
                 a várva várt ünnepek… 

                 Minden évben újra- és újraéljük a készülődés 
bizsergető izgalmát, az ajándékozás gyönyörűségeit, a 

titkolózás, a várakozás szelíd boldogságát és az együttlét 
örömeit. 
 

Az előkészületek első lépéseként kürtöljük össze a 

családi kupaktanácsot, hogy mindenki elmondhassa 

vágyait, kívánságait, aztán kiderül, hogy mindenkinek 

van valami kiváló adottsága: ki a vásárlás bajnoka, ki a 

diótörők gyöngye, ki a hústűzdelés mestere, ki a terítés 
művésze…, így gyorsan jókedvűen megy a közösen 

végzett munka. Az öröm különös portéka: minél többet 
tud adni az ember, annál több marad belőle… 
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2017 december közepén is jön a megszokott menetrend, itt az év vége és ismét a karácsony 

megünneplésére készülünk. Egymáshoz való hozzáállásunk nemcsak a mellettünk élő emberek jó 

közérzetét, de a mi sikerességünket is eldöntheti. Ilyenkor mindennapjainkban torlódnak a zárási feladatok, 

a karácsonyi bevásárlások, a takarítás, az ajándékkészítés, a fenyőállítás, az ünnepi étel főzése, sütése, 

valamint Kaposszerdahelyen sok családnál, a téli tüzelővel kapcsolatos elfoglaltságok, az önkormányzati- és 

természetesen a családi programok. 

Várjuk az ünnep megérkezését, még akkor is, ha esetleg nincs kivel megosztanunk azt a napot. Külön öröm 

és szerencse ez, ha van, kivel ünnepelni. 

De mi is a karácsony titka? Megmutatja a szeretet útját, mely nem törvényekkel és rendeletekkel jön létre, 

hanem úgy, hogy rájövünk arra, hogy szükségünk van egymásra. A karácsony családokat, nemzedékeket 

összekapcsoló ünnep, még akkor is, ha időnként ezeken a napokon az egymás felé érzett teljesíteni akarás, 

indokolatlan feszültségeket szül. 

Kívánom településünk teljes lakosságának azt, hogy szeretet és békesség tegye széppé az ünnepeket, hogy 

az újesztendőbe tiszta szívvel és újult erővel léphessünk! 

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

PRÉPOST  LÁSZLÓ
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Isten békességet akar adni mindannyiunknak. Egy olyan belső békét, amelyben nincsen harag, nincsen 

gyűlölet a másik iránt, hanem arról a szeretetről szól, aki megtestesült közöttünk azon a szent éjszakán, a 

békesség éjszakáján. 

Jézus azt mondja: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. De vajon készek vagyunk befogadni 

ezt a békességet? Kiüresítettük-e a kezünket arra, hogy Isten megajándékozzon bennünket az ő jelenlétével? 

Oda tudunk figyelni a másikra, vagy csak a saját gondolataink töltenek el bennünket? Észrevesszük-e a 

másik kiáltó szükségét? Kérjük-e Istentől, hogy nyissa meg a szemünket, hogy békességet tudjunk vinni oda, 

ahol viszálykodás van, hogy a gyűlölet helyébe oda tudjuk vinni a szeretetet? 

Isten ezt a belső békességet a vele való találkozásban adja meg, amikor csendben, lélekben leborulunk előtte. 

Talán ezért építettünk annyi templomot, minden faluban egyet és a városokban többet is, hogy legyen hol 

megtalálni azt a csendes helyet, ahova összegyűlhetünk és ahol a szívünk eltelik az Isten jelenlétével. 

Jézus nem úgy adja nekünk a békét, ahogy a világ adja. Ez a béke nem kötődik senki máshoz, csak Istenhez. 

Éppen ezért olyan fontos, hogy elhatározzuk, hogy elkérjük ezt a békét Istentől. 

Egy kis franciaországi faluba, Taizè-be zarándokoltam, ahol egy picinyke románkori templomban, talán a 

legnagyobb csendet lehet megtapasztalni a világon. Ahogy ott ültem a padon, végtelen csend és béke töltött el. 

