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Nincs is jobb, mint egy békés 
szobában, a kandallóban égő tűz pat-
togását hallgatva egy kényelmes fotel-
ben ülni, és figyelni az ablakon keresz-
tül, ahogy odakint szállingózik a hó.

A gyerekek játszanak, a vacsora már 
a tűzhelyen, az asztal megterítve, 
a fenyőfa pedig teljes díszében, pompás 
fényárban úszik, miközben a harangok 
már a szentmisére hívnak.
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Karácsonyra készülve
Mindenki kiválasztja a legszebb ruháját, és izgatottan várja, 

hogy kinek milyen ajándékot hoz a Jézuska.

S mi van, ha ez nem sikerül? Ha nem esik a hó, ha nem fával fűtünk, vagy nincsenek már itthon a 
gyerekeink, vagy az egész este egy rohanás, és talán vitatkozunk is egymással. Mit tegyünk, ha nincs 
együtt az egész család, vagy ha nem engedhetjük meg magunknak, hogy ajándékot adjunk egymásnak?
S akkor, amikor olyan kérdéseket teszünk fel magunknak, hogy „milyen is lesz az idei karácsony?” 
vagy hogy „miért nem lesz ugyanolyan, mint máskor?”, akkor Jézus megnyugtat bennünket. Hiszen 

József és Mária sem úgy tervezte, hogy egy istállóban 
kell megszületnie Jézusnak. Ők sem gondolták, hogy 
menekülniük kell Egyiptomba. De a lényeg mégis 
megtörtént, Jézus megszületett, még a nehéz körülmé-
nyek ellenére is.
Az Isten az idei karácsonyon is szeretne közénk jönni. 
Ő nem nézi, hogy fel vagyunk-e szépen öltözve, hogy 
elkészültünk-e az ünnepi vacsorával, és hogy minden 
ajándékot becsomagoltunk-e már. Őt nem érdekli, ha 
valamelyik családnál nincs karácsonyfa, és az sem 
zavarja, ha nem tud együtt ünnepelni a család. Örül 
velünk együtt, ha ezek a dolgok rendben vannak, de 
még inkább az számít neki, ha a szívünkben béke és 
nyitottság van.

 
Emberek vagyunk, ezért fontosak számunkra a körülmények, de a lényeget soha nem csupán a körülmé-
nyek jelentik, főleg nem befolyásolhatják véglegesen, végérvényesen és teljes mértékben. Akár hisszük, 
hogy Jézus szeretne minket megajándékozni, akár nem, ő mindig hív minket arra, hogy fogadjuk el őt 
életünk céljává és értelmévé. Hiszen karácsonykor őt ünnepeljük, az ő eljövetelére készülünk, és miat-
ta, érte és vele együtt válunk közösséggé, családdá, ha beengedjük őt az ünnepünkbe.
A lényeg megtörténik, ha fel vagyunk rá készülve, ha nem. Jézus a válasz minden kérdésünkre, min-
den nyomasztó gondolatunkra, és az igazi megoldás minden minket legyőzni látszó problémára. Jézus 
Krisztus szeretne hozzánk költözni. Ő eljött, megáll a küszöbön, és halkan kopogtat. Szelíden közelít, 
és csendben érkezik.

Lehet, hogy nem akkor jön és nem úgy, ahogy mi elterveztük, de ahogy József és Mária életében is kü-
lönleges körülmények között érkezett, a mi életünkbe is eljön, de Istennek néha más tervei vannak, mint 
nekünk. Engedjük be őt a szívünkbe, a családunkba, az életünkbe még ezekben a nehéz időkben is.
Bízzuk rá magunkat, legyen ő a vezércsillaga életünknek.

Karácsonyra azt kívánom mindannyiunknak, hogy keressük, és találjuk meg az újszülött Jézust, 
merjük az ő végtelen szeretetére bízni magunkat, hogy apró kezei között a minket letaglózó dol-
gok magától értetődő egyszerűséggel pehelykönnyűvé váljanak, és megtanítson minket arra, hogy 
hogyan kell, hogyan érdemes megélnünk a mindennapjainkat, legyen szó napsütésről vagy borús 
időről, szorongásról vagy boldog percekről.

