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A MI PLÉBÁNIÁNK!

                       Az elmúlt időszakban több
gyakorlati változás volt, például nagy előrelépés
történt a zenei szolgálatban. Több hónapja
rendszeresen gitáros misét is hallhatunk Kapos-
szerdahelyen, ami falusi viszonylatban újdonság,

és azt tapasztaljuk, hogy erre mind a fiatal, illetve
idősebb korosztály jól reagál. Azt gondolom,

folyamatos megújulásban vagyunk, és ez sokakat
megszólít. A célunk többek között a családos
fiatalok, de úgy látjuk, hogy az idősebb generáció
is nagyon jól veszi és szereti. Ezzel kapcsolatban
lényeges és az is egy cél, hogy többen részt
vegyenek az ünnepekben. Ami ilyen komolyabb
megmozdulás volt Kaposszerdahelyen, a nagy-

csütörtök napján az utolsó vacsora miséje, illetve
ehhez kapcsolódóan egy bárányvacsora. Nagyon-

nagy szó, hogy legalább 30-40 ember munkájá-

nak gyümölcseként jöhetett így létre. A kórus, a
hölgyek, az asszonyok, akik főzték-sütötték az
ételt, akik előkészítették a terepet az étkezéshez,

illetve a sok ministráns, aki ezen az ünnepen ott
voltak. Ez nagyon szép és felemelő azzal a
további pozitívummal, hogy sokan jöttek el a
faluból.
                             Igen, hallottam, hogy nagyon sok
kaposszerdahelyi még nem volt ilyen rendez-

vényen, a résztvevő 150 főnek a háromnegyede
szerdahelyi.
                       Igen, én is azt gondolom, hogy a
mostani rendezvényen sokan voltak a szerda- 

helyiek, olyanok is, akik lehet, hogy nincsenek ott
minden vasárnapi misén, de látszik, hogy ez a
rendezvény megszólította őket és ez egy nagyon
fontos. Együtt ünnepeltük ezt az ünnepet.
                             Azt hiszem most mondtad ki,
hogy ez a fontos, hogy együtt ünnepeltünk.

                       Szeretnénk a mindennapokban is
minél többekkel együtt ünnepelni, melyhez a
zene is egy nagyon fontos eszköz. Természetesen
az egy más realitás, hogy minden hétről
beszélünk, ezért is vannak az újítások,

a változások, amik tényleg afelé mutatnak,

hogyminél többen tudjanak jó szívvel
csatlakozni.
                              Igen-igen. Egyébként
érdekességképpen, hogy egy felmérés alapján

Magyarországon, akik nyilatkoztak keresztény-

ként, az a népesség olyan 65 százaléka. Na, most
ezt még így a szentmiséken nemigen
tapasztaltuk. Csak megjegyzem, hogy az előző
rendszerben többen voltak a templomokban,

mint most, amikor lehet választani.
                      Ebben bent van a válasz, tehát az
egy ilyen plusz motiváció volt, hogy mivel nem
szabad, ezért megyünk, most mivel lehet, ezért
nem muszáj. Ami lényeges: egy előremutató
dologban vagyunk, egyébként egyre többen, és
nagyon örömteli, hogy minden héten mérhető a
különbség.  Az is egy jó mérőszám, hogy hányan
vesznek részt aktívan, és ebben is fejlődés
tapasztalható. A családosokat, kisgyermekeseket
is szeretnénk megszólítani, ezért is van a szent-
mise fele, kétharmada alatti a kisebb-nagyobb
gyerekek foglalkoztatása. Ez egy nagyon új
dologgal egészült ki, hiszen a plébánián
beüzemelésre került egy légvár-ugráló. Ezt a pici
gyerkőcök nagyon szeretik, illetve a szülőknek is
nagy segítség, hiszen így könnyebben ott tudnak
lenni lélekben az egész szertartáson.

                             Érdekességképp én elmondom,

hogy te, mint kántor, sokáig az orgonánál ültél és
amikor először megláttalak, hogy gitározol a
misén, meglepődtem. De ez jó, mert nem
elvonultál, mint kántor, hanem most ott vagy
közöttünk. Tehát ez bensőségesebb.

                       Ezt jól látod ez is egy cél.
                             Aki mindig fenn szokott lenni az
orgonánál az most lent ül.
                       És ez is viszi a közösségbe az
embert, a közösséget erősíti.
                             Látom, hogy a modernizációt is
bevezettétek, a misén van kivetítő!

                       Igen ez elsősorban a fiatalabb
korosztályt szólítja meg. Hozzáteszem, hogy
szerintem az idősebbeknek sem gond, a modern
dolgok segítenek.

