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Az irgalmasság királya
A gyermek születésekor egyértelművé válik a prófécia „neki növekednie kell nekem pedig kisebbednem!” (Jn 3,30) Isten arra vágyik, hogy növekedni tudjon a mi szívünkben és közöttünk is. A piciny kisgyermeknek először a mi gondoskodásunkra van
szüksége. Nélkülünk nem tud növekedni. Később felfordít körülöttünk mindent. Majd
járni kezd és beszélni, érthető szavakkal szólva hozzánk. Hozzá tehetnénk: ellentmondást nem tűrő hangon beszél, mégis megtesszük, amit kér, mert közel van a mi szívünkhöz. Végül egyre kedvesebben szól és a szívünk már teljesen az övé lesz. Isten is
egyre közelebb szeretne kerülni hozzánk. Engedjük neki, hogy beférkőzzön a szívünkbe
és indítson bennünket a közös imádságra! A pásztorok találkoznak Betlehemben a királyokkal és együtt hódolnak Neki. Itt van az idő, hogy a gazdag és a szegény együtt is merjék fel Jézusban a Megváltót!
Nem tudjuk, raktak-e tüzet az istállóban vagy valóban csak az állatok melege
mentette meg a gyermeket, aki azért jött, hogy tüzet gyújtson a földön, és mennyire
szeretné, ha már fellobbanna! (Lk 12,49) Ahogy a fát előkészítettük télire, hogy könynyen égjen és jó meleget adjon, úgy kell elkészítenünk a szívünket is a Megváltó érkezésére. Bűneink, mulasztásaink beismerése és jócselekedeteink tesznek minket szerethetővé.
Ferenc pápa meghirdette az Irgalom évét, hogy most újult erővel keressük Isten
közelségét! Az irgalom, a misericordia szó könyörületes szívet jelent. A szívünkbe engedjük Isten könyörületét az ember iránt. Ez indította Őt arra, hogy emberré legyen és
magára vegye a mi keresztünket. Lépjünk be az irgalom kapuján az új esztendőbe és kérjük Istent, hogy növekedjen az életünkben
az Ő szeretete, hogy végül Isten szívével szeressük a körülöttünk élőket!
Áldott Karácsonyt kívánok az egész családnak sok szeretettel:

Kálmán atya

A kaposszerdahelyi templomban december 18-án, pénteken este 18.00 órakor Karácsonyi Muzsika koncert
lesz. Szenteste Kaposszerdahelyen 22 órakor, a donneri templomban éjfélkor ünneplünk. December 25-én,
pénteken 8.30 és 17 órakor a Donnerben, 11 órakor a Szennai Kultúrházban, 12 órakor a kaposszerdahelyi
templomban tartunk ünnepi szentmisét.
Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!
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PPool gl gáárrmmeesstteerri i kö
kösszzöönnttőő
Belegondoltunk-e már abba, hogy amire legtöbben vágyunk, a szeretet, az mind bennünk van, ott lapul a szívünkben.
Átéléséhez, megszerzéséhez csak egy kis odafigyelés szükséges. Rohanó életünkben nem is gondolunk bele abba, hogy mennyi
mindenért hálásak lehetünk a sorsnak. Például kinek jutna eszébe az, hogy mekkora szerencse számára, hogy hallja a zene
csodálatos hangjait, hogy látja az erdő-mező színeit, hogy érzi szerettei simogatását, hogy szagolhatja a mézeskalács illatát. A min dennapok problémái között figyeljünk arra a jó érzésre, ami egy szívességért kapott apró mosolyban rejlik. A világ, az emberek, az
élőlények végtelen kincsesbányái a szeretetnek, amely mind ránk vár, minden nap, minden percében. A szeretet, amit mindannyian keresünk, velünk és bennünk van, minden nap, minden percben, csak fel kell fedeznünk.
Kívánom, hogy a bennünk és embertársainkban rejlő szeretetet fedezzük fel karácsonykor, az újévben, kísérje folyamatosan
mindennapjainkat!
Kaposszerdahely minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és szeretetteljes, boldog, békés újesztendőt kívánok!
