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 Falunap a gyermekekért Kaposszerdahelyen  Falunap a gyermekekért Kaposszerdahelyen 
2016. május 28.2016. május 28.

  

Polgármesteri megnyitóPolgármesteri megnyitó

Műsor :Műsor :

Óvodások műsora
Kutyaplacc Egyesület Kutyás bemutatója
CSANA bemutató
Nyugdíjas Egyesület Énekkara
Somogysárdi Fánky Mamák
Erősember vetélkedő
Latin Fitness
Hastánc
Divatbemutató
Barcsi Cigánykerék Hagyományőrző Együttes

21:00 Éjszakai Retro Disco Ignácz Józsival

Szeretettel várunk mindenkit a falunapi rendezvényünkre!

Fellépők:Fellépők: LUCIENNE
                 MEGGYES CSABA
                 KISS DÁNIEL                 KISS DÁNIEL
                                

Sztárvendég:Sztárvendég:   MC PITA RAMOS MC PITA RAMOS

Kiegészítő programok:Kiegészítő programok:

Ugrálóvár, Körhinta, Póni Lovaglás, 
Biztos Kezdet Gyerekház kézműves 
foglalkozása,
Kultúra hely, Kosárfonás, Íjászat, Terepautózás

Ízelítő a  programból:Ízelítő a  programból:

Reggeli zenés ébresztő
Főzőverseny, kispályás foci
Horgászverseny
Katonasági, Tűzoltósági bemutató
Ebéd
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Po l gá r m e st e r i  kö s zö n t őPo l gá r m e s t e r i  kö s zö n t ő

Szeretettel köszöntöm Kaposszerdahely lakosságát! 

A mostani időszak a pályázatok időszaka. Nagyon sok pályázat került és kerül kiírásra, olyanok is, melyre
nagy valószínűséggel, ekkora támogatási intenzitással a jövőben már nem lesz lehetőség. Ezért nagy energiát
fektetünk abba, hogy mind több pályázatot nyújtson be az Önkormányzat, illetve a munkánkat segítő hivatal
annak érdekében, hogy településünk komoly fejlődést tudjon felmutatni, a lakosság értékeit meg tudjuk véde-
ni, településünket komfortosabbá, élhetőbbé tudjuk tenni.

Ennek érdekében több pályázat került benyújtásra, illetve néhány pályázatunk előkészítés alatt áll. A teljesség
igénye nélkül, néhány pályázatról részletesebben.
 
A közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer pályázatunk támogatásban részesült a kamerák 2015-ben
kerültek felszerelésre és tesztidőszakot követően idén már élesben működnek. Sebességet nem mérnek, de
olyan jó minőségű képeket szolgáltatnak, amelyből a személyek, gépjárművek, rendszámok felismerhetőek.

Szintén 2015 évben nyertünk pályázatot az óvodánk felújítására, átalakítására, több mint 25 millió forint ér-
tékben. Az épület új köntösbe bújik, hőszigetelést és új nyílászárókat kap, valamint emeleti tornaszoba kerül
kialakításra. A beruházás várhatóan júniusban indul. A kivitelezés időszakában, mintegy 3 hónapra az óvoda
épülete, így a konyha is zárva tart. Nem marad senki ellátás nélkül, vásárolt élelmezést biztosítunk a lakos-
ság, a szociális étkezők és gyermekek számára, valamint az óvodások elhelyezése is biztosított a másik intéz-
ményünkben, melyről szülői értekezleten részletes tájékoztatást kapnak az érintettek.
Folytatva a tervezett fejlesztések sorát, örömmel számolhatok be arról, hogy a Rákóczi utca mélyen fekvő te-
rületein elhelyezkedő lakóingatlanok megóvására pályázatot nyújtottunk be. A tervezett beruházás 150 milli-
ót meghaladó értékű. Kialakításra kerül egy gát- és zsiliprendszer, a legfontosabb helyeken enyhíteni tudjuk a
csapadékvíz elvezetésével jelentkező gondokat is.