És egyszer csak a szentély ablaka mögött megjelent egy énekesmadár és néhányat koppantott az ablakon, 

mintha be akarna jönni. Jézus így kopogtat a csendben, szeretne belépni szívünk ajtaján. Engedjük be őt, és 

fogadjuk el tőle jelenlétének ajándékát! 

A békesség hírnöke jön hozzánk 

Áldott, békés, szent karácsonyt kívánok minden kedves olvasónak és családjának! 
Szeretettel: NYÉKY  KÁLMÁN  PLÉBÁNOS  ATYA



Az ételkülönlegességeket a kaposszerdahelyi Kovács Mihály mesterszakács ajánlja 

GOMBÁS PONTY TEPSIBEN 

KARÁCSONYI ASZTAL

Elkészítés: 

60 dkg burgonya, 

25 dkg Ráma margarin, 

1,5 kg-os ponty, 

só, 

1 mokkáskanál törött bors, 

20 dkg vöröshagyma, 

30 dkg gomba, 

2 zöldpaprika, 

4 dl tejföl.  

A vékony korong alakúra szeletelt krumplival 

beterítem a margarinnal vastagon kikent tepsi alját. 

Erre ráfektetem a pontyot, amit 2 ujjnyi szélességben 

a gerincig bevagdostam. Kívül-belül megsózom, és 

meghintem borssal. A bevágásokba nyomkodom a 

finomra vágott hagymát és egy-egy vékony csík 

margarint. Elterítem a hal körül a vékonyra szeletelt

gombát és zöldpaprikát. Megsózom, és borssal 

meghintem, majd meglocsolom tejföllel, a tetejére 

margarint morzsolok. Közepesen forró sütőben kb. 

25-30 percig fóliával letakarva párolom, majd a fóliát 

levéve forró sütőben ropogósra, barnára sütőm a 

tetejét. 

 

Elkészítési idő: 1 óra 30 perc. 

Hozzávalók: 

VÖRÖSBOROS HALLEVES 
BUSAGOMBOCÓKKAL 

Elkészítés: 

fél tasak előfőzött gyors rizs,

30 dkg busafilé, 

2 evőkanál búzadara, 

2 tojás,

2 gerezd fokhagyma, 

1 csokor petrezselyem,

1 liter kész halászlé, 

2 dl vörösbor 

A rizst megfőzzük, majd lecsöpögtetjük. A busafilét 

finomra daráljuk, hozzáadjuk az előfőzött rizst, a 

búzadarát, a tojásokat, és fokhagymával, sóval, 

apróra vágott petrezselyemmel ízesítjük. Félórára 

hűtőszekrénybe tesszük pihenni. A halászlevet

tűzre tesszük, a halas masszából vizes kézzel diónyi 

gombócokat formálunk, és a gyöngyözve forró 

levesben kifőzzük. Tálalás előtt vörösborral ízesítjük. 

 

Elkészítési idő: 25 perc. 

Hozzávalók: 

Megkérdeztük támogatóinkat Karácsonykor ki mit süt-főz?

Halászlé 

Kacsa comb, mell 

Kirántott harcsafilé 

Kakaspörkölt párolva, pirítva 

Lilakáposzta, főtt burgonya 

Francia saláta, majonézes burgonya 

 

Németh Csilla 

Töltött káposzta 

Tyúkhúsleves 

Kolbásszal töltött hús 

Bejgli 1940 év recept alapján 

Hógolyó, keksztekercs 

Buzsáki Zoltán
Töltött káposzta 

Rántott ponty rizzsel, krumplival 

Húsleves 

Diós-mákos bejgli 

Gesztenyés sütemény 

 

Horváthné Kiss Anett
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2017 ÉVI PROGRAMJAI