Áldott adventi várakozást és karácsonyi ünneplést kívánnak a plébánia lelkipásztorai Csaba atya, 
Péter atya és Zsolt atya
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GŐBÖLÖS KRISZTA SZERDAHELYI MUSICAL SZÍNÉSZNŐ

Gőbölös Krisztina számára az elmúlt időszak nagyon moz-
galmasra sikeredett. 
A kovid járvány után Mallorcán énekelt egy szezont. 
Hazaérkezése után műsorvezetőként kezdett el dolgozni, ezt 
azóta is folytatja.
Februárban a Dal című műsorban lépett fel Gubik Petrá-
val, közben elkezdett dolgozni szólólemezén. Lemezbemu-
tató koncertjük júniusban volt a Symbol Budapestben. 
A zenekar neve KP Projekt, az album címe Naugye!, a ze-
neszerző Abonyi Péter. A lemezről a Kapos TV-ben készült 
beszélgetés november elején volt látható. A zenei megosz-
tók játsszák, Spotify-on, youtube-on is elérhető.
A Super Troupers együttessel végig koncertezték a nyarat 
és az őszt. Ősszel beugrott a Monarchia Operett Nagy 
Szenes Gála előadásába.
Egy hétig a Horvát Riviérán a Sea Promoval a Culture Boat csapatával (Ricsi fiú standup comedy) vitorlás 
versenyen vett részt és az ottani közönségnek énekelt.
December 1-jén a Broadway Stars Company hat musical énekesből álló csapatával a Talents&Voices c. bemu-
tatkozó koncertre került sor, december 3-án mesedal koncert volt hallható Kádár Szabolcs Jánossal.
December 15-én Kaposszerdahelyen a Karácsonyi Muzsika műsorban találkozhatunk Krisztával.
Szilveszterkor és jövőre több alkalommal is Pesten az Orfeum színpadán lép fel.
Nagyon sok szép tervvel indul a 2023-as esztendőnk.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok Kaposszerdahely lakóinak!

Németh József híres festőművész életéből
Bárányok a paraszt-Párizsban
Van Gogh-arc, magyar parasztvonásokkal.

-Egy somogyi festő a paraszt-Párizsból. Ady nevezte így el az alföldi Vásárhelyt. Németh József az emlékek hídján érkezett látoga-
tóba a szülőföldre 1986-ban.
-Mindig szeretném tisztázni, hogy nem csak vásárhelyi festő vagyok. Nem tagadtam meg a szülőföldemet, elég élénk a kapcsolatom 
annak ellenére, hogy látszólag ritkán szerepelek itt. A képek egy része is arról árulkodik, hogy van közük Somogyhoz. Ezek nem csak 
alföldi képek. Magyar festő vagyok.
-Már kisgyermek koromban valami súgta, hogy festő leszek. Gyerekkoromban a tehénpásztorkodás mellett faragtam. Ösztönösen mindig 
kapirgáltam valamit, ha mást nem, a frissen meszelt falra rajzolgattam. Elég nehéz fizikai munkát végeztem, 12-13 éves koromtól megke-
restem a kenyeremet: mentem aratni, majd Kaposvárra jöttem és elszegődtem szobafestő-inasnak. Ez volt az első lépésem a festészet felé. 
17 éves voltam. Másfél éves inas lehettem, amikor a Hősök templomát festették, én meg pingáltam a templomot. Egyszer a főnök Dezső 
bácsi az oltár mögé került és meglátott egy fejet. Azt kérdezte ki festette azt. Szégyenemben bevallottam, hogy én. Azon az őszön indult 
a szabadiskola Kaposváron. Beiratkoztam. Egy görög fejet kellett lerajzolni. Boldog voltam, mert rögtön felvettek a haladó csoportba. 
Egyik este mikor a szabadiskolában ültünk, megjelent Hincz Gyula tanár úr a főiskoláról.
Megkérdezte, hogy nem lenne-e kedvem főiskolára menni. Mondtam, hogy igen, de hogyan kell azt csinálni? Azt mondta, hogy fognak 
küldeni értesítést a fölvételiről, és akkor menjek el. Tulajdonképpen így kezdődött a pályám. Fölvettek.

