
100 éve,
1922. január 1-én 
lett önálló kisközség 
Kaposszerdahely.
Egész évben együtt 
ünnepelünk!
A márványtáblát idén, március 15-én
avattuk a Polgármesteri Hivatalnál.

Öt másik „Szerdahely” is van velünk együtt Magyarországon: 
Kőszegszerdahely Vas megyében, Magyarszerdahely és Tótszerdahely Zala 
megyében, Drávaszerdahely Baranya megyében. 
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100 év Kaposszerdahely fejlődése - magány vagy építkezés?

1890-ben a falu telkeit a módosabb gazdák felosztották, eladták. Kaposszerdahely lakói 85 településről érkeztek. 1909-től a 
falu neve Kaposszerdahely.

1931-ben született a még ma is tevékeny Simon Ferencné Rózsika. Őt kérdeztem arról, hogy az elmúlt 100 év alatt 
hogyan éltek itt a szerdahelyi emberek? Hogyan alkottak? Sokan letelepedtek, keményen dolgoztak, és faluközösséget 
teremtettek.

Most, ha valaki idejönne a fekhelyéről az öregek közül Szerdahe-
lyre nem ismerne rá, az biztos. Amikor én születtem, akkoriban 
mindenki itthon szült. Engem is a bábaasszony segített világra, 
ezért születtem itt Kaposszerdahelyen. Mindenki a lakóhelyén 
született, akkor nem volt lehetőség kórházi szülésre. És hogy 
milyen volt Szerdahely az én gyerekkoromban? Fésűs beépíté-
sű házak voltak, hosszában épített házak. Egy konyha volt, ott 
lehetett belépni, mellette a szoba. Apám bognár volt, ott volt a 
bognárműhely is a szoba mögött. Esetleg kint volt valahol egy 
nyári konyha. Ilyen fésűs beépítésű volt az egész falu. Mellet-
tünk volt a kovácsműhely. El sem tudja képzelni, akkor milyen 
volt ez a terület.
Ilyen volt régen a falu, megvoltak a megfelelő szokások, a régi 
jó szokások, amit mindig megtartottak. Erős volt a barátság a 
különböző körök között és a fiatalság között nagy barátságok 
szövődtek. Voltak a házak előtt kispadok is, ahova vasárnap ki-

ültek a szomszédasszonyok és ott beszélgettek. A nagylányok pedig mentek végig a falun és nótáztak, a fiatalemberek pedig 
megvárták a lányokat. Egy sáv volt a kövesúton, és mellette nem tudták kikerülni egymást rendesen. 
Szombat este söpörtük el az utcát, hétvégére pedig tiszta volt minden, darab szemét nem volt sehol. Amikor a sár elkezdett 
száradni, elgereblyéztük. Tisztának és rendezettnek nézett ki a falu. 
Minden nevezetes alkalomra megszervezték a bálokat, ott összejött a fiatalság, ami fontos esemény volt. Mindig volt bál pl. 
húshagyókor, húsvétkor, búcsúkor, szüreti bál fölvonulással megszervezve. Fölállították a sátrat, kiaggatták a szőlőket, és 
volt egy bíró, aki a legderékabb falusi fiatal lett. Mellé a bíróné, meg a bíró fia meg egy lánya. Az egész szüreti menet vé-
gigvonult az utcán nagy nótaszóval, majd visszakanyarodtak a kocsmához. A bíró jelenlétében megkezdődött a szőlőlopás, a 
fiatalok szőlőt próbáltak „lopni”, akinek pedig sikerült, lerótta azt a bizonyos forintot. 
Készítettek egy díszes kosarat, tele volt csemegeszőlővel, föl volt kötve valahová. Aki azt ellopta annak széplánynak lopta, 
akinek azt szánta. A szép lány megkapta a kosarat, de aki ellopta, annak ki kellett fizetnie az árát forintban. Nem kis pénz 
volt, de az illetőnek megérte. Én is kaptam ilyen kosarat. 
Minden alkalomkor volt bál, tánc, zene, most hol van ilyen egyáltalán? Jó ezekre a dolgokra visszaemlékezni, mert sokkal 
barátibb volt a társaság. Igaz, hogy akkor nem volt tévé, rádió, a vasárnap, az vasárnap volt. Akkor a szomszédasszonyok 
kiültek a kispadra, megbeszélték a dolgokat, bementek megetetni az állatokat, aztán visszamentek újra beszélgetni. Úgy 
emlékszem ezekre vissza, hogy nem voltak egymásnak ellenségei...ma nyomkodják az okostelefonjukat, nézik a tévét. Úgy 
látom, mély barátságok nem születnek. 