                             Őszintén örülök, remélem
többen eljárnak majd a templomba és egy jó
közösség jön létre. Sok sikert kívánok! Előre kell
gondolkodni, előre kell jutnunk, mert csak így
marad meg Szerdahely település.
Köszönöm az interjút!

Mester József -

Ház Gergő -

Ház Gergő - Ház Gergő -

Ház Gergő -

Ház Gergő -

Mester József -

Mester József -

Mester József -

Mester József -

Mester József -

Ház Gergő -

Mester József -

Ház Gergő -

Kedves Gergő! Akkor készüljünk úgy, hogy interjút készítek most Veled a kaposszerdahelyi
plébánia működésével kapcsolatban. Az elmúlt félévben, milyen események voltak, ami meg-
mozgatta a falu lakosságát, illetve a híveket. Többen eljöttek, és egyre többen és többen lesznek
a szentmiséken.
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Kaposszerdahelyen hárman kaptak az elmúlt

években                                      kitüntetést,

 

                                A Szerdahelyi Esték

keretében meghívtuk őket 

beszélgetésre. A bemutatkozás után kíváncsian

vártuk a saját sikerük titkát, hogyan alakult a

pályafutásuk, a különleges munkákról, egyéb

érdekességekről szólt a nyilvános beszélgetés.

Megkérdeztük, mit tanácsolnak a mai

fiatalságnak, hogyan legyenek sikeresek!

 

                                                      történetéről

tartott nagyszerű előadást a Szerdahelyi

Estéken a szerdahelyi Decsi Andrea. Bevezetett

bennünket a bonbon házilag történő

készítésére és ő hogyan jutott el addig a

pillanatig évekkel ezelőtt, hogy mától sokféle

bonbont készítsen. A kóstolón élveztük a

csokoládé sokféleséget.

 

                                                               címmel

tartott előadást a szerdahelyi Fazekas Ágnes a

Camelot Kutyasuli vezetője. A siker titka

kilencvenes évek közepén kezdődött egy

elhatározásból. A Camelot kutyák több

világbajnokságon vettek részt, de a sikerük

titka mindkettőjükről szól.

 

                     4. alkalommal rendezte meg a

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat és a

Kaposszerdahelyért Egyesület. A bormustrához

kötöttük, hogy ez nem verseny, hanem

borbemutató.                               címmel Pap

Józsefné bemutató előadást tartott az

asztalterítékről, vendéglátásról. 11 borosgazda

tisztelte meg a rendezvényt 29 különféle

feliratos borral, amit későbbiekben a borok

kostolásával állapítottuk meg, hogy kié a tavaly

készült jó termés adta bor. Vendégeink a

szennai borosgazdák, megtisztelt bennünket

Szenna polgármestere is, aki meghívta a

szerdahelyi borosgazdákat március 30-án

rendezendő igazi borversenyre.

2019. május

A bornak lelke van, és felszáll a gyöngye,

Vedelni nem szabad, mert ledönt a földre,

Tiszteld a hegy levét, a fényt, a napsugárt,

Kortyonként megrágva, lassan, úgy meg nem árt.

Kevéssel érd be, dalra úgy fakadj,

Igyál, igyál, de ember maradj!

Diófa árnyat ad, a kancsó körbe jár,

Dalolni, sírni fogsz, mire a Nap lejár,

S mikor az éjszaka ráborul a tóra,

Elfogy a könnyed és elhalkul a nóta.

Jön majd egy új nap, és dalra úgy fakadj:

Szeresd a bort, de ember maradj!

 

Írta

Kovács Lajos, Bicskey Dániel

A bor himnusza

Az ipari forradalom Kaposszerdahelyen is

megjelent 1918-ban.

Állomásai: Kaposvár cseri fűrésztelep-szerdahelyi

malom-Fehér part-Kerékkötő-Sárkuta-Ropoly-

Lovász-gödör-Dugás-kút. A vasúti pálya hossza 22

kilométer volt.

Kisvasút Kaposszerdahelyen

Sikeres szerdahelyi emberek

Somogy Polgáraiért
Rónai Attila, Gőbölös Attila és Dr.

Nagy Zsuzsanna.

Kerekasztal

Bonbonda Csokoládéműhely

Kutyaiskolától a világbajnokságig

Bormustra

Vendégfogadás
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CSIRIPELŐ BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ

Az idei évünk a Csiripelő Biztos Kezdet
Gyerekházban január hónapban egy kis
közösség kovácsoló sütéssel-főzéssel
kezdődött. 
Februárban a farsangi hangulat járta át a
Gyerekházat. Farsangi fánkot, és palacsintát
is sütöttünk az édesanyákkal. Márciusban
már tavaszi hangulatban töltöttük minden-

napjainkat. A kiskertünket előkészítettük a
veteményezés-hez, és a Nőnapot is kellően
egy közös ebéddel ünnepeltük. Áprilisban
megtörtént a veteményezés kertünkben. A
Roma Kultúra napján is részt vettünk a 

Köszönöm!

