
A karácsony keresztény ünnep, Jézus Krisztus földi
születésének emléknapja: az öröm és békesség, a család és
gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe.

 

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely
hivatalosan is a szereteté.

Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a
gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán
egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el,
fordítva kellene legyen.

Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a
többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.”

 

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Kaposszerdahely lakóit
Karácsony Ünnep alkalmával!
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A Csiripelő Biztos Kezdet Gyerekházba egyre több "Kis Csiripelő" érkezett nap mint nap.

Nagyon vidáman teltek a napok a Házban. Gyerekek játszottak, szülők beszélgettek,

tapasztalatot cseréltek, feltöltődtek.

Gyógytornászainkhoz is egyre több szülő hordta-hordja gyermekét fejlesztésre.     

Minden hónapban két közösségi rendezvény tartottunk, ahol szép számban vettek részt a
szülők gyermekeikkel. 
Legnagyobb rendezvény a Mikulás ünnepség volt, ahol több mint 20 kisgyermeket

ajándékozott meg a Télapó. Egy kis ünnepség, büfével és tombolával. A befolyt összegből
a Gyerekház a kisgyermekeket szeretné megörvendeztetni a gyerekeknek szóló műsorral.

A CSIRIPELŐ BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ

BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT FÉLÉVRŐL

MIKRÓTÉRSÉG IDŐSEK KLUBJA

Júliusban kirándulás Ropolyba és a Gyertyánosba
Augusztus hónapban bográcsozás volt Kaposhomokon, fürdés Csokonyavisontán
Szeptember az őszé, GRILL PARTY Pál Rózsikánál
Októberben készültünk az Idősek Napjára, majd részt vettünk
Novemberben Színház, a Padlás című előadást néztük meg és még bál is volt

KAPOSSZERDAHELYI NYUGDÍJAS EGYESÜLET

Július 27-én ARATÓFESZTIVÁL Somodorban

Augusztus 20-án Szent István és a Kenyér Ünnepe Kaposszerdahelyen

Szeptember 14-én Szüreti Mulatság Kaposszerdahelyen
Szeptember 29-én Honvédelmi Nap fellépés Taszár
Október 3-án Idősek Napján fellépés Kaposszerdahelyen

Október 9-én kirándulás Somogyvár Pálos kolostor, Somogyfajsz Krisna völgye,

vacsora Bikalon
November 9-én Népdalos Találkozó Nagybajomban óriási sikerrel

December 21-én 32. Karácsonyi Muzsika koncerten fellépés
 

Boldog Karácsonyt Kíván mindenkinek a Kaposszerdahely Nyugdíjas Egyesület!

GŐBÖLÖS KRISZTA SZERDAHELYI MUSICAL SZÍNÉSZNŐ

Az idei év is sok koncerttel és szinkron munkával telt Krisztina számára.

Májusban a falunapon  a szerdahelyi közönség is láthatta csapatával az Abba showban.

Többször játszott a budapesti Papp Lászó Aréna színpadán az Apáca show című

előadásban, zenekarával a Kriszta La Vista-val pedig Kaposváron is koncertet adott. 
A Super Troupers együttessel megjelent első saját daluk, az Angyal száll, melyhez

videoklipet is forgattak. Megtekinthető a YouTube-on.
December 21-én pedig találkozhatunk vele a kaposszerdahelyi templomban, ahol többek

között ezt a dalt is előadják majd duettpartnerével, Zádori Szilárddal.
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A hússzeleteket kissé kiklopfoljuk, sózzuk,

és megszórjuk borssal, majd mindkét
oldalán bekenjük mustárral. Hűtőbe
tesszük egy órára.

Közben feldaraboljuk a sajtot, egy kisebb
tálban összekeverjük a lisztet a fűszer-
paprikával. Készítsünk elő egy szilikon-

papírral bélelt tepsit is.
A hússzeletekre fektetünk egy szelet
sonkát és sajtot, majd félbehajtjuk, és
megtűzzük. Megforgatjuk a paprikás
lisztben, és egymás mellé fektetjük a
tepsiben.

190 fokra előmelegített sütőbe toljuk,

tetejét meglocsoljuk 2 evőkanál olajjal,
enyhén megszurkáljuk, és 25 perc alatt
pirosra sütjük. Tarjából készítve az ideális,
hiszen szaftosabb az alapanyag. Rizs vagy
steak burgonya kíséretében kínáljuk.

Egy nagy lábasba öntjük a

süllő/fogasdarabokat, a harcsafejeket és

a pontyfarkakat. A vöröshagymát és

fokhagymát felaprítjuk, és a lábasba

szórjuk, majd felöntjük 2 liter vízzel.

Sózzuk-borsozzuk, felforraljuk, majd

megszórjuk a fűszerpaprikákkal.

Nagy lángon 25 percig főzzük. A

harcsafiléket sózzuk, majd félretesszük.

Ha letelt a főzési idő, egy szűrőn

átpasszírozzuk a leves tartalmát, majd

újból felforraljuk, és a harcsafilékkel

további 8-10 percig főzzük. Forrón

tálaljuk, friss kenyérrel és hegyes erős

paprikával.

Az uborkákat meghámozzuk (a héjával
keserűbb lenne), és egy szeletelővel a
tálba szeleteljük. Lesózzuk,

jól átkeverjük, és hagyjuk állni pár percet.
Szinte azonnal levet ereszt.
2. Meglocsoljuk az ecettel, rászórjuk a
cukrot, rápasszírozzuk vagy reszeljük a
fokhagymát, és alaposan
átkeverjük.