-Büszkén vállalom mesteremnek Szőnyi Ferencet, mert végül is sok időt töl-
töttem nála. Emberileg, művészileg, amit lehetett kapni egy növendéknek, azt 
megkaptuk tőle.

A fenti idézzetek a Kaposszerdahely története című könyvből.

Díjak, elismerések
1961: Tornyai Plakett
1966: Koszta József-díj
1967, 1970, 1976: Munkácsy-díj
1967: Vaszary-díj
1974: Munkácsy Mihály-emlékérem
1977: Kulturális Min. Nívódíja
1980: érdemes művész
1985: kiváló művész
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Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ
Nappali ellátás, Kaposszerdahelyi telephely

A Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ által nyújtott nappali ellátás nyitott formában, az ellátotti kör és a 
nyugdíjas lakosság által egyaránt elérhető módon működik a társult 11 község területén.
 
A szolgáltatás keretében a helyi igényeknek megfelelő közösségi prog-
ramokat szervezünk, helyet biztosítunk a közösségi szervezésű progra-
moknak, a programok iránt érdeklődő csoportoknak. 

2022.05.10-től a nappali ellátás bővítésére került sor. A kaposszerdahelyi 
telephely mellett, immár Bárdudvarnok és Simonfa településeken is szeretettel 
várjuk a klubtagokat és az érdeklődőket. A bővítés lehetőséget adott arra, hogy 
az Intézmény által nyújtott szolgáltatások még inkább elérhetővé vál-
janak a társult településeken élő szépkorú lakosság részére. A nappali 
ellátás szolgáltatás ingyenes, ezért térítési díjat nem kell fizetni a helyi 
rendeletek értelmében.

2022-es évben is igyekeztünk a nappali ellátás tagjai részére válto-
zatos programokat szervezni.
Februárban Magyarhertelenden fürdőzhettek, tavasszal nőnapi bálban 
rophatták a táncoslábútagjaink, Villányban borkóstolón vehettek részt 
és barangolhattak az Abaligeti Cseppkőbarlangban. Nyáron volt trak-
toros kirándulás Bőszénfán és környékén, fürdőzhettek Szigetváron. 
Ősszel szépkorú tagjainkat köszöntöttük és a kaposvári Roxínház által 
bemutatott Anconai szerelmesek c. darabot tekinthették meg, és válto-
zatos programokkal készülünk a karácsonyi időszakra is.

Várható jelentős programok decemberben: 
Ellátogatunk Vörsre, ahol Európa legnagyobb beltéri Betlehemét tekint-

hetjük meg. Várjuk tagjainkat Bőszénfára is, a Kreatív Karácsony című rendezvényünkre.

Rendszeresen megszervezésre kerülő rendezvények, melyre sok szeretettel várjuk a régi és leendő tagjainkat:
- Senior Zumba, kéztorna, kreatív délután, sütés-főzés, egészségmegőrző délután, valamint sok - sok más színes 
program.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván a Zselici Szociális
 Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület Énekkar szereplése
• Március 15-i Ünnepség a Polgármesteri Hivatalnál, táblaavatás.
• Szent István Napi augusztus 20-án fellépés a Szent István szobornál.
• Július 7-én Márton napi fesztiválon Szilvásszentmártonban.
• Mézeskalács bemutatón Kaposszerdahelyen szeptember 7-én.
• Taszáron Honvédelmi napon október 1-én.
• Németh József festőművész kiállítás megnyitón október 3-án.
• Idősek ünnepén Kaposszerdahelyen október 27-én.
• Karácsonyi Muzsika koncerten Kaposszerdahelyen december 15-én.

