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   Ízelítő az egész napos programokból 
 

- 07.00-től reggeli zenés ébresztő 
- 08.00 -tól főzőverseny, horgászverseny, falunapi futóverseny, 

                              kispályás labdarúgás 
- 09.00 -től repülő és autómodell bemutató 
- 10.00 -től  terepautózás, póni lovaglás 
- 10.00 -től  henna festés, arcfestés, gyöngyfűzés és logikai fejlesztés 

 

- 13.00 -tól Polgármesteri megnyitó 
- 13.00 -tól Nemzeti lovas őrség fogattal áll az érdeklődők rendelkezésére 
- 13.15 -től Polgármesteri mérlegelés 

 

- 13.30 -tól MŰSOR 
                            férfi divatbemutató, óvodások műsora,  
                            Nyugdíjas Egyesület  énekkarának műsora 

- 14.45 -től Erősember vetélkedő 
- 16.00 -tól Rock-n Roll Ladyk műsora 
- 16.20 -tól Latin fitness bemutató 
- 16.40 -től Show tánc bemutató 
- 17.00 -tól Sztárvendég: CSOCSESZ 
- 18.05 -től Hastánc bemutató 

 

- 18.25 -től Gőbölös Krisztina és Barkóczi Sándor énekel 
- 19.00-től Sztárvendég: SZABRINA 

 

- 21.00 -től Tűzzsonglőr bemutató 
- 21.20 -tól  Éjszakai buli hajnalig - Horváth Péter 

 
Mindenkit sok szeretettel várunk! 

 
                                                                     Prépost László 
                                                                      polgármester 
                                                         
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Húsvét hajnalán 
 

Az asszonyok az akkori szokásnak megfelelően siettek a sírhoz. Talán most 
virágokat vinnének vagy koszorút, amit a sietség miatt nem volt idő elkészíteni. De 
nincs hova tenni a virágot, nincs kit bebalzsamozni a kenettel. Értelmetlennek tűnik a 
pillanatnyi erőfeszítés, aggodalmaskodás, pedig ez volt a világtörténelem legfontosabb 
elrejtett fordulópontja. Nagyobb a születésnél és a halálnál. 

Gyakran előfordult velem, hogy másra készültem, mint amit az élet végül elém hozott. 
Misszionárius szerettem volna lenni és falusi plébános lettem. Gyerekekkel szerettem volna foglalkozni és 
építkeznem kellett. Tanítani szerettem volna, és tanulni küldtek. Ilyenkor nem mindig volt könnyű 
mosolyogva fogadni a váratlan eseményeket, különösen, ha szomorú vagy fájdalmas volt az. Szűz Mária 
Húsvétra készült azon az ünnepen, és nem nagypéntekre. Tudta, hogy be fog teljesedni a prófécia: „A te 
lelkedet pedig tőr járja át!”, de nem tudta, mikor. Szívében hordozta ezeket a szavakat, de fájdalmas 
anyává csak a kereszt tövében lett. A váratlan események ellenére kitartott Jézus mellett. Nem hagyta 
magára a Szenvedőt. 

Amióta egy őrült megpróbálta tönkre tenni Michelangelo Pietà-ját, mindig ez a szobor jut eszembe, 
ha Jézus testének levételéről elmélkedek. A fájdalom még ott volt Húsvét reggelén is. A gyász nem múlik el 
harmadnapra, sokszor még egy év is kevés hozzá. De talán Istennek éppen erre a fájdalomra van szüksége, 
az ártatlan önként vállalt szenvedésére, hogy beléphessen a világba. Mária egyesült fia fájdalmával. Ez 
kaput nyitott az ő szívén is, ahol kiömölhetett az élet, és Mária az üresség tapasztalatával lett gazdagabb. 
De Isten csak rövid ideig hagyta ebben a szegénységben, hogy általa meggazdagodjon mindenki, aki 
ugyanezt az ürességet éli meg, és Máriához fordul. Hogyan tudta bizalommal megtölteni ezt a két napot 
Mária? Miért nem lázadt fel Teremtője ellen, aki megengedi fia kivégzését? Talán tudta, hogy itt szenved 
az Atya is, hisz Mária kéz a kézben járt vele egész életében. 

