2015 év 1. szám

FALUNAP – GYEREKNAP
KAPOSSZERDAHELY
MÁJUS 30.
Ízelítő az egész napos programokból
07:00 Zenés Ébresztő
08:00 Főzőverseny, horgászverseny, kispályás foci
09:00 Repülő és autómodell bemutató, terepautózás
12:00 Ebéd, Jó ebédhez szól a nóta, kívánságműsor
13:00 Polgármesteri megnyitó, mérlegelés

MŰSOR
13:30 Óvodások műsora
14:00 Erősember vetélkedő
15:00 CSANA bemutató
15:30 Nyugdíjas Egyesület énekkara
15:45 Fonói Egyesület előadása
16:00 Horvát Nemzetiségi Énekkar – Kaposvár
16:25 Latin Showtánc, Divatbemutató, Hastánc
19:30 SZTÁRVENDÉG: Bódi Csaba
20:30 SZTÁRVENDÉG: Gőbölös Krisztina és Muravszki Enikő Operett Színház
21:00 Éjszakai Retro Diszkó Bakai Péterrel
Egész nap a gyerekeknek reggel 9:00-tól a körhinta és légvár, pónilovaglás, henna, kézműves foglalkozások.
Szeretettel várunk mindenkit a falunapi rendezvényünkre!
Prépost László
polgármester
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Pünkösdi gondolatok
Misét mutattak be május 7-én Mindszenty József pappá szentelésének 100., érseki kinevezésének 70. és halálának
40. évfordulója alkalmából a magyar bíboros egykori római címtemplomában a római Santo Stefano Rotondo templomban.
"Pásztorként szolgált egész életében (...), felelősséget érzett azokért, akiket az Úr rábízott, és a magyar nép iránt" jellemezte Mindszenty bíborost a szentszéki államtitkár. Pietro Parolin hozzátette: Mindszenty József élete végéig "népe élő
lelkiismerete volt, a kommunista ideológia által üldözött egyház jelképe számos más mártírral együtt". Az egyházat ma is
hasonló veszély fenyegeti, mivel a keresztények most is igazságtalanság, szenvedés és üldözés áldozatai. Hangsúlyozta, hogy
a Ferenc pápa által meghirdetett és az irgalmasságnak szentelt szentév éppen az üldözés helyett a béke megteremtését szolgálja.
„Kedves magyar testvéreim! Pünkösd ünnepén oázist keresünk a számkivetés kietlenségében. A végtelen homoktengerű Szaharában is csobognak az élet forrásai némely helyen. Vannak itt üde pálmák, és vannak felélénkülő emberek
testben és lélekben. Az a kérdés, hol vannak a mi oázisaink, akik a Szaharát járjuk és akik óhajtjuk az oázis könnyebbségét. A
Szentlélek által vezetett Anyaszentegyháznak a kebelén van ez az oázis.
Mi hiszünk a szentek egyezségében, amelyben ott van Szent István királyunk, akinek a lába nyomában fedezhetjük
mi fel azt az oázist, amiről említést tettem. És hiszünk a halhatatlan Isten képmásában, az emberi lélekben, amely az örökkévalóságnak a várományosa, és tudatában van az ő maga nagy, egyéni, családi, menekülési és nemzeti felelősségének. És mi
tisztelettel állunk meg – és ennek legyünk a hirdetői – az élet folyamának szentségével és érinthetetlenségével szemben. (…)
Ebben hiszünk, remélünk, bízunk és tudjuk, hogy az Isten a benne bízókat nem hagyja el soha.”
Mindszenty József bíboros - Vasárnapi Levél 1972. (7/8) 309-315.

Téglagyár
Minden szerdahelyi emlékszik a helyi látképet oly sokáig meghatározó téglakéményre. Az ipari társadalom égbe nyúló momentumai füstjükkel adták hírül, hogy itt valami munka folyik, és ahol munka van, ott könnyebb az élet is. A település lakói
már az 1900-as évek elejétől manufakturális szinten űzték a téglavetést. A kemény munka miatt nem aggódó közösség keze
munkája sok zselici falu házában megtalálható a mai napig.