Szintén benyújtásra került egy teljesen új konyha kialakítására készült pályázat, közel 50 millió forint érték-
ben. A régi konyha az óvoda épületében már elavult, berendezései pótlásra szorulnak. Az új konyha a Mikro-
térségi Központ alagsorában kerülne kialakításra, teljesen új berendezésekkel, felszerelésekkel.

Kaposszerdahely az ausztriai Máriacelltől a székelyföldi Csíksomlyóig tartó 1400 kilométeres "Mária zarán-
dokút" egyik állomása lesz. Ezért dolgozunk egy önkormányzati zarándokszállással kapcsolatos pályázat elő-
készítésén is.

Kisebb, un. LEADER-es pályázatok az év második felében kerülnek kiírásra, melyekben szintén van határo-
zott elképzelésünk. Ilyenek pl. a rendezvények megvalósítására kiírandó-, a kamerarendszer bővítésére, társ
civilszervezettel beadandó pályázatok. Ezekről majd az őszi kiírást követően adok részletes tájékoztatást.

A Képviselő-testület megvizsgáltatja annak lehetőségét, hogyan lehetne javítani a település közvilágításán.
Korszerű, energiatakarékos, LED világítás tervezésére adunk megbízást a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
cég számára. A kivitelezési döntés meghozatala előtt meg fogjuk tekinteni a referenciatelepüléseket, a máshol
már megvalósult beruházást azért, hogy láthassuk valóban jobb-e, világosabb-e az új közvilágítási rendszer.

Bízom abban, hogy a lakosság örömét leli majd a fejlesztésekben, hozzá tudunk járulni munkánkkal
ahhoz, az itt lakók jól érezzék magukat, illetve Szerdahely a legnagyobb fejlődést mutató települések
sorába léphessen.
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Pünkösdi Lélekáradás

Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét  ünnepeljük.  Isten Lelke kiáradt az
apostolokra. Ők pedig hirdetni kezdték Isten irgalmasságát, hogy Isten meg akar
bocsátani mindenkinek. Csupán a szív fordulását kéri, önmagunktól a Szeretet
felé. Ezért küldi el minden bűnbánóra a Szeretet Lelkét és arra vágyik, hogy egy
közösségbe gyűjtse őket. A múltkor a vonaton utazva egyszer csak ezt hallottam:
"Újratervezés! Az első lehetséges helyen forduljon vissza!" - csodálkozva néz-
tünk össze a mögöttem ülővel. Egy idős úr próbálgatta a telefonját. Elgondolkoz-
tam, hogy a Szentlélek néha nem így szól-e hozzánk?

Szinte lehetetlennek tűnik, amit Isten kér tőlünk. Mégis érdemes elgondolkodnunk, hogy vajon tényleg
az ő országa felé robogunk-e? Sok kis apró szokás teszi széppé közben az életünket. Az éhezőknek enni
adunk, a betegeket látogatjuk, a szomorúakat vigasztaljuk, együtt imádkozunk és az ellenünk vétkezőknek
megbocsátunk. Mindezt a Szentlélek segítségével tesszük. Ha egyik másik olykor nehéznek is tűnik, kérhet-
jük hozzá Isten segítségét. "Melyik apa ad a fiának követ, ha az kenyeret kér tőle?" – teszi fel a költői kérdést
Jézus. "Épp így Atyátok is megadja a Szentlelket azoknak, akik kérik." 

Kérjük a Szentlelket,  hogy mutassa meg nekünk Isten akaratát,  hogy megértsük milyen nagyszerű
örökségre hívott meg minket! Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Bárcsak kiáradna az Ő
Lelke mindannyiunkra!

Nyéky Kálmán 
plébános atya

Kál mány  a t ya  köszön tő j eK á lm ány  a tya  köszön t ő j e

Idő já r á sI dő já r á s

Hosszútávú időjárás előrejelzés
Készítette:

Barna Máté, Kaposszerdahely
Május 20.- június 19. időszakra

A GFS hosszú távú előrejelzése alapján a hőmérsékletek normál értékek között fognak mozogni. Május végé-
től erőteljesebb felmelegedés kezdődhet, ami egészen június közepéig eltart. Az említett időszak közben le-
hetnek kisebb mértékű lehűlések is, melyek átmenetileg jelentkeznek.

