csak pompázik. 

Nagykarácsony immár eljő, 

érkezik az új esztendő. 

Míg a mező dermed, fázik, 

a zöld fenyves csak pompázik. 

              Fink Timea 
              szociális gondozó – nappali ellátás 
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Hírek és események az egyesület  

és Kaposszerdahely életéből
A Kaposszerdahelyért Egyesület Augusztus 20-án 

SZENT ISTVÁN NAPI ünnepséget tartott a Szent 

István szobornál Kaposszerdahely lakóinak. Szent 

István napi megemlékezésünk, kenyérünnepünk 

alkalmával ünnepi köszöntőt mondott Biró Norbert 

a Megyei Közgyűlés elnöke. Megünnepeltük a Szent 

István Lakótelep 30 éves. Az ünnepség után ünnepi 

Szentmise a Katolikus Templomban, majd a 

Millenniumi Parkban 15. Petanque megyei 

rendezvény volt. Hagyományosan részt vett a 

veszprémi Petanque szakosztály. 

 

Szeptember 8-án Balatonakarattyán vett részt a 

petanque szakosztályunk a Honvédelmi Üdülő 

Kupán. 

 

A Csepegőkő megtekintésére szervezett az 

Egyesület 7 km zselici túrát. Az Egyesület vezetői az 

egyesület tagjai és támogatói részére szervezett 

egésznapos jutalom kirándulást Máriagyűd – Siklós 

– Villány (Bornapok) – Villánykövesd útvonalon. 

 

18. Születésnapi Partiját tartotta a 

Kaposszerdahelyért Egyesület a régi Iskolában 

szeptemberben. A fő étel csülökpörkölt szerdahelyi 

módra. Az egyesület megalakulása óta ünnepeli a 

születésnapját. 

 

XII. Gyermek Alkotótábort tartott az Egyesület 

december 8-án. 

 

31. Karácsonyi Muzsika volt december 14-én a 

Katolikus Templomban. A karácsony az év 

legnagyobb ünnepe, gyerekekkel, fiatalokkal, 

idősekkel együtt ünnepeltünk. Sokan voltunk az 

ünnepi koncerten. 

Gőbölös Kriszta szerdahelyi musical színésznő 

május végén egy nemzetközi produkcióban 

szerepelt. Európa 6 nagyvárosában koncerteztek a 

Trónok harca sorozat zeneszerzőjével. Nyáron 

szereplője volt a Szegedi Szabadtérin az Apáca 

show című előadásnak, amit szeptembertől a 

Budapesti Operettszínház is műsorára tűzött. 

Jelenleg a köszínházi előadások mellett országos 

turnén vesz részt. Számos koncertet tudhat maga 

mögött ebben az évben is csapatával, a Super 

Trouperssel. Jövő májusban Kaposszerdahely lakói 

is láthatják-hallhatják a falunapon az Abba show- 

val. Több sorozatban és filmben is hallhatjuk a 

hangját, hiszen szinkron színészként is dolgozik. 

(Pl. a Tv2-n futó Titkok szállodája c. sorozat egyik 

főszereplője.) Idei utolsó karácsonyi műsorán 

Malek Andreával fog énekelni. 

 

Gömbvillám Kaposszerdahelyen 

Augusztus hónapban gömbvillám látogatott meg 

bennünket. Egyetlen csattanással 10 házba benézett, 

nagy károkat okozva. Hozzánk az ablaküvegen 

keresztül jött, füstölt a vakolat, a televíziók 

tönkrementek. Az egyik háznál elégett az 

elektromos vezeték, míg egy másik házban magas 

értékű HIFI berendezést, tv-ket érte a kár. Több 

házban gázkazán, i-Phonok, telefonok, 

számítógépek mentek tönkre. Előfordult, hogy a 

radiátorok izzottak. Volt, akinek az udvarán 

megjelent kék csík és bement a szomszédhoz. Az is 

előfordult, hogy egyszer csak megjelent a szobában 

a tv vezetéken a kékcsík. A gömbvillám 

keletkezésének okát a tudomány még nem ismeri. 

-Mester József- 
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Karácsonyi gyerekkuckó

Kösd össze sorban a számokat!Vágd ki és ragaszd össze a házikót!

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben 
 

Szakad a hó nagy csomókban, 
veréb mászkál lent a hóban. 
Veréb! Elment az eszed? 

A hóesés betemet. 
Nem is ugrálsz, araszolsz, 

hóesésben vacakolsz. 
Fölfújtad a tolladat, 

ázott pamutgombolyag. 
Mi kell neked? Fatető! 

Fatető! 
Deszka madáretető



XII. 
GYERMEK ALKOTÓTÁBOR TÁMOGATÓI 

2018 

REÁL PONT 

BRUNNER SÜTŐIPARI KFT. KAPOSVÁR 

KURUCZ BÚTOR 2000 KFT. KAPOSSZERDAHELY 

KAPOSSZERDAHELY  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 

KAPOS - TERNERO KFT. –  BORJÚ ÉS BÁRÁNYHÚSOK FORGALMAZÓJA 

VÉGH CSILLA  –  ORIFLAME  SZÉPSÉG  TANÁCSADÓ  KAPOSSZERDAHELY 

MARKUNION KFT. KAPOSSZERDAHELY – ÁSVÁNYVÍZ ÉS VÍZADAGOLÓ FORGALMAZÓ 

NÉMETH CSILLA FOTÓS – KAPOSSZERDAHELY 

BUZSÁKI AUTÓGUMI – KAPOSSZERDAHELY 

FORGÁCS LÁSZLÓNÉ – KAPOSSZERDAHELY 

FENTŐS CSALÁD – KAPOSSZERDAHELY 

KUN ISTVÁN  –  KAPOSSZERDAHELY 

RÓZSA ÉVA – KAPOSSZERDAHELY 

 

KÖSZÖNJÜK! 

KARÁCSONYI SZENTMISÉK 

Éjféli Szentmise KAPOSSZERDAHELYEN 24-én 22 órakor 

Karácsony napján Ünnepi Szentmise ZSELICKISFALUD 10 órakor 

Karácsony napján Ünnepi Szentmise SZENNA (Műv.Ház) 11 órakor 

kaposszerdahely.plebania.hu 

A Kaposszerdahelyért Egyesület honlapja www.szerdahelyert.hu, a 17 év KRÓNIKÁI itt olvashatóak. Nézettsége 5 év alatt 33.390 fő. 