A ZSELICI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
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Januárban elbúcsúztattuk az Óévet, és köszöntöttük az Újévet! 
Februárban ellátogattunk a kaposvári Virágfürdőbe, hogy egy kicsit kiszakadjunk a téli didergésből, 
feltöltődjünk. 
Márciusban a nőké volt a főszerep, hölgy tagjainkat köszöntöttük. 
Április a húsvét hónapja volt, ebből az alkalomból az idősek az Igali gyógyfürdőben frissülhettek fel, 
igény szerint. Valamint eleget tehettünk nagy örömünkre a Sántosi Idősek Klubja meghívásának, 
hogy vegyünk részt, az általuk szervezett Locsolóbálon. 
Májusban igencsak kitettek magukért a mozgásra vágyó tagjaink. Többször túráztunk a Tókaji 
parkerdőben, és kirándultunk Zsippón, a Madár- és Élményparkban. 
Júniusban volt eszem-iszom, dínom-dánom, bográcsozás, és végül egy jól sikerült, élmény dús 
kirándulás Pécsen. 
A júliusi nagy hőséget fagylalt partikkal és kirándulással próbáltuk enyhíteni. Ellátogattunk a 
toponári Fekete István Látogatóközpontba, ahol is megcsodálhattuk a látnivalókat, csónakáztunk, 
kirándultunk és egy jót ebédeltünk a desedai strandon. 
Augusztusban is maradt a hőség, így ebben a hónapban is volt okunk a felfrissülésre! Kirándultunk, 
piknikeztünk, szalonnánkat sütögettük a természetben. Ellátogattunk Csokonyavisontára is, ahol 
ismét átadhattuk magunktat strand által nyújtott lehetőségnek, hogy lehűljünk, és egy jót együnk a 
helyi étteremben. 
Szeptemberben is kihasználtuk a jó időt, és kitörtünk a szabadba. Elutaztunk Budapestre is, ahol 
megcsodálhattuk a Tropicarium izgalmas élővilágát. 
Októberben egy kicsit pihentünk. Terveink között volt egy kiruccanás Szabadkára, de a csekély 
érdeklődés miatt, sajnos elmaradt, viszont a Tókaji Parkerdőbe szervezett zsíros kenyér parti, igen jó 
hangulatúra sikerült. 
Novemberben a táncé volt a főszerep. A hónap a Halloweeni készülődés jegyében telt, amit a végén 
egy fergeteges partival zártunk. Sántosi testvérklubunk tagjai is ellátogattak hozzánk ebből az 
alkalomból, tovább emelve jelenlétükkel a hangulatot. 
Decemberben együtt készülődünk a karácsonyra, és az újévre. Kirándulunk Vörsre, ahol 
megtekintjük a híres-neves Betlehemet, és a Tűzoltó Múzeumot, végül a Csillagvár Étterem étel 
remekeit kóstolhatjuk meg.  

Ezúton szeretnénk mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánni az Alapszolgáltatási 

Központ minden dolgozójának nevében! Jövőre is sok szeretettel várjuk régi és új tagjainkat változatos programokkal!

KAPOSSZERDAHELYI NYUGDÍJAS EGYESÜLET ÉNEKKAR FELLÉPÉSEI

Január 20: Kaposszerdahely, 
Március 11: Somodor szavalóverseny, 
Március 15: Nemzeti ünnep Kaposszerdahelyen, 
Április 8: Zselickisfalud, egyéni énekverseny, 
Május 19: Toponár, egyéni ének kistérségi, 
Május 27:  Kaposszerdahely falunap, 
Június 10: Taszár, Nyugdíjas találkozó, 
Július 29: Somodor aratófesztivál  („első kaszás Kaiser János”) Kaposszerdahelyi aratócsapat az aratófesztiválon 
Somodorban! 2 db különdíj a csapatnak és a legjobb kaszás díj Kaiser János bácsinak. Gratulálunk! 

Augusztus 20: Szent István Napi Új kenyér ünnep 
Kaposszerdahely, 
Október 7: Kaposvár Művelődési Központ,
Október 20: Idősek napja Kaposszerdahely, 
Október 30: Honvéd nap Taszár, 
December 5:  Pajta színház Kaposvár, 
December 15: Karácsonyi Muzsika koncert Kaposszerdahely, 
December 21: Szilvásszentmárton Karácsonyi koncert. 

              Bencs Józsefné titkár 
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Gyerekként a lét felett lebegve,  

nem hitted, hogy az őrület,  

oly közel jöhet hozzád,  

mint téli reggelen saját leheleted. 

Belenézel, mint erdőbe  

holdtalan, sötét éjjelen. 

Szemed inkább gyorsan lehunyod. 

Melletted róka lép, feletted bagoly huhog. 