Prépost László
polgármester

BBi izzt tooss KKeezzddeet t GGyyeerreekkhháázz
A Biztos Kezdet Gyerekház néhány rendszeres látogató véleményét küldte el szerkesztőségünkbe
Bogdánné Tálas Anita: Nagyon jó helynek tartom, a gyerekek játszhatnak egymással. Főleg akinek nincs, testvére az itt játszhat
vele, egykorú gyerekekkel. Az anyukák kikapcsolódnak és beszélgetnek gyerekeikről.
Vízváriné Balogh Mónika: Szeretem a Gyerekházat, mert, mint egy nagycsalád összetart, mindenki kedves segítőkész barátságos!
De a legfontosabb: a pici fiam Zsombor nagyon jól érzi magát köztetek és nekem ez a legfontosabb! Ha lehet, még sokáig
szeretnénk a Gyerekházba járni! Mindenkinek csak ajánlani tudom!
Véghné Tallián Krisztina: A Gyerekház segít felkészíteni a gyerekeket az óvodára. Mindig jó a hangulat. A gyerekek élvezik egymás
társaságát, a sok színes és fejlesztő játékokat, az élmény gazdag programokat!
Szabóné Kenesei Veronika: Egész pici kora óta járunk Lizával a Gyerekházba. Harmadik gyerekként nála volt lehetőségem elsa játítani a babamasszázs alapjait és ezt Nektek köszönhetem! Nagyon szeretünk Hozzátok járni, jó a társaság babának, mamának is.
A gyógytornának külön örülünk és igénybe is vesszük, ahányszor csak tudjuk. A közös családi rendezvényeken mindig ott vagyunk,
most is nagyon várják a gyerekek.
Szolnoki Margit: Azért járunk oda, mert nekünk a segítség, amit kapunk nagyon jó. Sok érdekes és szép dolgot lehet tanulni, az ott
lévő dolgozók nagyon aranyosak és ügyesek, mindig próbálnak új dolgokat teremteni. Jó kikapcsolódó hely a számunkra.
Nemes Anett: Eleinte gyógytornára jártunk, most már nekem is egy jó kis kikapcsolódás. Nagyon jó a hangulat, mindenki nagyon
kedves. Mindig várjuk, hogy mehessünk.

HHí írrssáávv
A Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása a Kaposszerdahelyért Egyesület javára 2015 évben 29.759-ft. Az összeget az egyesület kulturális célokra használja fel. Köszönjük!
A Kaposszerdahelyért Egyesület a működéséhez pályázatott nyert 449.658-ft a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) pályázati rend szerben.
15 éves a Kaposszerdahelyért Egyesület. Szeptemberben megünnepelte a születésnapját, ahol a tagokon, a támogatókon kívül
részt vett Gelencsér Attila országgyűlési képviselő is.
Régi szerdahelyi dolgozónk Illés Ferenc Attiláné Oxana Kaposszerdahelyen tett állampolgársági esküt szeptember 3-án. Gratulálunk
az új magyar állampolgárnak!
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CCssaal lááddi i NNaappkköözzi i
"A legfontosabb, hogy biztonságban tudom a gyermekemet! Szeretem, hogy sok a foglalkozás, rajzolás, festés, fellépésre készülés.
Gyorsan és sokat fejlődnek a picik. Nagyon jó, hogy sokat sétálnak és kirándulnak, rengeteg élménnyel gazdagodnak. Külön öröm,
hogy ezeket fényképekkel is dokumentálják. Az én fiam még nem tud beszélni és este, ha együtt nézzük a képeket látom, hogy ragyog az arca. Reggelente alig várja, hogy levegyem a cipőjét, már menne be a gyerekekhez. Szeret napközibe járni, amit legfőképpen Szilvi néninek, és Szandi néninek köszönhetünk!"- Brendon anyukája
"Családias, barátságos a légkör. Kedves, aranyos gondozó nénik. Nyugodt szívvel hagyom itt kislányom, mert tudom biztonságban
van, ahol óvják, tanítják, szeretik." -Viki anyukája
"Szeretjük a társaságot, a sok kis pajtást. Az odafigyelést, a sok kedvességet és szeretetet." B. Bence anyukája
"Kis létszám, minden gyerekkel tudnak foglalkozni. Tetszik nekem, hogy mennek kirándulni, sétálni. Kedvesek, de határozottak a
"bölcsis nénik". Az én lányom imád menni!"- Hanna anyukája
"Kedvesen, mosolygósan fogadják a gyerekeket. Mindig elmesélik mi történik aznap a gyerekekkel. Mesélnek, énekelnek,
beszélgetnek, rajzolnak, festenek és játszanak velük. A kisgyerekek biztonságban érzik magukat és mi is, hisz gondoskodnak róluk,
amíg újra találkozhatunk velük. Én, és mi az egész család, ezért nagyon hálásak vagyunk Nektek. Köszönjük."- Zsombi anyukája
„Az innen óvodába kerülő gyermekek lepik meg legjobban az óvónőket, hiszen ők már önállóan esznek, öltözködnek, és rengeteg
mondókát, éneket tudnak. A nevelők rengeteg színes és változatos programot szerveznek nekik."- Anna anyukája
"Mindent. Kis létszámú, modern, gazdagon felszerelt, sok program a gyerkőcöknek, mert imádja Beni Szilvi nénit, és mert a
gyerkőcök is aranyosak!"- V. Bence anyukája
"Kedves Szülők és leendő Szülők!