Május  utolsó  heteiben  csapadék  szórványosan  fordulhat  elő  helyi  záporok,  zivatarok formájában.
Egyes körzetekben előfordulhat nagyobb mennyiségű eső is.  A júniusi csapadékot illetőleg átlag körüli lesz,
nem lehet ki zárni, hogy nem lesznek kisebb szárazabb hetek.

Szeretném megjegyezni, hogy a hosszú távú előrejelzés a szokottnál sokkal bizonytalanabb, ezért ez
egy tájékoztató jellegű előrejelzés.

A www.időkép.hu internetes oldalon Kaposszerdahely napi időjárás jelentés megtalálható.
 

Falunapkor várható időjárás 05.27 – 29 min. és max. Kaposszerdahely: 13 és 23 °C 
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Ve rsVe rs

Szilvai Istvánné

Szeretem az életet

Szeretem a tavaszt, a fák virágba borulását.
A virágok nyiladozását, a fecskék érkezését

a madarak éneklését.

Szeretem a nyarat, a fák lombját, a sötét hűvösét.
Szeretem az emberek jövés menését.

A kocsik elsuhanását, a buszok érkezését.
A lebarnult bőrű gyermekek nevetését, ragyogószemük fényét.

Szeretem az őszt, a sárguló levelek rezgését, lehullását.
A termény be takarítását, a szüretet.

 Egyszóval mindent, ami az élethez tartozik,
mindent szeretek.

Szeretem a telet, a hó hullását, a gyerekek szánkózását.
A hó fehérségét, tisztaságát.

Szeretnék még sokáig élni köztetek.
Félek a magánytól, sötétségtől, ami majd körbe vesz.

Kaposszerdahely, 2016

T ég lagyá rT ég lagyá r

 Téglagyártás Kaposszerdahelyen

Az első téglagyártó vállalkozás az 1890-es évek elején már működött. A temető alatti agyagos part akkor még
bőséges alapanyagot biztosított, az égetéshez a fát pedig a Jó-Kút-völgyi irtásból nyerték.
A tulajdonképpeni modern téglagyárat Gönye Péter építtette, miután az üzemet, és a gyártási jogot is 
megvásárolta. A gyár 1931-ben kezdte el a működését, 1932-ben és az utána következő években évente 
félmillió téglát, és tetőcserepet gyártott.

Az 1949-ben bekövetkező államosítást a kaposszerdahelyi téglagyárat sem kerülhette el. Az új tulajdonos a 
Somogy Megyei Téglagyári Egyesülés gépesítette a gyárat, a kéményét megemelte. A gyár ezután 30 
munkást alkalmazott.

A helybeli fiatalok már 14-15 éves kortól munkát találtak a gyárban, téglaleszedőként, kocsitolóként, a 
férfiak a kemencébe rakták az égetésre váró téglát.

A téglagyárat 1985. december 31-én megszüntették, mivel az agyagbánya függőleges fejtése elérte a temető
szélét, tovább helyben kitermelni az agyagot nem lehetett. A téglagyár kéményét 1990-ben a szennai tanács
kérelmére robbantással ledöntötték, megszűntették életveszélyes jellege miatt.
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Mester József
A vitorlázó repülőgépektől a drónokig

Beszélgetés Fentős Károly kaposszerdahelyi pilóta-oktatóval.

A Szerdahelyi Estéken Somogy repülés történetét mutatta be a kaposszerdahelyen élő Fentős Károly pilóta-
oktató. Ebből az apropóból kerestem meg, hogy beszélgessünk, megismerjük egymást, tudjunk meg többet a
repülésről.

- Mikor kezdted a repülést, mi motivált, mi volt a háttér, hogy a mai naptól pilóta leszek?