3. A hűtőbe tesszük, és tálalásig ott
tartjuk. Minél többször keverjük át, annál
jobban átjárják az ízek.

Díszítésként egy nagyon pici
pirospaprikával megszórhatjuk. Ízlés
szerint tejföllel is gazdagíthatjuk, ez

esetben 1 nagy doboz tejfölt tegyünk

hozzá!

70 dkg süllő/ fogas
70 dkg törpeharcsa (Magyar szürke
harcsafej)
70 dkg ponty (farok)

50 dkg vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
2 l víz
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
2 ek édes fűszerpaprika
1 ek csípős fűszerpaprika

50 dkg törpeharcsa (Magyar szürke

harcsafilé)

Hozzávalók 4 főre:

KARÁCSONYI ASZTAL

Labancpecsenye

1 kg sertés rövidkaraj

20 dkg trappista sajt

25 dkg prágai sonka

3 ek mustár

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

3 púpozott ek teljeskiőrlésű

tönkölybúza liszt

1 teáskanál fűszerpaprika

2 ek napraforgó olaj

Hozzávalók 4 főre:

Karácsonyi tuti siker

halászlé

2 közepes db kígyóuborka
2 gerezd fokhagyma
1 ek ecet
2 csipet só
1 csapott ek cukor

330 g tejföl (opcionális, de szinte

kötelező)

Hozzávalók 6 főre:

Isteni uborkasaláta

Jó étvágyat!

MEGKÉRDEZTÜK

TÁMOGATÓINKAT

KI MIT SÜT-FŐZ?

Halászlé

Sülthal

Rántott szelet burgonyával

Csemege uborka

Diós-mákos bejgli, mézes

krémes

Salamon Gyula

Halászlé

Töltött csirkecomb

Majonézes krumplisaláta,

Rántott szelet, rántott csirke

Zserbo, házi bejgli diós-mákos

Hatlapos süti csokoládés és

pudingos

francia saláta

Pap Tímea

Hírek, események Kaposszerdahely életéből

Augusztus 20-án SZENT ISTVÁN NAPI KENYÉR ünnepséget tartott a

Kaposszerdahelyért Egyesület a Millenniumi Parkban a Szent István szobornál. 

PETANQUE KUPAMÉRKŐZÉST tartott a Kaposszerdahelyért Egyesület Augusztus 20-án

délután.

Önkormányzati választás volt október 13-án Kaposszerdahelyen. Sajnos a választóképes

polgároknak (850fő) a 60%-a nem szavazott. Eredmények: Polgármester Prépost László,

8 képviselőjelötből Árvai József, Balogh Ádám, Bíró Zsuzsanna, Buzsáki Zoltán, Gőbölös

Attila, Molnár Sándor öt évre képviselő.

Kissebségi Önkormányzat elnöke Árvai József, Csiszár Dóra és Szigetvári

Katalin képviselők.

2020. január 1-től Juta település önkormányzatához csatlakozott Kaposszerdahely.
Adóemelések Kaposszerdahelyen a következő évben nem lesznek.
Új FOCI Egyesület alakult Kaposszerdahelyen öt község közreműködésével.

Nagy sikert aratott az OVI FOCI ebben az évben, amely már tavasz óta működik.

A Szerdahelyi Polgárőrség trófeákat nyert a szennai 13.HURKA FESZTIVÁLON.

A 13. Gyermek Alkotótábor Karácsonyi ajándékkészítése jól sikerült, amelyen 7 alkotó-

művész és 50 gyermek vett részt december 7-én.

Új plébános van augusztustól Kaposszerdahelyen Vörös Péter atya személyében.

Harminc éves fiatalember felkészülten került Siófokról Kaposszerdahelyre.

A megemlékezésünk, a kenyérünnep alkalmával ünnepi beszédet mondott Prépost

László polgármester úr, majd előadások következtek. A kenyérszentelés után

kenyérkostoló-pálinkakostoló és kenyérosztás. Ünnepi szentmisével fejeződött be az

ünnepség. Augusztus 20-án mi mindig együtt ünneplünk. Köszönet a szervezőknek, a

fellépőknek!

HÍRTURMIX
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REÁL PONT

GYEREKESÉLY IRODA - KAPOSVÁR

LÁBODI CSALÁD – KAPOSSZERDAHELY

BRUNNER SÜTŐIPARI KFT. – KAPOSVÁR

KAPOSSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KURUCZ BÚTOR 2000 KFT. – KAPOSSZERDAHELY

KAPOS – TERNERO KFT. – BORJÚ ÉS BÁRÁNYHÚSOK

BIRÓ NORBERT-SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

MARKUNION KFT. ÁSVÁNYVÍZ ÉS VÍZADAGOLÓ – KAPOSSZERDAHELY

NÉMETH CSILLA FOTÓS - KAPOSSZERDAHELY

BUZSÁKI AUTÓGUMI - KAPOSSZERDAHELY

FENTŐS CSALÁD - KAPOSSZERDAHELY

SZENNA KÖZSÉGI - ÖNKORMÁNYZAT

RÓZSA ÉVA - KAPOSSZERDAHELY

PAP TIMEA – KAPOSSZERDAHELY

KÖSZÖNJÜK!

XIII.
GYERMEK ALKOTÓTÁBOR TÁMOGATÓI

KARÁCSONYI SZENTMISE
Éjféli Szentmise KAPOSSZERDAHELYEN 24-én 22 órakor

kaposszerdahely.plebania.hu

MINDENKIT VÁRUNK

ÉJFÉL UTÁN 15 PERCCEL A SZENT ISTVÁN SZOBORNÁL

KOCCINTÓ PEZSGŐVEL.

SZILVESZTERI KOCCIKOCCI KOCCINTÁS!