Hogy miért esett választásunk a Kaposszerdahelyi Családi Napközire? Itt van néhány példa, hogy Ti is meggyőződjetek a felől, hogy
ez egy nagyon jó intézmény!
Ikergyermekeim Levente, és Alíz (2 évesek) 2015. novemberétől járnak Szilvi nénihez és Szandi nénihez a Kaposszerdahelyi Családi
Napközibe. Sokkal nyitottabbak és bátrabbak, mióta ide járnak. Nagyon gyermekközpontúak a nevelők. Én csak ajánlani tudom
minden olyan szülőnek ezt a napközit. Levi és Alíz minden reggel vidáman indul a napközibe és alig várják, hogy milyen szuper
programok várnak rájuk nap, mint nap!"- Levi és Alíz anyukája
"Jó a hangulat, sokfelé mennek a gyerekek, sok mindent csinálnak; sokkal több félét, mint amit én otthon tudnék produkálni. Kedvesek és közvetlenek a nevelők. És közel van!"- Johanna anyukája

ÉÉnneeke
kessüünnkk oorrsszzáággooss ttuurrnnééko
konn
Gőbölös Krisztina Januárban és februárban szerepelt az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi döntőjében Szűcs Gabival.
Országszerte turnéztak egy nemrég alakult zenekarral, ABBA Show műsorokkal, melyet felkarolt és támogatott a Super Talent Produkciós és Menedzsmenti Iroda. Számos koncerten vett részt Csipával (Hooligans) a Csipa és a Kisamerika zenekarral. Továbbra is
nagy sikerrel működik a Szerdahelyen is ismert VOX Énekegyüttes.
Rendszeresen szerepel többek közt a Masterfilm Digital szinkronstúdióban, mint szinkron színész.

HHí írrssáávv
IX. Gyermek Alkotótábort tartotta december 5-én meg a Kaposszerdahelyért
Egyesület karácsonyi ajándékkészítés címmel. 7 alkotó művész és 70 gyermek vett
részt, majd az alkotásokból kiállítás nyílt a Mikrotérségi Központban.
80 éves a kaposszerdahelyi Katolikus Templom, melyet ünnepi szentmise keretében
szeptember 13-án vasárnap elhelyezte megtekintésre a szerdahelyi Rónai Attila
készített szent korona másolat. Fellépet a Nyugdíjas Egyesület Énekkara Kerekesné
Pytel Anna karvezetővel. Az ünnepi szentmise után agapé volt. A templomot szerdahelyi családok építették!
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KKaassttéél yl y aa BBaarróóccssi i ddoommbboonn
Esti beszélgetés Molnár Jánossal
Állok, csak állok a Barócsi domb tetején, nézek lefelé, nézem a falut, mozgásban van, mozgás, közben meg, oly mozdulatlan. Elmegy egy verda, aztán negyven autó, hova tart?
Jobbra domb, balra domb, szembe domb, hol is vagyok, Rómában? Kik éltek, élnek e lankákon, kérdezem magamat? Nem látom,
nem látok bele, de a vágy, a haszontalan megérzés, csigáz, futat, ad nekem lehetőséget ebben a decemberi napsütésben.