Békés, boldog Karácsonyt kíván mindenkinek 
a Nyugdíjas Egyesület Énekkara.
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„Mérleg” 
a Szennai Fekete László Általános Iskola 2022-es évéről

Soha nem kezdődött tanév még ilyen magas létszámmal a Szennai Feke-
te László Általános Iskolában. 204 tanulóval indultunk, egy a „Magyar 
Falu program” keretein belül újjáépített régi épületrésszel, melyben a 
könyvtár is helyet kapott a két alsó tagozatos tanterem mellett.
Iskolánk kiemelt feladata a tehetséggondozás, tehetségazonosítás. 15 
éve működik a MindLab program, mely a tanulók gondolkodásának 
fejlesztését, problémamegoldó képességét, logikai képességet hivatott 
magasabb szintre emelni. Ezáltal tanórai teljesítményeik javulnak, 
kiderül, ki miben tehetséges.
A Covid előtt országos és nemzetközi MindLab olimpián is részt vehet-
tünk Budapesten, Isztambulban, ahol a társasjátékokkal magas szintű 
problémamegoldó és logikai képességüket bizonyították tanulóink. Ez 
a program komoly anyagi finanszírozást igényel, amelyet már évek 
óta az iskola jótékonysági vásárok bevételéből, szülői finanszírozásból, 
valamint a Szennában működő üzem támogatásából tud megoldani. 
Köszönjük a segítséget!

Verseny eredményeink:

Területi és kistérségi versenyeken:
Csokonai verseny: 
Matematika:   2 tanuló     I. hely
                       2 tanuló     II. hely
                       2 tanuló     III. hely
Rajz: korcsoportonként elosztva 8 tanulónk szerepelt az I.-II. vagy III. 
helyen.
Megyei Zrínyi Ilona Matematika Versenyen 100 versenyző közül a 2. osztá-
lyosok csapata megyei I. helyezést ért el.
Sportversenyek:
1 tanuló Megyei Kupagyőztes lett judo sportágban
1 tanuló Országos Sakkversenyre jutott be.
1 tanuló Atlétika, futás sportágban diákolimpiai 2. helyet szerzett
Megyei Komplex Természettudományi Verseny 3. osztályos tanulóink 
egyénileg I.-II.-III. hely

Országos Herman Ottó 
Kárpátmedencei Biológiai 
Versenyen a 8. osztályos 
csapat V. helyezést ért el.
A továbbtanulási mutatók is 
várakozáson felüliek lettek a 
2021/22-es tanév végén.

Minden tanulót felvettek 
a választott középfokú 
intézménybe. Érettségit 
adó középiskolákba és gim-
náziumba a tanulók 77% 
került be.

Pályázati lehetőségeinket kihasználva érdekes, tartalmas programokon, 
kirándulásokon vehettek részt iskolánk tanulói.
• „Határtalanul” pályázat finanszírozásával 23 fő 7. osztályos ismerhette 

meg a „Monarchia nyomában” című program keretében Horvátország 
magyar lakta területeit egészen a Fiumei kikötőig jutva és megmártóz-
va a tenger vízében.

• Nyáron Erzsébet táborban -Erdélyben tölthetett 1 hetet az 5. és 6. 
osztály 32 tanulója, bejárva a Madarasi Hargitát, Szejkefürdőt, Széke-
lyudvarhelyt, Csíkszeredát, valamint a székelyföldi iskolák tanulóival 
is ismerkedhettek.

• Szeptemberben szintén Erzsébet táborral kezdte a tanévet a 3. osztály 
33 tanulója Zánkán. Ahol 3 napot töltöttek el tartalmas programokkal.

• December 7-9-ig újabb Erzsébet Karácsony vár a 4. osztályos tanu-
lókra, melyet Zánkán szerveznek és itt várja érdekes téli, karácsonyi 
program a 21fős gyerekcsapatunkat.

Úgy érzem tartalmas és mozgalmas 2022-es évet zárunk iskolánkban.

Békés Boldog Karácsonyt és Eredményes 2023-as évet kívánunk!
Bendi Tiborné

Intézményvezető-helyettes

„Merre jártunk, mit csináltunk”
Ízelítő a Kaposszerdahelyi Óvoda 2022 évi programjaiból, a teljesség 
igénye nélkül.

• 2022. január 23. Ovisaink Ház Gergővel és Lujzival énekeltek 
a kaposszerdahelyi templomban.