A váratlan helyzet bizalomra tanít minket. Magamban bízom, vagy Istenben, aki mellettem áll és 
bátorít? A Mester feltámadása után tanítványainak szemére vetette hitetlenségüket. Mert nem hittek 
azoknak sem, akik már találkoztak vele. Gyakran még magunknak sem hiszünk, nem emlékezünk az ő 
szövetségére. Pedig életre-halálra kötötte velünk a keresztségben. Húsvétkor felnőtteket keresztelünk, akik 
régóta készülnek erre. Jó alkalom ez nekünk is hitünk megújítására. A tűzszentelés, a gyertyafényes 
templom, az exultet, a vízszentelés és az alleluja éneke felemeli a lelkünket nem várt magasságokba. 
Találkozunk a Feltámadottal a liturgiában és a testvéri közösségben, az ige hallgatásán keresztül és a 
szentáldozásban. Évről évre ismételjük a mozdulatokat és az imádságokat. „Hittel valljuk feltámadásodat, 
amíg el nem jössz!” – ígérjük meg újra és újra.  

Emlékszem egy Húsvétra, amikor egy egész család megkeresztelkedett, papa, mama, gyerekek, és a 
legkisebb gyermek is, aki épp akkor született. A szülőknek a házasság szentségét is jelentette ez, hiszen a 
friss keresztséggel polgári kötelékük is megszentelődött. Még ma is látom a ragyogó arcokat, ahol 
mindenki fején ott csillognak a vízcseppek. Megkereszteltek a feltámadás hitében! 

Minden azon a hajnalon kezdődött. A reménység nem várt fordulatként valósággá vált, amikor egy 
üres sír és az angyalok bíztatása rámutatott a titokra. Miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, 
feltámadt. Vigyétek el a jó hírt mindenkinek!     

                                                                                                                     Nyéky Kálmán atya 

 

Elköltözött tőlünk szerdahelyi emberektől Belovics Emilné Erzsike önkormányzati képviselő.  
A Kaposszerdahelyi Önkormányzat a képviselő asszonyt saját halottjának tekinti.  

Nyugodjék békében. 

Küzdöttél, de már nem lehet, 
Csend ölel át és szeretet.  

Csak az hal meg, kit felednek,  
Örökké él, kit igazán szeretnek. 

                                                                       -Kosztolányi Dezső- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 

A község pénze  
 

Elsősorban csak a bevétel a fontos, akár a család vagy gazdálkodó szervezet  vagy önkormányzat. 
 

Három összetevője van az önkormányzati bevételeknek, helyi adók, állami támogatások és az 
egyéb bevételek pl. támogatások, működési bevételek, bérlemények díjai, pályázatok, vis major…. 
 

A 2013. tárgyévi összevont költségvetését az önkormányzatnak a képviselőtestület elfogadta a 
bevétel 154.541.000 forinttal, a kiadási oldalon pedig 140.439.000 forint.   
 

A helyi adók 13.841.000 forint, ebből telekadó 2.955.000 forint, kommunálisadó 2.889.000 
forint, iparűzési adó 6.099.000 forint. A gépkocsiadónál a 40%-ra volt a tervezés, mert kötelezően a  
bevétel 60%-a átutalásra került az államnak, igaz viszont a befizetés elmaradt egy millióval, így az itt 
maradt összeg 1.754.000 forint. Az iparűzési adó jól teljesített 33%-al nőt, mert a faluban levő 
beruházásoknál a cégeknek az adót helyben kellett fizetniük. Egyéb díjakból, bírságokból 144.000 forint 
a bevétel. Költségvetési támogatás 71.798.000 forint, támogatásértékű (működési és felhalmozási célú) 
bevételek 36.481.000 forint, intézményi működési bevételek 12.722.000 forint. Egyéb bevételek, mint 
átvett pénzeszközök 379.000 forint, koncessziós díj 980.000 forint, függő, átfutó bevétel 121.000 forint, 
visszatérült a kölcsönökből 476.000 forint, előző évi pénzmaradvány 17.743.000 forint.  