Faodvába, avar alá bújni  

és ott várni a piros reggelig, 

gyáván, magadba merülve,  

míg az élet telik. 

Nem lesz jó mégsem,hisz ezalatt,  

elrobognak feletted nagy, színes hadak. 

Hívó kürtjük füledben vissz-harang. 

Várjatok megyek, csak felveszem, 

törékeny vértem,sisakom, 

bátortalan léptemnek nyoma, 

ott marad a színes avaron. 

 

Szenna 2017. Karácsony hava 10. 

 Szendefy  Mária  

Zeneovi: 
Hóembernek se keze se lába 

Gyerekeknek 

KerekMese: 

Kis Karácsony 

Rudolf, a rénszarvas 
(rajzfilm)

Szenna Általános 

és Művészeti Iskola

A szennai iskolába járó tanulók a 2017-es évben elért 

eredményeiről adunk ízelítőt. 

Országos tanulmányi versenyek: 

Bendi Tiborné 
igazgató

Herman Ottó Országos Természetismereti Verseny 

döntőjén Szász Vilmos 7. helyezett lett. 

Országos Természetkutató Versenyen            

csapatban 2. helyen végzett Barbély Kamilla,            

Nagy Zsófia, Berecz Janka.

Bendegúz Anyanyelvi Országos Versenyen                

két kategóriában ért el jó eredményt Hodics Júlia            

        "Tudásbajnokságon" 4.helyezett ,                              

        "Nyelvész" versenyen 2.helyen végzett.

MindLab Országos Versenyen                                      

/6 kategóriából 9 díjat hoztunk el                                    

      3. hely: Keresztes Emma, Nagy Bálint, Szabó Áron    

      2. hely: Tilk Kiara, Posza Máté, Horváth Zalán          

      1. hely: Sármány Enikő, Edelényi Csaba, Nagy Zsófia

Sporteredmények:                                              

Tiszperger Júlia Országos bajnok lett uszonyos úszásban 

Tiszperger Dorina "Jó tanuló jó sportoló"  címet kapott a 

minisztertől.

A Sakk ezer arca pályázaton                            

különdíjat kapott Karácsony Áron.

A Gödöllőn megrendezésre kerülő Országos Népzenei 
Tanulmányi versenyen                                          
  Nagy Bálint 2.helyezést ért el citera hangszeren.

Köszönjük a  szorgalmas és tehetséges tanulóknak a 
felkészülést. 
Nagy öröm, hogy iskolánk és lakóhelyünk hírnevét 
öregbítették és dicsőséget szereztek kiváló munkájukkal. 
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Magyarországon csupán a 19. század végére ért el a 

tea, akkor viszont gyorsan elterjedt, s a felsőbb 

rétegekhez tartozó körében divattá vált az ötórai 

tea. Hetente egyszer-kétszer ültek össze a hölgyek, 

hogy kötetlen csevegés mellett megmutathassák 

vagyonukat is. 

A teafőzés mindig a fiatal lányok feladata volt. 

Egyre nagyobb teret kapott a tea, először a házi 

bálokon szolgálták fel a frissítők mellett, majd a 

reggeli és a vacsora alkalmával is. Az egyik 

legkiválóbb teakeveréket Gerbeaud Emil 

kísérletezte ki, tízféle teából. Elsősorban Kínából 

érkezett hazánkba a tea, de kapható volt indiai tea 

is. Később az orosz karavántea is megérkezett. 

Az 1990-as évek elejére hatalmas behozatal történt, 

így már reklámozni kellett, hogy el tudják adni a 

csordultig telt raktár készleteit. Végül a posta 

segítségével a vidéki emberekhez is eljutott a tea. 

Ezekben az években felgyorsult a 

mindennapi élet, így lassan 

kezdtek megszűnni a 

teadélutánok, és a mai 

teázási szokásokhoz 

formálódott a kultúra.  

Teakultúra

MOZDULT  A  FALU

Adomány pénzeket és virágokat szeptember 9-vel kezdte gyűjteni, hogy kis falunkban szebbé tegyük a 

környezetünket. 120 család 100 ezer forintot adott össze a virágokra. 80 cserje bokrot és 80 rózsatövet vett 

rajta Csilla. Folyamatosan jöttek október 20-ig a virág adományok, árvácskák, és rózsák, yukkák, 

rózsaloncok, mályvabokrok, cserje bokrok és 200 darab tavaszi virághagyma. 