• 2022. február 18. A várva várt farsang napja, a gyerekek 
ötletes jelmezekben űzték el a telet. A közösen készített Kisze 
bábot is elégettük, zajt keltettünk, csujjogattunk.

• 2022. március 12. Tavaszi óvodabál, melynek bevételéből 
udvari játékeszközöket vásároltunk.

• 2022. április 14. 
Húsvéti készülődés, 
tojásberzselés.
• 2022. május 04. 
Édesanyák köszöntése 
versekkel, virággal, 
saját készítésű aján-
dékkal.
• 2022. május 23. 
Múzeumpedagógiai 
program sorozat 3 
napon át a Szennai 
Skanzenben.

• 2022. május 29. Falunap. Fergeteges sikert arattak ovisaink 
Varjas Tamás vezetésével, népi gyermekjátékokat adtak elő a 
színpadon.

• 2022. június 03. Évzáró ünnepség, ballagással egybekötve.
• 2022. június 04. Kirándulás a Desedára a Fekete István Láto-

gató Központba.
• 2022. június 05. Pünkösd varásnap, szereplés a templomban 

Ház Gergővel és Lujzival.
• 2022. szeptember 13. Mézeskalács és Festménykiállítás meg-

tekintése a Mikrotérségi Központban.

• 2022. szeptember 23. Múzeumpedagógiai program a Szennai 
Skanzenben, szüret. Saját készítésű diós süteménnyel kínáltuk 
meg az ott dolgozókat.

• 2022. október 04. Állatok világnapja: A Bunda-Zug Ala-
pítvány jóvoltából állatokat simogattunk a Sport-közösségi 
házban. Köszönjük a lehetőséget a Biztos Kezdet Gyerekház 
Vezetőjének. Ovisaink szüleitől nagyon sok felajánlás érkezett 
(eledelek, tápok, stb.) az alapítvány által gondozott állatok 
részére, amit ezúttal is köszönünk.

• 2022. október 07. Németh József festőművész kiállításának 
megtekintése a Mikrotérségi Központban.

• 2022. október 20. Mécsesgyújtás az 56-os emlékműnél a 
szülőkkel együtt. Közös éneklés Ház Gergővel és Lujzival. 
Polgármesteri megemlékezés után kis zászlók elhelyezése.

• 2022. október 22. Őszi óvodabál. A bevételből a játékokat 
bővítettük, tatamikat vásároltunk.

• 2022. október 27. Kaposszerdahely Községi Önkormányzat és 
a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ által rendezett 
idősnapi rendezvényen, kis műsorral köszöntöttük a kaposz-
szerdahelyi szépkorúakat.

• 2022. november 11. Márton nap. Megismerkedtek a gyerekek 
a jeles naphoz fűződő népszokásokkal, Szent Márton legendá-
jával.

• 2022. december 07-én Bőszénfai utazás a Mikuláshoz.
• 2022. december 13-án Lucanapi búza ültetése, ismerkedés a 

naphoz kötődő néphagyományokkal.
• 2022. december 15. Mézeskalács-sütés a bölcsisekkel. Kará-

csonyi Muzsika a templomban, közös éneklés Ház Gergőék-
kel.

Mindenkinek áldott, békés, karácsonyi ünnepeket kívánok 
a gyerekek, az óvó nénik és a dadusok nevében.

      
Zsuzsi óvó néni



6

„Csiripelő” Biztos Kezdet Gyerekház 
 
Az idei évünk a „Csiripelő” Biztos Kezdet Gyerekházban január hónapban 
egy kis közösség kovácsoló sütéssel-főzéssel kezdődött, illetve a kaposvári 
Burger King jóvoltából megvendégeltük a családjainkat.
 