Mivel Kaposszerdahely számomra is fontos település, 
ezért szerveztem meg sok alkalommal a Szerdahelyi Es-
téket, hogy bemutassuk a falu mesterembereit. Abban az 
időben is sok szakember élt itt? 
Volt a faluban két bognár, két cipész, kőműves is, a Kelemen 
Pista bácsi. Ő részt vett a templomépítésben, a toronyépí-
tésben. Élt még itt egy férfiszabó, varrónő, ők javítgatták a 
ruhákat. Nem úgy volt, hogy ha elszakad, veszünk helyette 
másikat. Megfoltozták, elhordták. Volt olyan, aki kézbe vette 
a falu kulturális életét. Ezek a szakemberek is összetartottak 
és tekintélyük  is volt.
A legfontosabb, hogy legyen bizalom a településen. Bizal-
mam legyen a szomszédomban, ismerősben, barátban. 
Többet kellene törődni a hagyományokkal is. Legyünk már 
egyszer Szerdahelyiek!

Köszönöm az értékes beszélgetést.
Mester József 
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KAPOSSZERDAHELYÉRT EGYESÜLET 2022. ÉVI RENDEZVÉNYEI

AUGUSZTUS 20. 
SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG 
a Millenniumi Parkban

AUGUSZTUS 26.  
EMLÉKNAP  ÉS FOTÓKIÁLLÍTÁS 
A KATOLIKUS TEMPLOMBAN.
1935-ben ezen a napon 
rakták le az alapkövet.

SZEPTEMBER 3. 
AZ 56-os PARKBAN ÜNNEPI 
ÖSSZEJÖVETEL - AVATÁS
játszótéri kerítés és Németh József 
festőművész táblaképe, majd bográcsozás           

SZEPTEMBER 10-11. 
Egyesületi tagok kirándulása 
Hódmezővásárhelyre

 
                    

OKTÓBER 3-8. 
NÉMETH JÓZSEF FESTŐMŰVÉSZ 
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
a Mikrotérségi Központban. 
Ünnepi beszédet mond Németh Katalin.

OKTÓBER 15. 
BEMUTATÓ a helyi alkotók műveiből.

DECEMBER 3.  
XV. GYERMEK ALKOTÓTÁBOR

DECEMBER 16.  
XXXIV. KARÁCSONYI MUZSIKA

KAPOSSZERDAHELYI KITÜNTETETTEK
Somogy Polgáraiért díjat eddig négy kaposszerdahelyi kapott:

Gőbölös Attila keramikus, Rónai Attila ötvös mester, 
Dr. Nagy Zsuzsanna háziorvos, Mester József népművelő

Kaposszerdahely Polgáraiért díjat már harminckilencen kaptak:

1997. Pásti Zoltán, Mester József 
1999. Horváth-Béres János, Vázsonyiné 

Dr. Németh Ildikó
2000. Bierer János, Baloghné 
Horváth Terézia, Falusi Béla, 

Falusiné Terjék Éva
2001. Simon Ferencné

2002. Gőbölös Attila
2003. Dr.Antóny-Móré Katalin, 

Horváth Gábor
2004. Dobrovodsky Anikó

2005. Puskás Béla, Lévai József
2006. Pap Józsefné

2007. Karancz János posztumusz
2008. Horváth József

2009. Lancsár Etelka
2010. Sárecz Györgyné

2011. Rónai Attila
2012. Bukovicsné Matics Krisztina

2013. Nyéky Kálmán
2014. Gőbölös Krisztina
2015. Belovics Emilné 
posztumusz, Rácz László
2016. Horváth Nándorné, 
Pál Istvánné
2017. Bogdán Zsolt, 
Prépost Lászlóné
2018. Fentős Károly, 

Bencs Józsefné
2019. Vajda-Horváth Éva, 

Dr. Kerekesné Pytel Anna
2020. Bellai Sándor posztumusz, 

Németh Csilla
2022. Helman József
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A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN A KAPOSSZERDAHELY 
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNYERT PÁLYÁZATAI - 2019-2022