Kövek, kövek a lábam alatt, még mindig megvan, Molnár János szerint itt a dombon volt egy jelentős kastély, a mi kastélyunk, szó
szerint, a mienk. Az ezerhétszázas években még pompázott, a kastély urai velünk voltak, harcoltak a független országinkért
Rákóczival. Aztán döntött a császár, ellenem voltál, nem velem, a „kastélyt elkobzom”, így lett ezután a birtok a Kauber nagyúré.
Eltudom képzelni azt az óriás birtokot, ahol a szőlősorok több holdat jelentenek. Az ezernyolcázas években még megvolt az
orgonasövény, ami a megyehatáron körbe ölelte a teraszos művelést. A kastély helye még mai is látható, sőt a kastélyhoz tartozó
kút is, mely most már 300 éves. A kastélyhoz hosszú alagút pince tartozott, mely a Vida Laciéknál ért véget.
Az egyik Kauber lány, ahogyan János meséli közben megözvegyült és majdan később hozzáment Barócsi Pál úrhoz, aki negyven
évvel volt fiatalabb. Az I. világháború után a család a területet négy felé osztotta. Telepítettek kadarkát, mézes fehéret,
későbbiekben pedig már nohát. Az ötvenes években a kastélyban már nem laktak.
Barócsi egy este úgy gondolta lemegy a kocsmába, mely a birtok alatt a templom mellett helyezkedett el. Ehhez a Horhót
választotta, kár volt.
- Barócsi az éjjel hova szárnyalt? – kérdezte körültekintően, nagyon finom modorban az asszony, de mielőtt Barócsi megszólalt
volna, folytatta, hallottam, hogy a Horhóban a hózentrógerén enyhe szögben himbálódzott az útra hajló fákon. –Én nem, csak
egyet estem, keltem. Ki mondta, hogy himbálództam? - próbálta elterelne az igazságot, a görbe estét. – Hát a Hellmann! Mindent
látott. Maga többet a kocsmába nem megy. –Szegény Barócsi e naptól útirányt változtatott, kertek alatt közlekedett, a Molnár
birtokon keresztül. A faluszáján a történet sokáig megmaradt.
- A kocsmárosnak sok pénzzel tartozott a Barócsi, egy idő után megelégelte, azt mondta neki „hozz tojást, kapsz pálinkát”, nagyon
megörült Barócsi, mert az volt bőven. Ellopta otthonról a tojást és becserélte vagy eladta, de az italra megvolt a pénz. Működött
egy darabig, amíg a Molnárék birtokán, ugye ott járt le, a kocsmáros Zoli kutyája nem ment neki, fellökte, a kosár tojást megette. A
kutya ezentúl amikor meglátta a Barócsit, azonnal neki esett, a tojásokat követelve. Az üzletnek vége.
-Barócsi komájánál Hellman Mihályéknál disznóvágás volt. Egyszer csak megjelentek a dicső szerdahelyi fiatalok, akik nyársat
dugtak. Közben a rokonság kijött a házból rendkívül italosan, eligazították a legényeket, megakarták őket „nevelni”, de azok
fölkapták a két rokont és ráültették a trágyadombra. Megszólalt a Barócsi: „-Körösztkomám visznek! Nem baj körösztkomám,
engömet is!”
Mester József

HHí írrssáávv
Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület fellépései 2015-ben: Március 15. A Nemzeti ünnepen Kaposszerdahelyen, Május 22.
Nagyberki Kistérségi rendezvényen fellépés, Május 30. Falunapon szerepeltünk Kaposszerdahelyen, Június Fonóban Dalostalálkozó
egyéni énekek, Július 25. Arató fesztiválon Somodorban, Augusztus 8. Nyugdíjas találkozó Zselickislakon, Augusztus 20. Szent
István napi ünnepségen Szerdahelyen, Szeptember 27. Somogyi Szépkorúak III. Katonadalos Találkozója Taszár, Október 7. Szépkorúak Megyei Művészeti Gálája Nagyatád, Október Katonadal verseny Taszár, December 13. Advent - Pajta Színház Kossuth tér
Kaposvár, December 18. Karácsonyi Muzsika Kaposszerdahelyen, December 20. Karácsonyi ének Szilvásszentmártonban
28. alkalommal ünnepeli meg a falu a Karácsonyi Muzsikát december 18-án.
Második éve szerveznek Betlehemezést Kaposszerdahelyen. Utcáról utcára házról házra járják a falut, köszöntik a családokat.