1978-ban repültem először, az akkori MHSZ keretében. Az első gépem a GÓBÉ vitorlázógép volt. Érdekes
motiváció késztetett arra, hogy pilóta lettem. Egy hadiipari cégnél dolgoztam Kaposváron, a repülők rádióját
javítottuk, amelyekkel állandó problémák adódtak, nem is értettük a miértet. Egy nap a segítségemet kérték,
hogy a  helyszínen vizsgáljam meg.  Felszálltunk,  figyeltem a  hibát,  közben ámultam,  hogy ilyen  fentről
körülöttem a világ. Így kezdődött. Ezután pilótaképzésen vettem részt. 

- 1930. április 13-án a zselickislaki Hangár-dombon szállt fel az első vitorlázó repülőgép. Mekkora
élmény lehetett az ott élő embereknek és a résztvevőknek. A mai fiatalokban miért nincs ilyen jellegű
motiváció?

Nos, a fő motivációm az volt, ezt szeretem reklámozni, az itt élő emberek ismerjék meg a szakmát, majd
mondják el a gyerekeknek, unokáknak, rokonoknak, barátoknak. Mindenkiből lehet pilóta, az élettől kap egy
igen nagy lehetőséget, csak el kell kezdeni. Az első lépések rögösek, kitartás kell pár évig, amíg a szakma
furfangját  megtanulják.  Lehet,  hogy azonnal  szakmai  sikert  kívánnak  maguknak,  néha  előfordul,  bejön.
Egyébként érdekes módon kevés a pilóta. 

- Kevés a pilóta a mai világban, nem vonzó a jó fizetés? 

A légiforgalomban ma már kevesen vannak, viszont sokkal több a járat, mert a világ kinyílt. Az emberek
repülővel  jönnek-mennek  Európában,  éppen  ezért  több  a  járat,  több  pilótára  van  szükség.  Próbáltam
felkelteni  az  érdeklődést  a  Szerdahelyi  Estéken,  hátha  sok  szerdahelyi  fiatal  elindul  ezen  az  úton.
Elhatároztam, átadom tudásomat a következő nemzedéknek. 

- A repülőgépeteket szerdahely lakói igénybe vették, mondjuk az előadásod óta? 

Igen, egy-egy alkalommal volt rá igény. Legjobban tetszett, amikor egy apuka a házassági évfordulón szerette
volna felülről látni a lakhelyét. A vágya teljesült, több kört tettünk meg, főleg a háza felett.  

- Most van a drónok hőskora. Egy erdélyi sörüzem már úgy reklámozza termékét, hogyha rendelsz egy
láda sört perceken belül a drónnal leszállítja.  Kétségeim vannak a drónok kereskedelmi terjesztésével
kapcsolatban, bárki hozzájuthat fillérekért, ma már 8,5 ezer forintért is, a repülési szabályok pedig
egyenlőre hiányoznak. A szomszédom ne repkedjen felettem. 

Most még azonosítatlan tárgyként szerepel, de tudom, már dolgoznak rajta a törvényhozók. Gondoljunk bele,
hogyha a drón elveszíti kapcsolatát az üzemeltetővel, pl. lemerül, az utcán a sétáló emberekre esik, vagy egy
babakocsiba, viszont nincs azonosítója. Veszélyes üzem. Egyszerűbb változat, a drón valakinek az udvarra
fölé repül 100 méter magasságban, majd zoomol egy napozó hölgyre és felkerül a netre. Na most mi van?
Személyiségi jogokat sért. De ez már nem a repülésről szól.

Köszönöm az interjút, a Kaposszerdahelyért Egyesület nevében is. Ígérem, folytatjuk majd a télen az előadást. Egy kicsit
másképpen, makett kiállítással egybekötve. 
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Pap Józsefné 

Nyugdíjas Klub Kaposszerdahely

Tíz évvel ezelőtt alakult a Nyugdíjas Klub a Mikrotérségi Alapszolgáltató Központban. Állandó, rendszeres
programokkal várják a tagokat a szerdai napokon.

- Miért szeretnek a nyugdíjas klubba járni?

Sovány György szerint, mert jó a társaság, kellemesen beszélgetünk. Jól érezzük magunkat, a 
hétköznapokból kicsit kikapcsolódunk.