Amikor felvetődött bennünk, hogy valamilyen módon megemlékezzünk saját gyárunkról örömmel tapasztaltuk,
hogy a lakosság mennyire nyitott erre a témára. Interjúalanyaink hosszan tudták ecsetelni a mindennapi életet, betekintést
nyertünk a téglagyártás olyan mozzanataiba is, ami személyes találkozók nélkül, pusztán a leírásokra hagyatkozva rejtve
maradt volna. A volt dolgozók által rendelkezésünkre bocsátott képanyag, illetve az általuk előadott érdekes történetek, szemelvények miatt döntöttünk úgy, hogy a legjobb módja a megemlékezésnek egy olyan kiállítás, mely emberekről szól, embereknek. A sorsok mellett azonban szeretnénk bemutatni magát a munkafolyamatot is, érzékeltetni akarjuk a fizikai munka
nehézségeit. Ez utóbbira azért van szükség, mert interjúalanyaink sokszor kerültek -és ez egyáltalán nem meglepő- olyan
helyzetbe, hogy összehasonlították a múltat a jelennel. Ezért a kiállításunk a már meglévő, és szerencsénkre folyamatosan
bővülő képanyagunk, és az összegyűjtött beszélgetések alapján egy komplex dologra vállalkozik. Emléket állítunk az ott dolgozóknak, példát mutatunk azoknak, akik nem ismerik, nem ismerhetik az akkori körülményeket, és egyben szeretnénk bemutatni, hogyan készült minden építkezés elengedhetetlen alapanyaga.
Kis-Bóli Ákos, Csonka Erzsi, Falusiné Terjék Éva

Léna, anya és az óvoda
Megkérdeztem kislányomat, miért szereti az óvodát? Így válaszolt: „Azért, mert sok gyerek van ott, és ott vannak a kedvenc barátaim. És ott van az összes kedvenc óvó nénim. És 2 udvar van, ahol sok játék van, hinta és homokozó is. És az ovi mellett vannak fák.”
Egy középső csoportos kisgyerek így látja a mi ovinkat és jól érzi magát benne. Anya boldogságához a gyermeke öröme is elég volna, de amikor Léna visszakérdezett, nekem is válaszolnom kellett. Anya szereti az ovit, mert kedvesek a gyerekek. Azért, mert az
óvó nénik és a kedves daduskák minden reggel mosolyogva fogadnak. Azért, mert a szépen díszített csoportokban valóban sok a játék. Azért, mert a jól felépített, sokoldalú foglalkozásokon észrevétlenül fejlődhet a gyermek. És persze az sem baj, ha aznap épp
nincs kedve odaülni a kisasztalhoz… Az ovinkban tudják, hogy a játékban mekkora fejlesztőerő lakozik. Persze aki kihívásokra vágyik, az járhat néptáncra vagy angolra. Akinek pedig segítségre van szüksége, annak logopédus és gyógytornász segít a fejlődésben.
Anya szereti az ovit, mert a kicsik sok időt töltenek a szabadban (bár az udvari játékokat a gyermeki szem fantáziadúsabbnak látja,
mit egy racionális felnőtt…). Zenét hallgatnak, verseket tanulnak, mondókáznak, mókáznak. Anya szereti, ha este ő hallgathatja azt
a mesét, amit a kisgyereke mesél neki azok közül, amiket az oviban hallott. Anya szereti a zenés előadásokat, a Bábszínházat, a kedves Anyák napját, a Skanzent, a közös programokat. És ami anya szívének különösen kedves, hogy a gyerekek az oviban is gyerekek
maradhatnak. Ha ölelésre, puszira, simogatásra, vagy akár csak egy új copfra van szükségük, bizalommal fordulhatnak az óvó nénikhez vagy dadusokhoz. Mindig segítő kezekre találnak.
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Mi az érték?