Februárban a farsangi hangulat járta át a Gyerekházat. A Farsangi fánkot a 
Zselici Alapszolgáltatási Központ dolgozói készítették el nekünk.  
Márciusban már próbáltunk hangolódni a tavaszra, köszöntöttük az anyuká-
kat és kislányokat Nőnap alkalmából, és egy közös sütés-főzést is tartottunk.
Április hónapban a Húsvétot ünnepeltük. Májusban a falunapon a Gyerekház 
is képviseltette magát: csillámtetkó, álarckészítés....Május hónapban elma-
radhatatlan program az Édesanyák köszöntése.
A nyár nagyon gyorsan telik a Gyerekházban, sokan ellátogatnak hozzánk, és ilyenkor a már „elballagott” gyermekek is 
szívesen járnak vissza játszani.
Az ősz mindig az új családok bevonásával indul, és igyekszünk olyan közösségi rendezvényeket tartani, aminek közösség-
formáló hatása van. 
Októberben ünnepeljük az Állatok világnapját, ami az idei évben a Bunda Zug Alapítvány jóvoltából egy állati jó délelőttel 
telt, melyen részt vett.
 
Kaposszerdahely község valamennyi gyermek intézménye: Gyerekház, Bölcsőde, Óvoda.
Készülünk jelenleg a Karácsonyra.
 

Kellemes Ünnepeket kíván 
                                                                                             Tormási Adrienn

                                                                                                          vezető

Magyaros halászlé

Hozzávalók:
– 1,5 kg ponty
– ½ kg apró édesvízi hal
– 2 l víz
– 1 nagy paradicsom hámozva, szeletelve
– 2 nagy fej vöröshagyma apróra vágva
– 2 teáskanál őrölt pirospaprika
– 1 zöldpaprika szeletelve
– 1 dl vörösbor
– só

A megtisztított és kibelezett halat vágjuk 2 
cm vastag szeletekre, majd sózzuk meg
őket. A hal fejét és az apró halakat vízben 
puhára főzzük, majd leszűrjük. A hagymát
vízben puhára főzzük, leszűrjük és hoz-
záöntjük a halléhez. Adjuk hozzá a sózott
pontyszeleteket, a paprikát és a paradicso-
mot, ha szükséges sózzuk meg. Forraljuk
fel, közben adhatunk hozzá egy kevés vizet. 
Végül szórjuk bele a pirospaprikát,
öntsük bele a bort és főzzük készre a pon-
tyot.
Forrón tálaljuk, adjunk hozzá vastagon 
szelt friss fehér kenyeret és karikára vágott
zöld, csípős hegyes paprikát.

Jó étvágyat kívánunk  a  magyaros ha-
lászléhez.

Sörben párolt sárgarépa

Hozzávalók:
– 4 nagy sárgarépa
– 1 evőkanál vaj
– 1 bögre barna sör
– ¼ teáskanál só
– 1 teáskanál kristálycukor

A sárgarépákat szeleteljük fel hosszában, 
majd keresztben kb. 7 centis darabokra. A
vajat egy közepes méretű serpenyőben 
olvasszuk fel, adjuk hozzá a sört és a
sárgarépákat, lassú tűzön forrásig melegít-
sük folyamatos kevergetés közben addig,
míg a sárgarépa meg nem puhul. Utána 
keverjük hozzá a sót, a cukrot és még 2
percig főzzük. Melegen tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk a sörben párolt sárga-
répához.

Pikáns csirkemell

Hozzávalók:
– 4 csirkemell filé bőr nélkül
– ¾ bögre tejföl
– ¾ bögre salsa-szósz
– 1 bögre mozzarella reszelve
– só, bors

Melegítsük elő a sütőt 375 fokra. Egy kiva-
jazott edénybe tegyük a csirkemelleket,
sózzuk, borsozzuk, majd 30 percig süssük. 
Ezután kenjük meg a csirkéket tejföllel,
majd a salsa-szósszal és tegyük vissza a 
sütőbe 15 percre. Ha elkészült, szórjuk
meg a tetejüket a reszelt mozzarellával és 
még 1 percig süssük.

Jó étvágyat kívánunk a pikáns csirkemellhez.