Specker Ferencné Magdi mosolyogva mondja, mi állandóan viccelődünk, s ez meghatározó a klub életében,
így  együtt  maradunk.  Fontosnak  tartom,  hogy  vannak  ünnepeink,  rendszeresen  megünnepeljük  a  tagok
születésnapját 
és névnapját. Ilyenkor egymást felköszöntjük, hozott süteményeket közösen elfogyasztjuk.

Sovány György említette milyen jól érezte magát, amikor voltak a Zselici csillagparkban, aztán Kardosfa-i 
Dugás kútnál együtt szalonnát sütöttek.

Törökné Anikónak egyik  klubnap emlékezetes  volt  a  Tókaji  park  erdőben,  mert  együtt  bográcsoztunk,
nagyon, de nagyon jól éreztük magunkat.

- Miért lehet épp pont az a nap a legemlékezetesebb? 

Szilvai Istvánné elmondása szerint neki az volt legemlékezetesebb nap, amikor az Igali és a Sántosi 
nyugdíjas klubból voltak vendégeink s együtt farsangoltunk.
Számomra a barátság mindennél többet ér.

B ormus t r aB orm us t r a

Az első Bormustrán 10 szerdahelyi szőlősgazda találkozott a borkészítés után érdeklődőkkel. Hangulatos,
családias este volt. Úgy hirdettük meg, hogy nem verseny a borok között, hanem bemutató.

Kezdtük azzal, hogy a hozott palackokat beszámoztuk, a borkultúrával kapcsolatos versek, játékos
vetélkedők voltak. Ezután felkértük a gazdákat mutatkozzanak be, ki mikor kezdte a szőlészetet, borászatot,
majd Molnár János szőlősgazda tartott szakmai előadást, hogyan, miképpen lesz a szőlőből a jó bor. Többen
kérdeztek  rá,  hogy  „…és  én  így,  meg  így  jól  csinálom?”  De  hát,  ezért  is  jöttünk  össze.  Majd  ezután
elkezdődött  a  Bormustra,  azaz  a  borkóstoló.  Borkorcsolyával  kínáltuk  meg  a  vendégeket,  melyet  Pap
Józsefné által sütött finomságokat kóstolhattuk meg. Kérték a gazdák, megígértük, hogy a bormustrának lesz
folytatása, főleg szakértőket hívunk, hogy elinduljunk a versenyborok felé.

Mester József
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Ebbe a rovatba gyűjtjük azokat a sikeres szerdahelyi emberek teljesítményeit, sikereit, díjait.
 

Budapesten rendezték áprilisban a Szakma Kiváló Tanulója versenyt (SZKTV), amelynek a döntőjé-
ben a Szakma Sztárja a kaposszerdahelyi Barna Máté a villanyszerelők között országos 11. helyezett 
lett. 

7 csapat indult a május 1-én a SÖRMÉRKŐZÉSEN duplet játszmában. Balogh Mihály és Kovács
József lett az az első a felnőtt kategóriában, a második Tóth Kristóf és Tóth Máté, míg a harmadik Mester
József és Pap Józsefné. Az IFI kategóriában elsők Nagy Dorián és Németh Kevin, második Balázs Dorina
és Nagy Krisztián, harmadik Nagy Ábel és Szabó Áron csapata. 

2 méter 53 kilogramos harcsát fogtak a Pazderjás Víztározóban, a szerencsés horgász Takács Béla,
akinek ebben az évben nem ez volt az első harcsafogása. Elmondta, hogy a napokban még ennél nagyobb
harcsát csak megakasztotta, az viszont a zsinórt elszakította. Érzése szerint a tizenöt évvel ezelőtt telepített
pár harcsa ma már nagyon elszaporodott a tóban. 

Gőbölös Krisztina május 27-én az Ózdi Jazzfesztiválon, az In Memoriam Benkó Sándor emlékkon-
certen lép fel Falusi Mariannal és Gájer Bálinttal. A Csipa és a Kisamerika zenekar énekese már évek óta.
A kaposvári Rippl-Rónai Fesztivál zárónapjának egyik kiemelkedő zenei eseménye lesz a Budapest Voices 
fellépése a Kossuth téren! Krisztina az énekegyüttes tagja!