HELYI ÉRTÉKTÁR – HUNGARIKUM
Mester József írása
Az emberi kultúra és tapasztalat átadására specializálódott gyakorlat, mindenkori értékválasztások, értékelkötelezettségek jegyében folyt és folyik ma is.
A Magyar Értéktár a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerint a települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek értéktárait összesítő gyűjtemény.
Kaposszerdahelyen is helyi rendelet alapján a Kulturális Bizottság – települési értéktár bizottsági minőségében eljárva javaslatot
tesz település szempontjából meghatározó jelentőségű, a faluhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális
alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték. Kettő lehetőség van az értéktárba való bekerülésre a tárgyi értékek és a szellemi
értékek.
Kaposszerdahely település értékei, melyeket feldolgozásra és a Helyi Értéktárba javasolunk:
- 80 éves a Római Katolikus templom, Török- kori, a település határában húzódó, szintén feltáratlan – pincerendszer, a fel nem tárt
pálos monostor maradványai, a kőkeresztek, a faluban több helyen feltörő, „Jó-kút völgyi forrásokként” emlegetett, jótékony hatású víz, a kultikus helyek Kaposszerdahelyen: energiamező és a Mária jelenés helyének kutatása, a középkori időkig visszanyúló temetkezési helyek beazonosítása, helyi köztéri alkotások: Szent István mellszobor, faszobrok, a Trianoni emlékmű, faragott harangláb
- A Kaposszerdahelyen született és/vagy itt élő, alkotó művészek munkásságának Értéktárba helyezése; Pl.: Németh József, országos
hírű festőművész; keramikusok, szobrászok, textilműves népi iparművész, ötvös-vésnök, grafikusok és egyéb alkotók, a faluban élő
vagy már elszármazott idős emberekkel való beszélgetés, akik a régi időkről, a település életéről mesélni tudnak, ennek hanganyagban és írásban való rögzítése, szerkesztése, ehhez kapcsolódó régi fényképek, tárgyak gyűjtése, a Kaposszerdahelyért Egyesület értékteremtő munkája: az egyesület által, 2002-től, rendszeresen megjelentetett helyi közéleti lap, a Gyermek Alkotótábor, a Szerdahelyi Esték rendezvény sorozat 2006-tól, ahol téli estéken, lehetőséget ad a tehetséges, munkáját, hobbyját szerető szerdahelyi
embereknek a bemutatkozásra, a hagyományteremtés: nemzeti ünnepünk az Augusztus 20-i, Szent István-napi egész napos rendezvény, a Katolikus templomban 27 alkalommal már megrendezett „Karácsonyi Muzsika” elnevezésű hangverseny
Mi lehet az értéktár célja? A térség, a hely Hagyományainak Művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek speciális közösségeinek
új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése közbecsülésük növelése , a lokálpatriotizmus, gazdatudat erősítése. Meglátni egyegy helyi közösség speciális másságainak értékeit, láthatóvá, értékké tenni mások számára is. Összekapcsolódni elődökkel és az
utódokkal, a lakosság szokásaival, átvenni mentalitásaikból mindazt, ami gazdagabbá teheti a helyi létet, élménydússá az egyszeri,
megismételhetetlen emberi létet, segít belakni, otthonossá tenni a környezetet. Az egyéni a közösségi társadalom és az ember viszszakapja önmagát, megtalálja önmaga természeti társadalmi lényegét.
Kaposszerdahelyen először 2014. június 20-án volt a Helyi Érték Nap, ebben az évben szeptemberben több napos lesz, mely kötődik a 80 éves Római Katolikus Templom ünnepéhez, azaz szeptember 14., valamint az ehhez kapcsolódó Mária napi hagyományos búcsúhoz.

Levél az Óvónőkhöz és a Dadusokhoz
Kedves Mindnyájatok!