 

Kaposszerdahely  község gazdagsága 2013. év alapján a vagyona 592.310.000 forint. 
 

Viszonyításképpen 2010 októberében önkormányzati csőd jelentkezett, a pénzhiány 32.000.000 
forint, kifizetetlen számlák, üres kassza, plusz még 14.000.000 forint hitel. Visszafogó szigorú 
gazdaságpolitikával az elmúlt években stabilizáltuk az önkormányzat működését.  

 

Mester József 
 

   
 

SZÉPEN CSILLOGÓ EZÜSTÉREM 
 

A szerdahelyi hagyományokat követve ebben az évben éremmel zárja szereplését az U-21-es 
korosztályban induló labdarúgó csapatunk. Egy fordulóval a szezon vége előtt már matematikailag is 
biztosított az ezüstérem, de a papírforma az utolsó mérkőzésen is győzelmet ígér. 

Ez az eredmény több szempontból is elismerésre méltó. A csapatnak az első bajnoki szezonja volt, 
tizenegy játékos még soha nem szerepelt nagypályás bajnokságban, az átlag életkor 17,5 év. Külön öröm, 
hogy több fiatalt sikerült Szerdahelyről, Szilvásszentmártonból és Zselickisfaludról leigazolni.  

A megyei III. osztály U-21 korcsoport ezüstérmes kaposszerdahelyi csapata: 
Kiss László, Schrakta Bendegúz, Berki Balázs, Szabó Máté, Orsós Kevin (csk), Fock Dávid, Kecskés Márk, 
Bodgán Zoltán, Ferencz Levente, Pete Géza, Takács György, Fazekas Bence, Salamon Márk, Scheich 
Richárd, Toldi László, Peiker Tamás, Paksai József, Ulrich Dávid, Magyar Milán, Teglovits Máté, Orsós 
Zoltán. Edző: Sóvári János 
 

Andor Gábor 
 

 
Május 1.-én 2003 óta hagyományosan Petanque Sörmérkőzést szervezett a Kaposszerdahelyért 
Egyesület a Millenniumi parkban.   Felnőtt csapatok győztesei:  

1: Komló: Pál Csaba és Kutasi Péter,  
2. Magyarszék: Hát ez Mösés: Tasnádi Erika és Kárpáti Zsófia,  
3: Szennai győzhetetlenek: Szabó Lajos és Szendefy Mária 

Ifi csapatok győztesei : 1: Suli rabjai : Balázs Dorina és Nagy Krisztián,  2: Királyi torpedók: Balla 
            Alex és Nagy Dodó,  3: Naplopok: Németh Kevin és Bódis Adrián 
 



 
 
ESEMÉNYEK, HÍREK 
 
            A Szerdahelyi Estéken szerdahelyi 

előadókkal nagysikerű előadások voltak a téli 
estéken. Bozsó Zoltán ironmade magyar bajnok 
előadása, valamint Szekeres-Karl Eszter 
kineziológus előadása és Dr. Bús János 
hadtörténész könyvbemutatója. Legelőször a 
Szerdahelyi Esték 2006. január 28.-án volt, azóta 
összesen 30 előadást szerveztünk az évek alatt, 25 
szerdahelyi előadóval. 

Új munkahelyeket hozott létre a faluban a 
Kaposszerdahelyért Egyesület. 

Január 1-től tíz önkormányzat társulása 
jött létre Kaposszerdahely központtal. A 
Mikrotérségi Központ ad helyet a gondozási, 
családsegítő szervezetnek. Új igazgató, Wirth 
Andrea látja el a Mikrotérségi Központ irányítását. 

101 éves Kaposszerdahely legidősebb 
polgára Kishajdu Teréz, ebben az évben is 
ünnepélyesen megköszöntötte Prépost László 
polgármester a képviselőkkel együtt. 