Magyar találmány a HOPE!

A szerdahelyi Kun István találmánya a HOPE kívánsággép, magyar fordításban reményt jelent. 20 év kísér-
lete után most már eljutott a sorozatgyártás szintjére. Hamarosan Oroszország és Lengyelország piacán jele-
nik meg, kerül forgalomba. A magyar piacon is szeretne bemutatkozni. Az agy és a lélek energiáit szinkron-
ba hozza a programok által. A kívánságok gyorsabban megvalósulnak, sőt a fáradt embert felfrissíti.

Kaposszerdahely úszóbajnokainak gratulálunk!

2015/2016-os tanévben:

Stéger Gellért Sámuel 9 versenyen vett részt 3db 1. hely, 3db 2. hely, 8db 3. hely

2015. 11.16-17. Cápa Országos Uszonyos úszó Bajnokság4x50 m uszonyos gyors váltó tagjaként 1. hely,
ORSZÁGOS BAJNOK 200 m uszonyos gyors 4. hely
100 m uszonyos gyors  5. hely 50 m uszonyos gyors 6. hely
2015. 12.19. Adorján Emlékverseny100 m mellúszás 3. hely
2016.01.19. Városi diákolimpia : 50 m mellúszás 2. hely
2016.01.28. Megyei diákolimpia : 50 m mellúszás 2. hely
2016.01.30. 8-11 évesek versenye Székesfehérvár: 4x50 m gyorsváltó 3. hely
2016.02.27. Nyugat-Dunántúli Régiós Bajnokság Szombathely: 50 m mellúszás 1. hely
50 m gyorsúszás 2. hely.  200 m mellúszás 3. hel, 200 m vegyes úszás 3 hely (OB szintidő teljesítve)
2016.03.12. Utánpótlás verseny Budapest : 4x100 vegyes váltó tagjaként 3. hely,
és aranyjelvényes szintidő 400 m gyorson, OB szintidő teljesítve (100,200, 400 m gyorson)
2016.04.23. DVG Kupa uszonyos úszó verseny: 50 m uszonyos gyors 3. hely,100 m uszonyos gyors 3. hely
2016.04.30. 8-11 évesek versenye Székesfehérvár II. forduló: 100 m mellúszás 3.hely

folytatás a következő oldalon
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Stéger Simon Donát 6 versenyen vett részt 5db 1.hely, 6db 3.hely

2016.01.19. Városi diákolimpia döntő 4x50 m gyors váltó tagjaként 1. hely, 50 m mellúszás 3. hely
2016.01.28. Megyei diákolimpia döntő 4x50 m gyors váltó tagjaként 1. hely, 50 m mellúszás 3. hely
2016.01.30. 8-11 évesek versenye Székesfehérvár 4x50 m gyorsváltó 3. hely
2016.03.12. Bácsvíz Kupa uszonyos úszó verseny 100 m uszonyos gyorsúszás 3. hely,
200 m uszonyos gyorsúszás 3. hely
2016.03.19. Országos Diákolimpia Döntő Miskolc  4x50 m gyors váltó tagjaként 3.hely
2016.04.23. DVG Kupa uszonyos úszó verseny 50 m uszonyos gyors 1. hely,
100 m uszonyos gyors 1. hely
100 m delfin úszás 1. hely

A kaposszerdahelyi Szabó Virág sikerei

Szabó Virág a bodrogi Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója,
gyerekkora óta foglalkoztatja a zene, elsősorban a hangszerek közül a fuvola. Az elmúlt évek kiemelkedő
koncertjein, találkozóin, hangversenyein vett részt, jutalmazták díjazásban.  

2012-ben a Budapest Kamarazenei Fesztivál arany minősítését, 2013-ban Ifjúsági Találkozó Tanár Diák duó
arany minősítését, szintén 2013-ban Budapest Ifjúsági Találkozó trió arany minősítését, 2014-ben Budapes-
ten a Baptista Ki Mit Tud arany minősítését, 2014-ben a Dunántúli Zeneiskolák találkozója kiemelt aranyát,
2015-ben a Balatonszemesi Diákmuzsika hangverseny kiemelt aranyát,  2015-ben Marcaliban a Somogy
megyei Zeneiskolák találkozója kiemelt aranyát, 2016-ban a Marcali Duó kiemelt aranyát, 2016-ban a Bala-
tonszemesi Országos Diákmuzsika fesztivál kiemelt aranyát tudhatja magáénak!           