Szomorúan tapasztalom, hogy lassan itt a nevelési év vége. Máskor örültem, örültünk, hogy itt a nyár. Most hogy kisebbik lányunk
is a nagyok közé tartozik, ez az érzés már nem felhőtlen. Lezárul egy korszak. Sok év alatt megismertem, megismertük a gyermekeinket nevelő, gondozó kedves embereket. Sokat köszönhetek nekik. Amikor valami bántott, ők is vigasztaltak. Ha valamit nem
tudtam első, nagyobbik lányunknál, ők az ezernyi kérdésemre is nyugtatóan, kimerítően, türelmesen válaszoltak (mint amikor
Semsei Tündéhez is egy egész A/4-es lapnyi kérdést tettem fel anno friss kismamaként  ) Persze a kérdések sora a második kisgyermeknél sem ért véget. Valamint ugyanúgy osztoztak örömömben, örömünkben, mint a család többi tagja.
Az Anyák napi ünnep is emlékezetes marad. Megható, egyszemélyes-személyre szóló-ölbenülős-versmondós és részemről sírás,
öröm és büszkeség. Már a terembe lépéskor a sírás kerülgetett, olyan gyönyörű háttér és egy kis Anyák-napi sarok fogadott. Majd
ahogy a zene elindult és a kislányom mondta a verset, csak sírtam örömömben.
Milyen jó, hogy TI vagytok az óvó nénik és a dadusok! Büszke vagyok rá, hogy lányaim a szerdahelyi oviba jártak (a kicsi már csak 1
hónapig lesz ovis, aztán ő is iskolapadba ül). Sokat fejlődtek és sok mindent tanultak gyermekeink és én is számos dolgot tanultam
Tőletek.
Ezernyi emlék köt Hozzátok! A játszóházakban eltöltött idő. A Télapó és Anyák-napi ünnepségek, évzárók. Nem felejtjük el a kirándulásokat sem és a farsangokat sem!
Köszönöm, köszönjük Nektek:
Kriszti néni, Zsuzsi néni, Évi néni, Réka néni, valamint Oksza néni és Ági néni
Bárányné E. Ildikó, férje György és lányaik: Eszter és Anna
Szeretünk Titeket!
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A Csiripelő Biztos Kezdet gyerekház szolgáltatásai, céljai
A biztos kezdet program az esélyek megteremtése, és a képességek kibontakozása céljából jött létre. Egy prevenciós programról
beszélhetünk, mely segítséget nyújt minden gyermek képességeinek kibontakoztatására, felzárkóztatására, szociális beilleszkedésére. Lehetőséget nyújt a testi, és szellemi problémák mielőbbi felismerésére, a korai célzott fejlesztésre, illetve egyéb hátrányból
induló elmaradás elkerülésére.
Nagy hangsúlyt fektetünk a korai gondozásra, ezáltal a gyerekek a legkorábbi életszakaszban kapnak felkészítést a közoktatási intézményekbe való belépéshez. Ezáltal csökken a késői óvoda, és iskolakezdés szolgáltatásának elérése. Bizalmat adunk a
sikeres társadalmi beilleszkedéshez.
A Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szolgáltatás:
-A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásaiba aktívan bevonjuk a gyermekeket és szüleiket programjainkkal.
-A Biztos Kezdet Gyerekház nyitva tartása folyamatos és rendszeres.
-A Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szolgáltatás ingyenes.
-A program mindenki számára elérhető.
A Biztos Kezdet Gyerekház több szakterületről megtámogatott komplex szolgáltatást nyújt, nagy hangsúlyt fektetve a
prevencióra. A szülés előtt álló kismamákat felkészítjük a gyermek fogadására, valamint gyermeknevelési tanácsokkal látjuk el
őket, bevonva a helyi védőnőt. A mindennapok során előtérbe helyezzük az egészséges táplálkozás fontosságát, amit elméletben,
valamint gyakorlatban is megtapasztalhatnak a Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szolgáltatást igénybe vevők. A programokon keresztül próbáljuk a családok szemléletét pozitívan formálni.