14 szerdahely nevű település van Közép Európában. Magyarországon öt település található, mint Drávaszerdahely,
Kaposszerdahely, Kőszegszerdahely, Magyarszerdahely, és Tótszerdahely.
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ÜÜnnnneeppi i AAsszzt taal l
Kovács Mihály szerdahelyi mesterszakács ajánlata
Halászlé szentestére: Hozzávalók: 1 kg ponty, 20 dkg vöröshagyma, 20 dkg vöröshagyma, 2 evőkanál fűszerpaprika, 2 krumpli, 1
zöldpaprika, 1 paradicsom, szárított erős paprika, só
A hal fejéből, farkából, a meghámozott, karikára vágott vöröshagymából és a burgonyából készítse az alaplevet. Ha minden meg főtt, passzírozza át az egészet. A paprikát vágja karikára, majd a paradicsommal együtt tegye az átpasszírozott lébe, és szórja bele a
fűszerpaprikát is.
A hal többi részét, miután megtisztította, vágja kisebb darabokra, sózza be alaposan, majd, amikor a leves forrni kezd, adja hozzá.
Kis lángon nagyjából 20 percig főzze. Ízlése szerint erős paprikával is fűszerezheti.
Szárma a töltött káposzta: Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 1 kg sertés darált hús, rizs, 1 fej vöröshagyma, ½ kg szálas káposzta,
1 egész fej savanyított káposzta, 1 db tojás, só, bors, pirospaprika, liszt, zsír
Elkészítés
Először a csülköt főzzük meg. A darált húst borssal, pirospaprikával ízesítjük. Ha a csülöklében főzzük a káposztát, akkor nem szük séges sózni. Felütjük a tojásokat, és a húshoz adjuk, az apróra vágott vöröshagymával együtt. Figyeljünk az arányokra, 2/3-ad rész
húshoz 1/3-ad rész rizst adjunk, és jól dolgozzuk össze.
A csülköt kicsontozzuk, a húst csíkokra vágjuk. A fejes káposzta torzsáját kivágjuk, és leveleire bontjuk. Egyenként beletöltjük a
darált húst, feltekerjük, és a két végét benyomjuk. Ha kimarad a káposztából, azt vékonyra vágjuk fel és adjuk a szálas káposztához.
Egy nagy fazékba tesszük bele a csülökcsontot, rászórunk a szálas káposztából, és teszünk rá a felszeletelt csülökb ől is. Ezután következnek a gombócok. Így rétegezzük, míg el nem fogy. A tetejére szálas káposzta kerül. Végül ráöntjük a csülöklevet és feltesszük
főni. Nagyjából másfél-két óra alatt készül el. Ekkor paprikás rántást készítünk, és kicsit besűrítjük a levét.
Töltött sertéskaraj:
Hozzávalók (6-8 főre): 1.5-2 kg bőrös sertéskaraj (csontozott), durva só
Előkészületek: A megmosott, áttörlött húst sütés előtt legalább 2 órán át a hűtőszekrényben hagyjuk száradni. (ez segít a ropogós
pörc képződésében). A bőrt éles késsel bevágjuk – csíkok, keresztek vagy rombusz alakzatban – a lényeg, hogy a húst ne érje a
kés.
Kolbászos
Hozzávalók: 1 szál (a karajnál lehetőleg valamivel hosszabb) füstölt kolbász
Elkészítés: a kolbászt mossuk meg és töröljük szárazra. Óvatosan toljuk a karajba vágott nyílásba.
Barack és fenyőmagos
Hozzávalók: 3 dkg vaj, 4 hagyma aprítva, 2 fokhagyma aprítva, 2 ek aprított zsálya, 3 dkg pörkölt feny őmag, 7.5 dkg aprított aszalt
sárgabarack, 2 aprított zöld petrezselyem, 5dkg zsemlemorzsa
Elkészítés: a vajban a hagymát és fokhagymát puhára dinszteljük. Hűlni hagyjuk, majd elkeverjük a többi hozzávalóval, sózzuk, borsozzuk.
Elkészítése
• A megtöltött, átkötözött húst bedörzsöljük durva sóval.
• A sütőt 220 fokra előmelegítjük.
• A húst egy rácsra helyezzük, egy tepsibe vizet töltünk.