Karácsonyi asztal
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Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Szenna

Fellépések, eredmények

• 2022.01.15. Az ATV Hazahúzó műsora a Szennai Skanzenben forgatott, ahol a legkisebbek (1.osztályosok) mutathatták be a Háromkirály-já-
rás szokását. Felkészítő oktatók: Pataky Annamária – Czigány Tamás; Zenei tanszak növendékei brácsa, népi hegedű, citera hangszereket 
szólaltatták meg a TV- s felvételen. Felkészítő oktatók: Karácsony Tamásné Bajzik Éva Judit, Husi Gyula, György- Horváth László.

• 2022.03.03. Veszprém, Tóth Ferenc koreográfia verseny: A Csingálók a Soha sincs jó idő című koreográfiával (somogyi játékok és ugrós 
tánc) Felkészítő oktatók: Zóka Éva – Horváth Tibor 

• Az Ebadták a Verébsirató című koreográfiával (zselici ugrós és friss csárdás) A Dönöge csoportunk a Leányok s legények című koreográfiá-
val (bukovinai táncanyag) a döntőbe jutott. Felkészítő oktatók: Zóka Éva – Horváth Tibor

• 2022 04. 24. Tóth Ferenc koreográfia verseny országos döntő Százhalombatta: A Dönöge ( 11-12 évesek) Zóka Éva, Horváth Tibor: Leányok 
s legények c. Bukovinai, Az Ebadták ( 9-10 évesek) Zóka Éva, Horváth Tibor: Verébsirató c. zselici ugrós és friss, A Csingálók ( 7-8 évesek) 
Zóka Éva, Horváth Tibor: Soha sincs jó idő c. játékok és ugrós koreográfiával szerepelt.

• 2022. 05. 07. „Hajlik a meggyfa” népzenei és népdaléneklési verseny:
Felkészítő oktatók: Sándor Tímea, Husi Gyula, Nyitrai Marianna, Karácsony Tamásné Bajzik Éva Judit,
György-Horváth László, Csikvár Gábor
- Pengettyű Citerazenekar - Kiemelt Arany minősítés
- Szennai Zsiványok - Kiemelt Arany minősítés
- Boronka: Arany minősítés; Juhász Barnabás: Arany minősítés; Páli Piros : Arany minősítés
- Tóthék zenekar - Kiemelt Arany
- Ördöngösök zenekar- Arany minősítés
- Suhonczárok- Arany minősítés
- Barkócák- Arany minősítés
- Cankák- Ezüst minősítés

• 2022.05.14. Együd verseny (Kaposvár): Az Ebadtákkal zselici ugróst és friss csárdást táncoltak a Verébsirató című koreográfiájukban, míg 
a Dönöge-Csiperke Süssünk süssünk egyebet címmel nyírségi táncokat adott elő. Mindkét koreográfia kiemelt arany minősitést érdemelt. 
Felkészítő oktatók: Zóka Éva – Horváth Tibor

• 2022 05. 22. Együd verseny (Nagyatád): A kicsi Csingálóink ( 7- 8 évesek) Kiemelt arany minő-
sítést kaptak a: Soha sincs jó idő című koreográfiára. Felkészítő oktatók: Zóka Éva – Horváth Tibor

• 2022 06.04. Pünkösd, Méta Fesztivál: Az Ebadták csoportunkkkal 1. helyezést, a Dönöge- Csiper-
ke csoportunkkal 3. helyezést értünk el. Felkészítő oktatók: Zóka Éva – Horváth Tibor
Együd Gála, Kaposvár a kiemelt aranyosok részvételével: Csingáló (E/2), Ebadta (A/1), Csiperke 
(T/8, T/9)-Dönöge (A/4) részvételéve. Felkészítő oktatók: Zóka Éva – Horváth Tibor
A bácskatopolyai Cirkalom Táncegyüttes meghívására népművészeti Fesztiválon való részvétel 
az iskolai évzárót követő hétvégén (Zselic Táncegyüttes, művészeti vezetők: Zóka Éva – Horváth 
Tibor)

• 2022.07.07. F.A.L.U Fesztiválon való részvétel Szilvásszentmárton (Ördögcérna csoport, felkészí-
tő oktatók: Pataky Annamária – Czigány Tamás) Zenei tanszak: népi ének, citera, vonós tanszakok 
bemutatkozója (Felkészítő oktatók: Sándor Tímea, Husi Gyula, Nyitrai Marianna, Karácsony 
Tamásné Bajzik Éva Judit, György-Horváth László)