Tormási Adrienn

Gyerekházunkkal, egy kis
kézművesprogrammal. Majd a húsvétra
készülődtünk közös tojásfestéssel. 
Múlt héten pedig Csiripelő Anyukáinkat
köszöntöttük egy kis ebéddel, és saját
készítésű kis emlékekkel gyermekeiktől. 
Egyre több csecsemő és kisded érkezik
hozzánk, aminek nagyon örülünk, hisz
minden nap megtöltik a Gyerekházat
szeretettel. Ingyenes gyógytornászunkhoz is
minden alkalommal érkeznek fejlesztésre.

ZSELICI SZOCIÁLIS 

ALAPSZOLGÁLTATÓ

KÖZPONT
NYUGDÍJAS KLUB kiemelkedő programjai a
tagok részére
Januárban volt egy szigetvári fürdőzés,
februárban a sántosi, és a taszári idősek
klubjával farsangoltunk együtt,
márciusban szalonnasütés a parkerdőben,

áprilisban bográcsozás volt a szilvási tónál.

Fink Timea
Szociális Gondozó nappali ellátás

KAPOSSZERDAHELYI

NYUGDÍJAS EGYESÜLET

ÉNEKKAR SZEREPLÉSEI

Január 23-án a Kultúra Napján felléptek
Kaposszerdahelyen
Március 15-én Nemzetünk Ünnepén
szerepeltek Kaposszerdahelyen
Március 16-án Patalomban Szerdahelyi
versmondók mutatkoztak be
Március 30-án Kaposszerdahelyen IV. Nótás-
Dalos Találkozón énekeltek
Május 25-én Nagyberki Kistérségi bemutatón
vesznek részt
Május 25-én a Kaposszerdahelyi Falunapon is
szerepelnek

Bencs Józsefné Magdi néni
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Azzal a céllal alakultunk, hogy szebb és jobb
jövőt, komfortosabb életet akarunk Kapos-
szerdahelyen. Élhető és vonzó településért
dolgozunk.

Kaposszerdahelyért Egyesület honlapja
szerdahelyert.hu

HÍREK, ESEMÉNYEK

Kerekasztal vendége
Rónai Attila ötvös és Gőbölös Attila keramikus
Rónai Attila elkészítette az eredeti magyar
koronát, mint ötvös. Gőbölös Attila keramikus
eredeti, autentikus Szent István bronz szobrot
készített a falunak, illetve az erdélyi
testvérfalunkba is.
Kerekasztal beszélgetés a befutott helybeni
emberekkel, illetve mivel tevékenységükért
kitüntetést kaptak, kíváncsiak voltunk arra,

hogyan kezdték a szakmát, a szakmákat.

Szerdahelyi Esték Szerdahelyen
Sikeres Emberek Szerdahelyen!

TEAESTEK – VENDÉGLÁTÁS

SIKERES SZERDAHELYI EMBEREK
Szerdahelyi Esték - Családias rendezvény
BONBON KÉSZÍTÉS - BEMUTATÓ - KÓSTOLÓ
ELŐADÓJA A SZERDAHELYI DECSI ANDREA

VALAMI KAPOSSZERDAHELY!

Az első ESTéket 2016 január 28-án indította el a
Kaposszerdahelyért Egyesület.
Kutyaiskolától a világbajnokságig. 

Fazekas Ágnes a Camelot Kutyasuli vezető
előadásában

50. Szerdahelyi Esték!

                                       alkalommal a Szerdahelyi
Esték keretében. 27 féle bort kóstolhatunk meg
+ hozzá a finom borkorcsolyát
VENDÉGFOGADÁS - Pap Józsefné érdekes
bemutató előadást tartott az asztalterítékről,
vendéglátásról.
Szenzációsan jól sikerült az este! Köszönöm a
szerdahelyi és a szennai borosgazdáknak.

BORMUSTRA IV.

KEREKASZTAL - BESZÉLGETÉS
Vendégeink: Dr. Nagy Zsuzsanna háziorvosunk
Somogy Polgáraiért kitüntetettje,

Domonkosné Bencs Tünde és Jánosné Végh
Bernadett szakápolók

80 éves SZERDAHELYEN a szervezett
egészségügyi ellátás!

Ünnepelt a falu. A nemzeti ünnepünk a
szabadságszeretetet, a szabadság utáni vágyat
fejezi ki.
A himnusz után köszöntőt mondott Prépost
László polgármester, Vajda-Horváth Éva ünnepi
verset szavalt, óvodásaink nagyon színvonalas
műsort adtak elő, Szerdahelyi Nyugdíjas
Egyesület Énekkarával együtt énekeltünk, Szabó
Virág csodálatos fuvola előadását hallgattuk.