Sikeres szerdahelyi tanulók
Április 16, Hajlik a meggyfa népzenei verseny, Szenna:
*Nagy Bálint szólóban citerával arany minősítés
*Szennai Zsiványok csapatban citerával arany minősítés (szerdahelyi csapattagok Bárány Eszter, Keresztes 
Dániel, Nagy Bálint)
Április 16, Ki -mit -tud, Nagyatád:
*Nagy Bálint citerával 1.helyezés
*Nagy Zoltán -Somlyai Mihály Fizika Show -val 1.helyezés
*Váradi Emma énekkel 1.helyezés

Május 14-15-16, XX. Méta Fesztivál, Gyermek és ifjúsági csoportok néptánc koreográfiai versenye, 
Balatonboglár:
*'A' korcsoportban (alsósok):
Szennai Zselic AMI Csiperke csoportja 1.helyezés (Szerdahelyről Bárány Eszter, Illés Viktória, Keresztes 
Dániel, Nagy Bálint, Váradi Bálint, Váradi Emma)

*'B' korcsoportban (felsősök):
Szennai Zselic AMI Kányafi csoportja 1.helyezés (Szerdahelyről Nagy Zoltán, Németh Kevin, Gurtiza Ki-
anda)
*'C' korcsoportban (ifjúsági):
Szennai Zselic AMI Hajadonna csoportja 2.helyezés
*'V' korcsoportban (vegyes életkorúak):
Szennai Zselic AMI Zselic  csoportja 2.helyezés (Szerdahelyről Nagy Bálint, Nagy Zoltán)

Május 22-én a Csiperke csoport, valamint az elsősök, másodikasok, harmadikasok Kaposvárra,  28-án a 
Kányafi és Hajadonna csoportok Nagyatádra mennek a XXXI. Somogy Megyei Gyermek- és Ifjúsági 
Néptánc fesztiválra.
Június 17-én újra szurkolhatunk, mert Szekszárdon a Csiperke csoport 3 Kányafis lánykával kiegészítve 
Kányafi néven területi válogatón vesz részt a Felszállott a páva c. műsorban.
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E ls ő  Trad i c ioná l i s  R E IKI  napE l ső  Tr ad i c ioná l i s  RE IK I  nap

A csodálatos volt az I. REIKI Nap Kaposszerdahelyen!

Nagyon köszönöm mindenkinek a részvételét! 

Külön köszönet Kaposszerdahelyi Községi Önkormányzatnak, Kaposszerdahelyért Egyesületnek, Mester Jó-
zsef állandó segítőmnek, Pap Józsefné Marikának a belső harmóniát, finom ételeket, Jónás János mestertár-
samnak-segítőmnek, - aki képes volt több mint 1000 km megtenni ezért-, és Csobod Péter tanítványomnak a
fotókat! Jöttek, jöttek Budapestről, Kaposvárról, környékéről és sokan Kaposszerdahelyről.

Folytatás  szerdahely  közösségének  Kaposszerdahelyen  szeptember  hónaptól  havonta  immár  Reiki
Klub is lesz! 

Köszönök újból mindent az itt lakóknak is!

Kun István, Usui Shiki Ryoho Reiki vonalvezető mester/tanár

H ír ek ,  e seményekHí rek ,  e sem ények

A Szerdahelyi Estéken sikeres előadások voltak január, február hónapban Kaposszerdahely közössé-
gének. Szerdahelyi előadók mutatkoztak be Fentős Károly pilóta-oktató, tíz szerdahelyi szőlősgazda a Bor-
mustrán, valamint a téglagyár történetének előadásán Kis-Bóli Ákos, Falusiné Terjék Éva, Horváth Zsanett és
Csonka Erzsébet. A családias esteken az előadás után Pap Tímea sütötte pogácsával láttuk vendégül az érdek-
lődőket. Est fénypontja a Teapartin különböző teafüveket kóstolhatott meg a közönség. 