Szeptember 19-én kezdték az ültetést az első  adag cserepes növényt  önkéntesekkel és a 

közfoglalkoztatásban dolgozókkal. A Kaiser fateleppel szembeni kis parkot virágosították, rendbe tették, 

amit 5 nap alatt széppé varázsoltak közös erővel, 400 db árvácska adomány virágot ültettek el a területen. 

Az Önkormányzat segített a szállításban, szerszámokkal, emberi erőforrással, hogy mielőbb a földbe 

kerülhessenek a növények. Tavasszal már láthatjuk is a rózsáinkat, amik majd késő fagyokig virágozva 

mosolyognak majd ránk. 

A Mikrotérségi központ elé, az Orvosi rendelő előtt, a Hivatal elé, a Temetőbe, a II.világháborús emlékmű 

köré, a Farcádi  kopjafa elé, az 56 -os parkba került elültetésre, a Szent István szobor köré is kerültek a 

rózsák. 

VIRÁGOSÍTÁS KAPOSSZERDAHELYEN 
Németh Csilla fotós kezdeményezésére

Január 20. „Kaposszerdahely Értékei” – 

állandó kiállítás megnyitója 

Március 15. Ünnepség.  

Kaposszerdahely Polgáraiért –                      

díj átadása Bogdán Zsolt, Prépost Lászlóné 

részére.

Április 22. Roma Kultúra Napja  

Április 29. Szezonnyitó Motoros Felvonulás 

Május 27. Falunap 

Május 31. A Kihívás Napja 

Július 20.  56-os Emlékpark, és szobor 

avatása 

Augusztus 20. Szent István Nap 

Október 20. Idősek Napja ünnepség, 

vacsora.  

Legidősebbek köszöntése: Bencs Miklósné 

(1926), Id. Vulczer Ferenc (1934) 

December 15. A 30. Karácsonyi Muzsika 

adventi hangverseny

Kulturális események 
Kaposszerdahelyen  
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Hírek, események

Somogy Polgáraiért Díjban részesült Gőbölös Attila keramikus Csurgón a 

Megye Nap alkalmával, aki munkájával, tevékenységével öregbítette 

Somogy megye jó hírét. „A kezdetektől a mai magyar Parnasszusig” című 

kiállítása az idei Megyehét programjai között került megrendezésre a 

Kormányhivatal Galéria legújabb tárlatában. Lulla Önkormányzata által 
bronz szobor készítésére, emlékhely kialakítására kérték fel Gőbölös 

Attilát, melyet  augusztus 20-án avatták fel Erényi Alajos és Erényiné 

Karlik Erzsébet tiszteletére. Kaposfüredi Galéria és Szoborparkban 

nagysikerű kiállítása nyílt meg novemberben. 

Petanque sörmérkőzést tartott május 1-én a Kaposszerdahelyért Egyesület.  

Helyezések sört nyert: Felnőtt Díj I. Tóth Máté & Tóth Kristóf, II: Balogh 

Mihály & Kovács József, III. Szabó Ferencné & Forgács Lászlóné,            

 III. Mester József & Paksai József. Az IFI gyümölcsitalt nyert I. Vincellér 

Eszter & Nagy Krisztián, II. Németh Kevin & Nagy Dorián. A délután 

családias hangulatban telt el.

Habán kerámiák Somogyban címmel Falusiné Terjék Éva március 3-án 

Nagyatádon kezdődött meg a kiállítás sorozat, majd Budapesti Történeti 
Múzeum - augusztus 20. Reformáció 500 pályázattal és folytatódott a 
Hagyományőrzők címmel Marcaliban. 

I. Nemzetközi Reiki Érdemérem Átadó ünnepség 2017. május 20-án volt a 

Mikrotérségi Központban. Közel százan vettek részt az eseményen, ahol 16 

Reiki érdemérem átadására is sor került. 