„Legyen jobb a gyerekeknek” címmel eddig megvalósított programjaink:

1.Orvosi szűrővizsgálatok 2 alkalommal, helyben
2.Motivációs képzések
3.Egészséges táplálkozásról védőnői tájékoztatás
4.Kirándulások szervezése, lebonyolítása:
-táboroztatás 2 alkalommal a Balatonon az egész családnak
-1 napos kirándulás a Patcai Katica tanyán
-kiállítás megtekintése Kadarkúton

1.Rendszeres aktív részvétel a falu életében, rendezvényein:
-Falunap, Itthon vagy, Magyarország szeretlek, Családi nap stb.
1.Egyéb szakképesítések megszerzésének biztosítása
-Bolti eladó, Fakitermelő
1.Idegen nyelv oktatásának lehetősége
2.Közösségi rendezvények

Szeretettel várunk minden hétköznap 08.30-12.30-ig!
Kövess minket a facebookon is! (Csiripelő-Biztos-Kezdet-Gyerekház-Kaposszerdahely)
Pintér Kinga
gyerekház-vezető

A Zselici SZASZK
A szolgáltatásaink az igénybe vevők részére, a számukra megfelelően kialakítjuk a változatos programokat:
• Hosszabb, rövidebb közös séta biztosítja a jó közérzetet és kondíciót, a beszélgetések hozzájárulnak a lelki egészség megtartásához. A szellemi időtöltés, rendszeresek a felolvasások, aktuális események megtárgyalása. Havonta megünnepeljük a születésnapokat és a névnapokat, minden állami, egyházi és hagyományos ünnepeinket is. Kirándulásokat is szervezzünk.
• Dolgozóink mentális segítséget nyújtanak. A klubtagjainknak lehetőségük van a tisztálkodásra, ágyneműik, ruhaneműik mosását
szükség szerint elvégezzük. Rendszeresen mérjük ellátottainknak a vérnyomását, a vércukor szintjét és a testsúlyát. Szükség esetén
elkísérjük tagjainkat az orvoshoz, az általa felírt gyógyszereket kiváltjuk.
Igen nagy vonzerőt jelent klubtagjaink számára a különböző zenés, táncos, verselős programok, ahol bárki bármilyen produkcióval
felléphet. Ugyanakkor meghívottaink is nagyszerűen szórakoztatják klubtagjainkat. Fontos a klubtagok számára a közvetlen személyes kapcsolat. Gondjaikra, problémáikra figyelünk és segítséget nyújtunk. A házi rendezvények bensőségesek, jó hangulatúak. Az
elmúlt évben több alkalommal kirándultunk. Az elmúlt év során, sor került egy nagy kirándulásra is, Ópusztaszerre, de közös programokat szerveztünk másik települések Nyugdíjasaival, Idősek Klubjaival is.
Október hónapban nagyközségi szinten vettünk részt az „Idősek Világnapja” szervezésében. Színvonalas, egész estét betöltő programokkal és meleg vacsorával ünnepeltük az Idősek Világnapját.
Wirth Andrea
intézményvezető
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A siker kovácsai Kaposszerdahelyen

Interjú Kun Istvánnal

CSINÁLD MEG ÖNMAGAD! A SIKER KOVÁCSAI SZERDAHELYEN
KUN ISTVÁN A REIKI MESTER/TANÁRA
Mi kell a sikerhez? Szerencse vagy szorgalom vagy belső tűz vagy vállalkozó szemlélet, vagy együttesen
az a felismerés, hogy kell az „akarom megvalósítani önmagamat”. Ha ráérzek a képességeimre, kézbe
tudom venni a sorsomat, valóra váltom az álmaimat.
- Minden ember életében előbb utóbb történek olyan mozzanatok, amelyek meghatározhatják a további életét. Kedves István biztos vagyok benne, hogy valamikor valaminek történnie kellett, hogy te
elindultál a reiki kikövezetlen útján.