• A rácsot a tepsire helyezzük, és a bemelegedett sütőbe tesszük 30 percre. Amikor a bőr szép barna és pörcös, a sütőt 190 fokra
visszakapcsoljuk és további 1- 1½ órán át sütjük.
• Tálalás előtt legalább 15 percig letakarva pihentetjük.
Kun István : Remete kíváncsisága könyvéből
Kun István : Remete kíváncsisága könyvéből
-Az Embernek ki kell tartania Hitében még akkor is, ha a Lelke nem kapja meg nyugalmát…
-Csak akkor bocsáss meg az ostobáknak, ha mondanivalójukkal, viselkedésükkel nem akarnak példaképekké válni
-Az az Ember, aki nem járja meg szenvedéseinek poklát, nem is küzdötte le őket soha…
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A vállalatnál, ahol dolgozom, egy elég összetartó kerékpáros közösség alakult
ki az évek folyamán és szerettük volna magunkat komolyabb terepen is megmérettetni.
A mesteremmel, Pálffy Lászlóval, úgy döntöttünk, hogy a Giro d'Italia egyik
ikonikus állomáshelyét, a Stelvio hágót vesszük célba! Ez a hágó az olasz–svájci
határon fekszik és 2760 méteres magasságával Európa második (a franciák szerint harmadik), gépjármű közlekedésre még alkalmas átjárója. Mára áruforgalmi jelentőségét elvesztette és inkább sport-turisztikai jelentőséggel bír. Végül
júliusra sikerült mindent megszerveznünk és ketten nekivágtunk az útnak! Az
észak-olasz Dolomiti tartományig tartó szakaszt gépjárművel tettük meg Szlovénián át, majd Cortina d'Ampezzo-ban sikerült biztonságos parkolót találnunk az
autónak, mivel az út fennmaradó részét már kerékpárral akartuk megtenni. Második nap csillagtúra jelleggel körbejártuk a szállásunk 60 kilométeres körzetét, majd a harmadik napon elindultunk Bolzano irá nyába. Dél-Tirol tartományi székhelye felé viszonylag könnyű terepen, folyóvölgyben haladt az utunk, így elég nagy távolságot
hagytunk magunk mögött már a túra elején. A negyedik napon megérkeztünk Laas-ba, ami a hágó-támadás előtti utolsó szálláshe lyünk volt. A falu a tengerszinttől számolva 832 méteren fekszik, így érkezésünk utáni másnap 1928 méter szintemelkedést kellett
leküzdenünk a sikerhez. Hajnalban indultunk felmálházott túrakerékpárjainkkal,
hogy még a sötétség beállta előtt le tudjuk küzdeni a hágót és szálláshelyünkre
is időben visszaérjünk. A Stelvio tetejére Prato felől 48 hajtűkanyarral nehezített
út vezetett fel (a hágó a világ top 25 legmagasabb, illetve legveszélyesebb útjai
között szerepel) és az időjárás is némiképp nehezítette a feljutást. A hágó lábánál található Prato allo Stelvio településen még 32-35 fokban tekertünk, ám a
csúcson már hideg szél és 8-10 fok várt bennünket. Az élmény azonban minden
nehézségért kárpótolt minket, hiszen láthattuk a nyáron is fagyott Stelvio glecscsert, illetve olyan teljesítményt tudhattunk magunkénak, ami minden kerékpáros életében mérföldkövet jelent. Másnap visszaindultunk Cortinába, amely
utunk során még leküzdöttünk három 2000 méter feletti hágót, a Pordoi-t, a
Sella-t és a Falzaregót.
A túra végül 9 naposra sikerült, ebből 7 nap az, ami alatt körülbelül 600
kilométert kerékpároztunk észak-olaszországi tájakon. Életre szóló élmény volt.

Kovács Dániel
Kaposszerdahely

HHí írrssáávv
Augusztus 20-án Szent István napján ünnepelt a falu. Hagyományosan a Szent István szobornál kezdődött az Új Kenyér ünnepe, felléptek a szerdahelyi citerások, Szennából a ZSELIC MŰVÉSZETI ISKOLA Gyermek zenekara, Nyugdíjas Egyesület Énekkara. Az ünnepi
köszöntőt Prépost László polgármester úr mondta, a szerdahely kenyerét Nyéky Kálmán atya szentelte meg. Ezt követően kenyér kostoló, pálinkakostoló és kenyérosztás volt. A rendezvény a Katolikus Templomban ünnepi szentmisével zárult. A délutáni órákban
megyei petanque verseny zajlott le a Millenniumi Parkban, ahol részt vettek már hagyományosan Veszprémből, Várpalotáról, Sor másról, Komlóról, Szennából és Kaposszerdahelyről. A Szerdahely Kupáért 15 csapat versenyzett.