• Óvoda udvar – 2019 vízelvezetés

• Orvosi eszköz – 2019 orvosi eszközök beszerzése

• Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás –  

2020 Németh József utca

• Faluházak felújítása – 2020 Polgármesteri Hivatal felújítása

• Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020 bejáró és az urnafal létesítése

• Kommunális eszköz beszerzése – 2021 fűnyírók, fűvágók

• Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése –  

2021 parkoló az ovinál

• Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021 Ford busz– folyamatban van

• Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 Petőfi lejtő és az Árpád utcai  

téglagyári bejáró

• Óvodai játszóudvar, közterületi játszótér fejlesztése 2022 Szent István Lakótelep - Millenniumi 

Park játszótéren háromtornyos játékvárat építenek, valamint rúgós, kültéri eszközöket.

• Belügyminisztérium pályázata

• Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Rákóczi utca felső fele

• Agrárminisztérium pályázata

• Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét 

biztosító fejlesztések támogatása - 56-os park játszótér kerítés és kültéri játszótéri elemek.

HÁROMTORNYOS JÁTÉKVÁR 
készül a Szent István lakótelep játszótéren.
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HÍREK, ESEMÉNYEK

100 ÉV óta önálló kisközség Kaposszerdahely, ekkor vált el területileg Szennától. Akkor Szennának 
1047, Szerdahelynek 475 fő volt a lélekszáma. Ma már mi vagyunk többen. :)

XIV.GYERMEKALKOTÓTÁBORT szervezett a Kaposszerdahelyért Egyesület a Zselicben élő, al-
kotni szerető gyermekek és fiatalok részére 2021. december 4-én Karácsonyi Ajándékkészítés címmel.

A  „SZERDAHELYI ESTÉKEN” FEBRUÁR 25-ÉN „Kaposszerdahely történetének kutatása” cím-
mel tartott előadást Puskás Béla, a Kaposszerdahely Története című könyv szerzője.

EMLÉKTÁBLA AVATÁS ÉS SZENTELÉS ÉS ÜNNEPI MŰSOR volt a Polgármesteri Hivatalnál a 
március 15-i Nemzeti Ünnep alkalmával. Ünnepi beszédet mondott Biró Norbert a Somogy Megyei 
Közgyűlés Elnöke, az emléktáblát megáldotta Vörös Péter plébános atya. A Kaposszerdahely Polgára-
iért Díjat is átadták, melyet idén Helman József kapott!

A GÓLYÁINK, Matyi és Rozi ebben az évben is megérkeztek. :)

TOJÁSFA DÍSZÍTÉST tartottunk a Millenniumi Park játszóterén áprilisban.

JÓTÉKONYSÁGI MOTOROS felvonulás és bemutató volt Kaposszerdahelyen április 10-én. 

FALUNAP május 28-án Kaposszerdahelyen. Reggel 8 órától egész nap programok. Jótékonysági Fa-
lunap Miráért. Délelőtt bográcsos ételek főzőversenye, körhinta, légvár…, délután 14 órától ovis mű-
sor, Camelot kutyasuli, aerobik edzés 16.20 órakor KÖSZÖNTŐ, mérlegelés, 17 órától RONY, SIPOS 
F. TAMÁS, TŰZZSONGLŐR BEMUTATÓ, TOMBOLA, FOREVER DUÓ ZENEKAR, TŰZIJÁTÉK 
21.30 órakor.

PÁLYÁZATOT NYERT a Kaposszerdahelyért Egyesület a közösséggé formálódás, a kultúra közvetí-
tése és a hasznos szabadidő eltöltése Magyar Falu Program Falusi Civil Alapból.

110 ÉVES a legismertebb kaposszerdahelyi kereszt az önkormányzattal szemben. A Hovalesz-kereszt-
Hovalesz Pál és felesége állítatta. 

90 ÉVVEL EZELŐTT KÉSZÜLT EL A MAKADÁMÚT, mely a falun keresztül vezet Kaposvárra. 
Előtte Kaposvárt csak Töröcske felé lehetett megközelíteni.

*

Szerdahelyi fiataloknak üzenem SELF MADE MAN vagyis csináld meg magad, mert Te vagy legjobb! 

*

Várjuk tagnak Egyesületünkbe a szerdahelyieket! 
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Mester József 0620 416 4472 vagy origo.mester@gmail.com
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