- 1990-ben volt az epeműtétem, majdnem ott maradtam a műtőasztalon. Szilveszter napjához kötöm,
ekkor rendkívüli módon rosszul lettem, azonnal vittek a kórházba. Kiderült, hogy a betegség a hasnyálmirigyemre is ráment. Lelkileg összetörtem, úgy éreztem a világ nincs velem, de ahogy teltek múltak a napok csak az az érzés jött
elő, hogy át kell értékelnem, újra kell élnem az életemet.
- Májusban egy debreceni barátomat felhívtam, meghívtam, eljött hozzánk, aztán beszéltünk, beszélgetünk órákon át és olyanokat mondott nekem, szinte belefájdult a fejem. Azzal kezdte, hogy ő találkozott egy reikis emberrel, akiből nagyon kevés van az országban, ez őt is meglepte. Furdalt a kíváncsiság, többször kérdeztem tőle, magyarázza már el nekem, hogy mi az a reiki?
- Ült a barátom a zöld kereveten, mondta, mondta a magáét, mesélt nekem, én meg feküdtem, nem értettem mi van velem. Érdekes volt hallgatni, annyira lenyűgöző, szuggesztív volt a beszélgetés, amikor egyszer csak azt éreztem, hogy valamit csinált felettem, persze kiakartam belőle lépni, mert nem, hát nem lehet, én más vagyok. Ahogyan kiejtettem a nemet, ráztam a fejem, abban
a pillanatban egy harang szólalt meg a fejemben. Egyszer csak azt mondta, „Pisti az életed mostantól kezdve erről fog szólni”. Eddig türelmesen feküdtem, de erre a szózatra felültem. Kértem címet vagy telefonszámot, akit elérhetnék, de ő azt mondta Európában nincs mestere a reikinek, csak Amerikában. Kérleltem, hogy szeretnék reikis lenni, hát erre írt egy telefonszámot. Továbbra is
izgatott a nagy kérdés, mi az a reiki?
- Öt hónap telt el, addig a napjaimat a gyógyulásnak szenteltem, egy szép napon azonban híváskényszert éreztem, úgy este 9-10
óra körül. Szerencsémre megtaláltam a keresett telefonszámot a nappaliban, ahogyan szekrényfiókot kihúztam a telefonszám
ugyanott volt, mint öt hónappal ezelőtt. Azonnal hívtam, egy morcos hölgy vette fel, közölte velem, hogy Paula most érkezett Budapestre repülőgéppel. Megkérdezte honnan tudom, hogy jött Magyarországra. Olyan összeállás volt ez a reiki területén, hogy ezt
ép aggyal nem lehet értelmezni, minden úgy állt össze, hogy megéreztem, jött a mesterem. Azt mondta, ha akarom, jöjjek el Budapesten a Wekerle lakótelepre szombat-vasárnap és ott megkaphatom a reiki I. fokozatot. Elmentem, és már szombaton tudtam
és mondtam, hogy mester leszek. Körülöttem negyven ember hüledezett, hogy pont te, mikor az I. fokozat sincs meg, de az lettem. Három hónap múlva meglett a reiki II., két évre rá a III/a, négy évre rá a tanítói fokozat.
- Akkor most légy szíves áruld el a Krónika olvasóinak mi az a reiki?
- A reiki japán szóösszetétel, kettő szótagból áll, van a Rei és van a Ki szótag. A Rei szótag jelentése kinek, kinek hite szerint, ha valaki istenhívő, akkor az isten, aki meg materiális, azaz anyagelvű, annak a kozmosz. A Ki pedig az erő, az energia, ha összerakod, akkor isteni energia, ha nem vagy hívő a kozmosz energiája. A reiki a szeretet kézzel foghatóvá tétele. Az egyetemes energia vagy isteni energiának a csatornázása. Ezzel a reikivel az ember önmagát vagy másokat tud kezelni és ebben ez a kincs. Én is azért élek
több halál-élményem után, mert önmagamat kezelem.