Új 9 személyes falubuszt nyert pályázaton a kaposszerdahelyi önkormányzat.
Megkezdték nálunk is a közbiztonsági térfigyelő kamerarendszer telepítését. Hamarosan bekapcsolják őket és Kaposszerdahely
ezzel még biztonságosabbá válhat.
A kaposszerdahelyi Rákóczi utca 1-15 számú házak lakói kérésére nem csak fekvőrendőrt helyezet el az Önkormányzat, hanem az
utca elejére egy kis korlátot is lerakott annak érdekében, hogy az utca eleji útszűkületet jobban észre vegyék a gépjárművezetők.
Új vezetője van a Biztos Kezdet Gyerekháznak a szerdahelyi Gyanits Ildikó tanító és művészeti terapeuta.
Vízkőmentesítő elektronikát talált ki egy szerdahelyi vállalkozó, Kun István, a találmány összetételében újdonságnak számít a
piacon. Családok éves szinten sok ezer forintot tudnak megspórolni a készülékkel.
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Te
Temmppl loomm
Kaposszerdahely templom nélküli, igen fiatal falu volt, ezért a község hívő katolikusai Kaposvárra jártak misére. Amikor Dr. Hoss József apátblébános 1923-ban a kaposvári plébánia vezetését átvette, igyekezett híveit mindjobban megismerni, arra törekedett,
hogy Kaposfüreden és Kaposszerdahelyen templomot építsenek.
"Az a nép, mely templomot épít, bízik a jövőjében", volt az önbizalmat keltő jelszava az apátplébános úrnak. 1923
májusában összehívta a híveket az elemi iskolába. "Hosszas rábeszélés után sikerült rávennem a híveket arra, hogy elhatározták a
templom építését, helyesebben elfogadták a templomépítés gondolatát. Egyúttal templomépítő bizottságot is választottak." A
következő napokban, hetekben templomépítő adományokat jegyeztek pénzben és terményben; sőt a község férfiai főbírói
engedéllyel a járás területén is gyűjtöttek 1931. évben a legalkalmasabbat a falu közepén Horváth János csendőr házhelyét
vásároltuk meg 2400 pengőért, ez jobb, mert nagyobb a hely, könnyen megközelíthető és a fekvése is igen szép.
1926. évben nagyobb haladást mutatkozott a templomépítés tervezgetésében. Az Esterházy-hitbizomány pazderjási
erdejét a földbirtok-törvény értelmében kiosztották az igénylők között. Kisszennai rész ekkor jött létre, betelepült, az ott levő erdő
fájára Hellmann bíró kérésére megvásároltuk a 62 katasztrális hold erdőt 160 000 000 koronáért. Kidoboltattam, és árverés útján
eladtam.
1934. év tavasszán elhatároztam, hogy a hercegnél kifizetett épületfát most már szállítsuk le. Összetoboroztam az
embereket, akik kimentek a zselici határba, és a fát ingyen kitermelték, hazafuvarozták. A földmunkákat is ekkor elkezdtük.
Megszerveztük a falut, mivel a templom telke meneteles terep, kemény földmunkát kíván, ezt fogatos kocsikkal el kellett hordani.
Barcsról kavicsot, a meszet Tapolcáról fuvaroztattam fuvardíj ellenében.
Az építést augusztus 22-én megkezdtük az alapok kijelölése után, majd annak kiásása, egybeesett az aratás és a vetés
közötti időre, ilyenkor az embereknek jobban van idejük. Az alapok betonmunkáját a falu fiatalsága végezte jó szívvel és valóságos
versengéssel. Augusztus 26-án már a templom alapkő letételének ünnepségét tartottuk. Nem is hagytam jutalom nélkül ezt a nagy
jóakaratot, hisz a háromnapos munka másfél nap alatt elkészült. Cigarettát osztottam, a magyar ember szokásához híven áldomást
ittunk. Szeptember 18-án készen volt a falakra kerülő betonkoszorú is.