Ezen napon ünnepeljük 1997 óta a Kapos-
szerdahely Polgáraiért díj átadását, az kap, aki a
helyi közösségért sokat tett, hírnevet hozott a
falunak, így vehette át a díjat ebben az évben
Vajda-Horváth Éva és Dr. Kerekesné Pytel Anna.

Az ünnepséget a szózat éneklésével zártuk.

MÁRCIUS 15.

Kaposszerdahelyre március 22-én.

Megjött Matyi, a mi gólyánk!

64 üveg borral neveztek be a 30 év óta
rendezendő szennai Zselici borversenyre. A
verseny fő rendezője a Szenna Község
Önkormányzata.

Szép eredmények születtek a versenyen 11
aranyérem, 13 ezüstérem és 13 bronzérem lett.
A                                                előszőr neveztek be,

3 érmet kaptak a kitűnő boraikra, így 

Helman József arany, Jancsekity István ezüst és
Bán Lajos ezüst. Gratulálunk!

                                                               

Nagy József 2 arany, 2 ezüst, 2 bronz, 

Orsós István 1 ezüst, Tóth László 2 arany, 

Vass József 1 bronz, Bérdi Dániel 1 bronz, 

Istvánfi László 1 ezüst, 1 bronz, 

Szabó Roland 1 bronz, Balogh Sándor 1 bronz,

Szabó János 2 arany, 1 ezüst, Szélesi Jenő 1 bronz.

Gratulálunk!

 

Szabó János 1 ezüst, 1 bronz. Gratulálunk!

ZSELICI BORVERSENY SZENNÁBAN

Kitüntető emléklapot kaptak Gulyás Katalin,

Pap Józsefné, Pete Jánosné és Balogh József.
Szavalóversenyeken való kimagasló
teljesítményükért Gulyás Katalin 3 emléklapot,
Pap Józsefné 2 emléklapot, Pete Jánosné 2
emléklapot, Balogh József 1 emléklapot,
Bogdán Erzsébet 1 emléklapot kapott.

SZERDAHELYI VERSMONDÓK,
ÉNEKESEK

szerdahelyi borosgazdák

Szennai borosgazdák eredménye:

Zselickisfaludi borosgazda eredménye:
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A „cigányság szent ünnepének” nevezte Choli
Daróczi József költő, író, műfordító, pedagógus
az 1993 óta minden év április első hétvégéjén
rendezendő ROMA KULTÚRA NAPJÁT.

Kaposszerdahelyen az együttműködés
kimagasló. A Roma zászló színeit elemeztük,

megtudtuk mi szimbolizál. Majd együtt
elénekeltük a Roma himnuszt, meghallgattunk
magyarul és cigányul is a dalt. Játszottunk, jót
nevettünk, táncra perdültünk.

ROMA KULTÚRA NAPJA
SZERDAHELYEN

HÍREK, ESEMÉNYEK

Kaposszerdahelyért Egyesület Csendes Katalin
szervezésében a Szent István lakótelep
játszóterén húsvét előtt az első
díszítettük. Közösen megkerestük a tojásokhoz
a fát, ami ötödikre sikerült, de ez már igazi
                   Messziről jól látható, a tojások is
könnyedén felrakhatók.

                díszitettek második éve a Kis-Szennai
lakótelep Németh József játszóterén is, sőt
még egy hatalmas piros tojást is állítottak.

Köszönet a szervezőknek, a résztvevőknek Bellai
Sándornak, Fentős Károlynak.

TOJÁSFA

6. szezonnyitó jótékonysági motoros felvonulást
tartották meg áprilisban a Széles Út Egyesület
és a Kaposszerdahely Községi Önkormányzat.
Prépost László polgármester köszöntője,

valamint az atyai áldás után megkoszorúzták az
elhunyt motorosok emlékére állított kopjafát és
a vaslakat elhelyezése is megtörtént a lakatfalra.

Quados, motoros és gokardos bemutatót is
tartottak.

MOTOROS FELVONULÁS

Május 1.-én a Kaposszerdahelyért Egyesület
2002 óta szervezi a petanque sörmérkőzést.
A hagyományos Petanque Sörmérkőzés nagyon
jól sikerült, mindenki vidám volt, jól érezte
magát. Sör, zsíroskenyér választék. 7 duplett
csapat indult.
Felnőtt kategóriában eredmények: 1. MI=Ajkay
Beáta-Andor Gábor, 2.RAKÓ=Rakovszky
József, Kovács József, 3.KIGOLYOZÓK=Forgács
Lászlóné, Gyönyörű Zoltán
IFI:Szennai Leventék I. és Szennai Leventék II.

PETANQUE - SÖRMÉRKŐZÉS

Tojásfát

TOJÁSFA.

Tojásfát