- Érdekes, amit eddig mondtál, az egyik oldalon nem csak a hit van, hanem a gyakorlat, melyek kötődnek egymáshoz. Az én
gondolatvilágommal mindez összefér, mert ahogyan ismernek pragmatikus gondolkodó vagyok, legfontosabb a gyakorlat elsődlegessége.
- A reiki is így van felépítve, az I. fokozat az tisztán gyakorlat, megtanítom a kéztartásokra, a betegség-típusokat. Egyik könyvemben
mindez szerepel, Az ember, ahogy nem ismerjük című alternatív tankönyv az orvosi egyetemen, eddig több mint tízezer darabot
adtam el. Az első könyvemet a Reiki I. 1992-ben adtam ki, először 2000 darab készült, mára ez a legsikeresebb könyvem 25 ezer
darab kelt el. Eddig 11 darab könyvet írtam, de ma már inkább tanítok, „megtanítom az embert horgászni, mint nekik halat adni.
Érdekes az életemben, hogy magánklinikát hoztam létre Egerben, helyi orvosokkal együtt a kilencvenes évek elején, eddig 2.700
embert avattam a világon Svédországtól kezdve Németországig. Londonból jönnek hozzám júliusban.
- Ami egy polgári társadalomban természetes, az itt nem. Ahol élek, ott érdekel a szemléletváltás, merjünk előre menni és gondolkodni, próbáljunk igazodni, magunkat összeszedni, tanulni, hitünket megújítani. Kaposszerdahelyen mekkora a kereslet a reiki után?
- Van jó pár tanítványom a faluban. Úgy jöttem ide, hogy egy gyógyító falut szeretnék kialakítani Szerdahelyből. Sok olyan tanítványt alkotni, akik tudnak a reikivel bánni. 350 kilométert tettem meg, hogy ide jöttem, mert itt a helyem, itt a küldetésem.
Mester József
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A Zselici Csillagpark
A csillagvizsgáló
A csillagoségbolt-park alacsony fényszennyezettsége kiváló lehetőséget teremt arra, hogy az égbolt halvány objektumait is
megfigyeljük. A Tejút gyönyörűen hömpölyög az égbolton, tavaszi estéken pedig egy különleges tünemény, az állatövi fény is megjelenik. A csillagvizsgáló 40 cm tükörátmérőjű távcsöve nagy fénygyűjtő felületével lehetővé teszi, hogy látogatóink halványabb ködöket, galaxisokat, halmazokat is megpillanthassanak. Az eszköz lehetőséget teremt arra is, hogy az égbolt vándorait, az üstökösöket szemügyre vegyük, kihasználva a hely kiváló adottságait.
Láthatóságuk függvényében bemutatjuk a Holdat, a bolygókat.
A csillagvizsgáló távcsövei a közvetlen megfigyelésen kívül alkalmasak arra is, hogy az égbolt csodáiról fényképfelvételek is
készüljenek – rendszeresen bemutatjuk majd az intézmény műszereivel készült asztrofotókat.
A 840 m2-es épületben kialakítottunk egy planetáriumot, egy távcsőkupolát, két egymásba nyitható előadótermet, egy filmek készítésére alkalmas stúdiót, valamint kiszolgáló helyiségeket.
Az 54 férőhelyes, 8 méter átmérőjű vetítőkupolás planetáriumban terveink szerint a csillagvizsgáló stúdiójában készült filmeket, előadásokat is bemutatunk a csillagászat, űrkutatás, a természet- és környezetvédelem, valamint a fényszennyezés témakörében.
A Zselici kilátó
A csillagvizsgáló épületével szemben kap helyet a 25 méter magas, faszerkezetű kilátó. Az erdőterületen, fák között megépülő 5
szintes építmény minden szintjén kitekintő található, ami lehetőséget ad az erdő állományának szintenkénti megismerésére, valamint a tetejére érve belátható az egész Tájvédelmi Körzet, az erdők, a környező települések és megfelelő idő esetén akár a Balatonfelvidék tanúhegyei, a Mecsek és a horvátországi Papuk hegység is.