Tavasszal folytattuk a munkálatokat, belső vakolással, amely április 21-ére elkészült. Azután mentek a külső vakolásra, de
május végére az is kész. Készült a templom mennyezete Rajz József kaposvári ácsmester, a rajta levő hullámvonalas díszítéseket
Pojtner József kaposvári asztalosmester műhelyéből kerültek ki, valamint az összes nyílászárókat, a padokat és az oltárt körtefából
ő készítette. Június második felében a pénzünk elfogyott, így a padozatott kénytelenek voltunk júliusban téglából készíteni, a
szószéket szintén téglából. A kórust úgy döntöttünk, hogy egyelőre nem használjuk, majd a torony megépítése után. A korábban
beszerzett harmóniumot a templom hajójában egy dobogóra tettük.
A templom készen áll. 1935. június 30-án a község fiatalsága műkedvelő előadást tartott. Sárközy István tanító úr
buzgósága és a fiatalok lelkesedése megteremtette a maga gyümölcsét. Nagyon kedves előadásban játszották "A falu rosszát"-t.
1935. szeptember 15-én tartottuk a szentelés napját. A búcsúnapja ettől kezdve Mária nap.
Ezek a fiatalok, amíg csak élnek, mindig szeretettel emlékeznek vissza a templomépítésre, amelynél nemcsak testi munkát
végeztek, hanem ahhoz pénzt is adtak előadásuk révén.
Nekik ez a templom több lesz, mint az Isten háza, mert a lelkükből egy darab is benne van.
Mester József
Napló

KKi i mmi it t ssüüt t??
PAP JÓZSEFNÉ
Szenteste
Halászlé
Rostonsült hal majonézes burgonyával,
Bajorhús rizssalátával, mákos-diós bejgli,
kókusz kocka
Napján
Tyúkhús leves
Töltött csirkecomb burgonyapürével,
mézes krémes, almás, káposztás, túros
rétes
Csoki torta
Másnapján
Töltelékes káposzta...
Hókifli, zserbó

FALUSINÉ TERJÉK ÉVA
Szenteste
Töltött hús, sült hal, krumpli, krumpli
saláta, majonéz
Ünnep napján
Kacsaleves, kacsasült, párolt káposztával
Gluténmentes torta őszibarack kompóttal

CZIFRA GYŐZŐ
Szenteste
Sült liba, pácolt sült kacsa és sült hal rizzsel
Pogácsa, bejgli mákos-diós
Napján
Marhalábszár pörkölt rizzsel
Csokis kocka, Rigó Jancsi
Másnapján
Rántott hús, fasírozott rizzsel
Házi krémes
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„A szeretet az, ami karácsonykor a szobádban van.”
-egy 7 éves kisgyermek szerint-

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN
KAPOSSZERDAHELY LAKÓINAK
A
SEFAG ZRT. KAPOSVÁR
KAPOSSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BRUNNER SÜTŐIPARI KFT. KAPOSVÁR
KURUCZ BÚTOR 2000 KFT. KAPOSSZERDAHELY
NEA – NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP BUDAPEST
GELENCSÉR ATTILA ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ KAPOSVÁR
KAPOS - TERNERO KFT. – BORJÚ ÉS BÁRÁNYHÚSOK FORGALMAZÓJA
VÉGH CSILLA – ORIFLAME SZÉPSÉG TANÁCSADÓ KAPOSSZERDAHELY
POSTA KAPOSSZERDAHELY – HAMPUK ZSUZSANNA POSTAI FORGALMAZÓ
SZÉFEK ÉS FÉMSZEKRÉNYEK KFT. – HEVÉR MIHÁLY VEZETŐ KAPOSSZERDAHELY
MARKUNION KFT. KAPOSSZERDAHELY – ÁSVÁNYVÍZ ÉS VÍZADAGOLÓ FORGALMAZÓ
STERNUM BT – KUN ISTVÁN VEZETŐ
FENTŐS CSALÁD KAPOSSZERDAHELY
RÓZSA ÉVA – KAPOSSZERDAHELY
REÁL PONT – KAPOSSZERDAHELY
IX.
GYERmEK ALKOTÓTÁBOR támogatói

„Egy gyertya nem veszít semmit,
ha meggyújt egy másikat.”
Alfred Souza
A Kaposszerdahelyi Krónikát támogatja a NEA
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