Zselici Gyermek Ajándékkészítő Alkotótábort indított el június 20-án 5 

napon át a Kaposszerdahelyért Egyesület. 21 régi mesterséget ismerhetett 

meg a résztvevő 40 gyermek, így a korongozást, agyagozást, értéktárat, régi 

népi eszközöket, kosárfonást, gyógynövényeket, üvegfúvást, népi 

pásztorfaragást, hangszerkészítést, citera-, nádsíp-, csattogó-, bürökdudát, 

batikolást, hímzést, tojásfestést, népi játékokat, népi ételeket, de volt 

múzeumpedagógia, bőröndmúzeum és tűzugrás is.  

XII. Pétanque kupa augusztus 20-án. A Kaposszerdahelyért Egyesület idén 

is megtartotta a duplett kettő fős petanque versenyt a Millenniumi Parkban.  

Kaposszerdahelyért Kupa helyezettjei: I. Bódis Adrián - Nagy Krisztián 

páros, II. Pap Józsefné - Mester József, III. Kovács József - Balog Mihály

XI. Gyermek Alkotótábor volt december 9-én, ahol 60 gyermek készített 

karácsonyi ajándékot 9 alkotóművész segítségével. A Kaposszerdahelyért 

Egyesület szervezésében 15 támogató segítette az Alkotótábor létrejöttét. 

Köszönjük. 

Tárkányiné Máli Orsolya 
Ügyvezető  

+36209523644, 
markunion@markunion.hu 

www.markunion.hu 

Végh Csilla 

Szeretnél gyári áron 
hozzájutni az termékeihez? 
Most lehetőséged van rá! 
Minden termékre 20%-os 
kedvezményt biztosítunk 

1 éven keresztül. 
A vásárlói kódszámod ingyenes 
elkészítéséhez keresd Végh Csilla 

Oriflame Managert. 
06 30 657 04 76 

A Szerdahelyi Esték januárban  „Nőszirmokról dióhéjban” tartották meg az első előadást, majd „A

csodálatos Zselic, ahogyan Németh Csilla látja”- címmel fotó előadás, végül a BORSMUSTRÁ-val zárta a 

rendezvénysorozatot a Kaposszerdahelyért Egyesület. Az előadásokon TEA EST alkalmával 10 féle teát is 

kóstolhattak a résztvevők. 



XI. 
GYERMEK ALKOTÓTÁBOR TÁMOGATÓI 

2017 

SEFAG ZRT. KAPOSVÁR 

BRUNNER SÜTŐIPARI KFT. KAPOSVÁR 

KURUCZ BÚTOR 2000 KFT. KAPOSSZERDAHELY 

KAPOSSZERDAHELY  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 

GELENCSÉR ATTILA ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ KAPOSVÁR 

KAPOS - TERNERO KFT. –  BORJÚ ÉS BÁRÁNYHÚSOK FORGALMAZÓJA 

VÉGH CSILLA  –  ORIFLAME  SZÉPSÉG  TANÁCSADÓ  KAPOSSZERDAHELY 

MARKUNION KFT. KAPOSSZERDAHELY – ÁSVÁNYVÍZ ÉS VÍZADAGOLÓ FORGALMAZÓ 

SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT – KAPOSVÁR 

NÉMETH CSILLA FOTÓS – KAPOSSZERDAHELY 

BUZSÁKI AUTÓGUMI – KAPOSSZERDAHELY 

FORGÁCS LÁSZLÓNÉ – KAPOSSZERDAHELY 

FENTŐS CSALÁD – KAPOSSZERDAHELY 

KUN ISTVÁN  –  KAPOSSZERDAHELY 

RÓZSA ÉVA – KAPOSSZERDAHELY 

REÁL PONT – KAPOSSZERDAHELY 

KARÁCSONYI SZENTMISÉK 

December 24-én Éjféli Szentmise Kaposszerdahelyen 22 órakor 
December 25-én Szentmise Szennában 11 órakor 
Szentmisék a Donneri Templomban  25-én 17 órakor, 26-án 8,30 órakor 

kaposszerdahely.plebania.hu 

A Kaposszerdahelyért Egyesület honlapja www.szerdahelyert.hu, a 16 év KRÓNIKÁI itt olvashatóak. Nézettsége 4 év alatt 28.000 fő. 