Kultúra Napját tartotta meg január 22-én az önkormányzat. Könnyed, vidám szellemi vetélkedőn há-
rom csapat vett részt. 

Harmadik éve rendezte az önkormányzat február 13-án a Falu farsangot felvonulással, tűzzsonglőrrel,
majd este bállal.

Hagyományosan március 15-i Nemzeti Ünnepet is megünnepelte szerdahely közössége. Megemlékez-
tünk az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. Gelencsér Attila országgyűlési képviselő köszöntőjé-
ben elmondta, hogy az 1848 tanulsága ma is érvényes. Ekkor mondták ki a magyarok először, hogy elég volt
és ma sincs ez másként. Kitüntették, a Kaposszerdahely Polgáraiért Díjat és Oklevelet Pál Istvánné és Hor-
váth Nándorné vehetett át.

Gólyáink megérkeztek Kossuth utcába a régi helyükre. Készült az elmúlt évben a Rákóczi utcában is
egy hely számukra. 

A Roma Kultúra Napját tartották április 9-én, ahol nagy sikert aratott a szépségverseny, táncverseny,
kosárfonás és a Barcsi Cigánykerék Hagyományőrző Együttes.

Harmadik alkalommal volt Kaposszerdahelyen a Tavaszi Motoros Találkozó 300 motoros résztvevő-
vel. Nyéky Kálmán atya megáldotta a motorosokat, koszorút helyeztek el a meghalt motorosokért és a lakat-
falra is raktak fel lakatokat. 

Negyven eladó ingatlan van jelenleg Kaposszerdahelyen, fele-fele megosztásban a ház és a telek. 

Csökkent Kaposszerdahely lakóinak a létszáma, jelenleg 1033 élünk szeretett községünkben.

Megújul a Kugli pálya és környéke Kaposszerdahelyen. Fiatalos újdonsággal, egy raklapokból készült
bútorzattal kedveskedik vendégeinek a Coop Italbolt. 
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Több mint 17,5 ezren látogatták a Kaposszerdahelyért Egyesület honlapját a szerdahelyert.hu oldalt.
Egyesület honlapján a rendezvényeink, programjaink, az összes Kaposszerdahelyi Krónika, a pénzügyi be-
számolók, mérlegek is megtekinthetőek.  

A Kaposszerdahelyért Egyesületnek Kaposszerdahely közössége felé hat nyitott programja, rendezvé-
nye van. Télen a Szerdahelyi Estékkel kezdünk, majd tavasszal a Zselici gyalogtúra, Petanque mérkőzések,
Kaposszerdahelyi Krónikák, Szent István napi kenyérünnep rendezvénye, Gyermek Alkotótábor. 

Az Egyesület tagjai a faluért, az itt élő emberekért dolgoznak, s mint közhasznú szervezet a befolyt bevéte-
leit közcélú feladatokra fordítja.

Hí rek ,  e sem ényekH í r ek ,  e semények

Vers eny fe lh í vá s !Ve r seny fe l h ívá s !

Virágos Kaposszerdahely 2016. címmel I. alkalommal versenyre hívja Kaposszerdahely lakosságát a
Kaposszerdahely Községi Önkormányzat és a Kaposszerdahelyért Egyesület.

Tegyük szebbé környezetünket! 

A következő kategóriában lehet majd nevezni: 
A legszebb virágosított ablak.

A legszebb családi házas előkert.
A legszebben lakosság által virágosított utca.

Beadási idő: 2016. július 30. 
Részletes felhívás későbbiekben! 

Hirdetés 

         Köszönjük vásárlóinknak a szíves fo-
gadtatást,  továbbra is szeretettel várjuk a régi
és az új vásárlóinkat.

Széles áruválasztékkal, kedvező árainkkal, fris-
sensült péksüteményekkel,
cukrászsüteményekkel a hét minden napján és
ünnepnapokon is nyitva tartunk.
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