      Kulturális Értéktár bizottság jött létre 
az Önkormányzatnál, védettek lesznek a helyi 
értékek, mind anyagi és szellemi vonatkozásban. 
Védetté válik például a Katolikus templom, 
Kaposszerdahely címere, fel nem tárt pálos 
monostor maradványai, szintén feltáratlan – 
pincerendszer, régi fényképek, tárgyak, Szent 
István szobor és az alkotó művészek 
munkásságának értékei.  

Március 1-én második alkalommal 
Téltemető farsangi felvonulást szervezett a falun át 
a KISZE, majd a Mikrotérséginél előadások, 
kiszebábu égetés és jelmezes bál volt. 

 
Március 15-i megemlékezés volt immár 

hagyományosan a Mikrotérségiben. A műsorban 
felléptek az intézmények és a helyi szervezetek 
szereplői. Ekkor került sor a Kaposszerdahely 
község polgáraiért díj átadására. Ebben az évben 
Gőbölös Kriszta musical énekes kapta a díjat.  

                                           

 Április 19-én I. Megyei Motoros Találkozó 
volt Kaposszerdahelyen  a  Mikrotérségi   Központ 
Parkolójában, ahol kétszáz motoros vett részt. 
Nyéky Kálmán atya megáldotta a motorosokat. 

            Március 22-én Budapesten Családünnep 
Magyarországgal rendezvényén Családháló-díjat 
kapott a kiemelkedő, lelkiismeretes munkáért 
Kaposszerdahelyi Családi Napközi. Gratulálunk. 

Április 26-án Zsibongó Családi Napot 
tartott hat szervezett a Csiripelő Biztos Kezdet 
Gyerekház udvarán. Újdonság a családi 
címerkészítés kavicsból, a zöldség és 
gyümölcsképek készítése, gyerek aerobic. A 
vendéglátás az egészség jegyében, a kínálatban 
volt punya, pogácsa, helyi gyümölcslé, zöldség-
gyümölcs mindez helybeni felajánlásokból történt. 
Köszönjük. 
            Május 7-én volt a Szennyvízcsatorna 
projektzáró eseménye a Mikrotérségiben. 
Gelencsér Attila a Megyei Önkormányzat elnöke 
köszöntötte a három település résztvevőit. A 
fejlődés elindult ezekben a kisközségekben, 
nagyobb az esélye most már, hogy több beruházó, 
munkahelyteremtő vállalkozás keresi meg a 
településeket.  
            Május 11-én Tavaszi Túrát szervezett a 
Kaposszerdahelyért Egyesület a Mecsekbe. 
Kővágószőlős - Babás szerkövek – Sasfészek – 
Orfű – Pálos kolostor romjai – Zsongorkő kilátó 
útvonalon.  A képek megtekinthetőek Tóth Brigitta 
blogjában a zselicem.blogspot.hu-n Egy vasárnap 
a Nyugati-Mecsekben címmel.  

A különböző szervezetek a 
kaposszerdahelyi önkormányzattól 250.000 forint 
támogatásban részesültek az elmúlt évben. A 
Szenna Zöldek 10.000 forint, Szerdahelyi 
Nyugdíjas Egyesület 75.000 forint, Polgárőr 
Egyesület 58.000 forint, Kaposszerdahelyért 
Egyesület 65.000 forint és a Kaposszerdahelyi 
Sport Egyesület 42.000 forint. 

2014. évi országgyűlési képviselők                                    
választási eredménye: A helyi lakcímmel 
rendelkező választó polgárainak száma: 827 
Szavazóként megjelent: 481 (58,16%) 
 

Szavazatok száma jelöltenként:  
Gelencsér Attila FIDESZ-KDNP 231 
Miháldinecz Gábor JOBBIK 104 
Dr. Kolber István MSZP-EGYÜTT-DK-MP-MLP  93 
 

Szavazatok pártlistánként: FIDESZ-KDNP  220 
JOBBIK 123 
MSZP-EGYÜTT-DK-MP-MLP   88                     

 
 

A Kaposszerdahelyi Krónika számai 2002. évtől olvashatóak a www.szerdahelyert.hu-n. 
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