• 2022. 07. 7-24-ig Szerbiában Zentagunarason a 28. Batyu táborban szászcsávási és pálpataki tán-
cok tanulása. (Zselic, Csiperke, Dönöge) Oktatók: Zóka Éva – Horváth Tibor

• 2022.08.27. Zselic Aktív Családi nap a Szennai Skanzenben (Ördögcérna) Felkészítő oktatók: Pataky Annamária – Czigány Tamás

• 2022.09.24. Mihály napi Szüreti felvonulás és bemutató műsor a szennai Skanzenben (minden tanszak)

• 2022.11.05. Örökség Gálaműsor Budapest, Erkel Színház (Fővédnök: Novák Katalin Köztársasági Elnök) Felkészítő oktatók: Zóka Éva – 
Horváth Tibor

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván a
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Karácsonyi sudoku
Kitalálod a hiányzó helyekre melyik karácsonyi figura illik?

Mikulás szinező
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HÍREK, ESEMÉNYEK

• 100 éve önálló kisközség Kaposszerdahely! Egész évben ünnepeltünk!
• Szerdahelyi Estéken, Március 15-én, Augusztus 20-án, Németh József festőművész Emléklap avatása szeptember 3-án, 

Németh József festmény kiállítása október 3-án, 15. Gyermek Alkotótábor december 3-án, 33. Karácsonyi Muzsika 
december 15-én.

• Köszönjük a Németh családnak, hogy folyamatosan részt vettek, segítették a Németh József rendezvények létrejöttét.
• A jutai kirendeltség Kaposszerdahely tekintetében az 1049 fő helyi lakos államigazgatási és önkormányzati ügyeit bo-

nyolította 2022-ben.
• Kaposszerdahely adóbevételeink alakulása 2022-ben: Adók, pótlékok, bírságok összesen: 12.323.007,-Ft. Az intézmé-

nyeink bevétele összesen 7.843.951,-Ft volt.
• Kiírt pályázaton sikeresen megtörtént a Rákóczi utca kettes és hármas feljárója közötti aszfaltozásra.  Ezzel az utcá-

ban lakók régi álma valósulhatott meg.
• Az új konyhánk közel 70 M Ft-os beruházásból majdnem 10 M,-Ft-ot az Önkormányzatnak kellett önerőként hozzátenni. 
• Kaposszerdahely a környék legnagyobb fejlődést felmutató községe marad továbbra is.
• A magánszemélyek kommunális adója és a garázsok összevont adója 2023-ban 11.000,- Forintos szinten áll meg.
• A telekadó tekintetében jelentős csökkenés várható január 01-től 17.000,-Ft/ telek értéken.
• A régi sokkilométeres buszt az Önkormányzatnak sikerül lecserélni Ford falubuszra, mely 12 millió forinttal gazdagítot-

ta az eszközparkot.
• Köszönet a szerdahelyi közmunkásoknak, hogy az Egyesületnek minden rendezvény előkészületét közösen, együtt vé-

gezték. A tanyagondnokunknak Horváth Istvánnak is köszönjük az állandó segítségnyújtást.  

Buzsáki család

-Göngyölt, töltött karaj
-Halászlé gyufatésztával, 
pontypatkó
-Diós, mákos bejgli az 
1940-es évek alapján

Horváthné Kiss Anett

-Töltött káposzta
-Halászlé
-Rántottponty
-Rántott hús rizzsel, 
krumplival
-Bejgli diós, mákos

Tárkányiné Máli Orsolya

-Szenteste: Sült fogasfié 
salátával, sajtos torta
-Napján: -Zöldséges csirke 
ragúleves
-sajtos rakott csirkemell

Lábodi család

-Halászlé
-Hosszú karaj fűszeresen
 majonézes krumplisalátával
-Mézeskalács
-Vaníliás hókifli
-Bejgli diós-mákos

Megkérdeztük támogatóinkat ki mit süt-főz Karácsonykor?
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