A tájékoztató képekkel a www.zseliccsillagpark.hu megnézhető.
Elérhetőség: 7477 Zselickisfalud 064/2 hrsz., Telefon: 82/505-180, Mobil: 30/2182-734
E-mail: info@zselicicsillagpark.hu, Facebook: https://www.facebook.com/zselicicsillagpark

Hírek – események
- Tizedik alkalommal indította el a Kaposszerdahelyért Egyesület a Szerdahelyi Esték rendezvénysorozatát A csodálatos Zselic címmel. A Zselicség, Kaposszerdahely további fejlődésére hatással lesz a Ropolyban épülő Zselici Csillagpark, erről szólt az első előadás
Dr. Mosoni László a csillagvizsgáló vezetője előadásában. Az esti órákban távcsővel nézhettük a Holdat és a Jupitert. A második előadáson a Zselic állatvilágát mutatta be Pintér András természetvédelmi őr, a befejező harmadik előadáson a Zselic növényvilágáról
tartott előadást Dr. Juhász Magdolna c. egyetemi docens.
- Március 15. Nemzeti Ünnepünk alkalmával Kaposszerdahely Polgáraiért Díjat - oklevelet Rácz László az egyházközségünk elnöke
vette át, valamint Belovics Emilnének posztumusz Kaposszerdahely Polgáraiért Díjat adományozott a kaposszerdahelyi képviselőtestület.
- Március 18-án volt Kaposszerdahelyen a II. Motoros Felvonulás megyei találkozó. A rendezvényen közel 300 motoros vett részt a
megye minden részéből. A Mikrotérségi Központ előtt elhelyeztek kopjafát az elhunyt motorosok emlékére, melyet megszentelt
Nyéky Kálmán plébános.
- Május 1-én 13. alkalommal tartotta meg a Kaposszerdahelyért Egyesület a Dobjunk egyet! címmel meghívott vendégekkel közös
partin a Petanque Sörmérkőzést.
- Május 9-én második alkalommal rendezték a helyi intézmények, a Kaposszerdahelyért Egyesület a Csiripelő Biztos Kezdet Gyerekház vezetésével a Családi Napot. Az együtt töltjük a napot jelszóval a gyerek aerobik disco tánc, a selyemfestés, a kukacfonás, a társasjátékok lekötötték a gyerekeket, a szülőket.
- A szennai iskola Csiperke csoportja részt vett a szekszárdi Tóth Ferenc Gyermek néptánc koreográfia versenyen az idén is és május
8-án pedig a Fölszállott a páva gyermekek részére indított előválogatóján is. Szerdahelyi gyerekek is vannak a csoportban Illés Viktória Tamara, Medveczky Zsófia, Bárány Eszter, Váradi Emma, Keresztes Dániel, Nagy Bálint az Elvetettem a kendermagom című koreográfiát adták elő. A Hajlik a meggyfa népzenei versenyen pedig citerázott Bárány Eszter, Edelényi Csaba és Nagy Bálint trió,
ezüstminősítést kaptak.
-A Mind Lab országos versenyen a szerdahelyi Nagy Zoltán 5. lett abalone-ban és Nagy Bálint 4. helyezést ért el quoridor-ban.
- 80 évvel ezelőtt épült Kaposszerdahelyen a Római Katolikus Templom.
- A Kaposszerdahelyen Gyógyszertár kezdte meg működését a Mikrotérségi Központban az Arany Kígyó Gyógyszertár üzemeltetésében heti három alkalommal. Szolgálati rend: hétfő 12,30-15,30 óra, kedd 13,00-16,00 óra, csütörtök 8,00- 11,00 óráig.
- Kaposszerdahely lakóinak a száma január 1-én 1040 fő.
- A Kaposszerdahelyért Egyesület honlapján a rendezvényeink, programjaink, az összes Kaposszerdahelyi Krónika, a pénzügyi beszámolók, mérlegek megtekinthetőek a www.szerdahelyert.hu oldalon.
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