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                                        Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa 

XXV. ÉVFOLYAM 152. szám 2018 / 1.   január          

 
„ Új esztendő, szép új világ - nyíljon ezer tarka virág, 

hozzon az év boldogságot, emberséget, biztonságot, 
családoknak gyarapodást, meghittséget, ragaszkodást, 

örömöt és vidámságot, igaz, tiszta barátságot!” 

Somogyjád minden lakójának egészségben, szeretetben, békességben gazdag, 

boldog és sikeres új esztendőt kívánunk! 

Tájékoztató a 

testület munkájáról 

A képviselő-testület az előző év végén 2 nyílt, 1 zárt és 1 

közös testületi ülést tartott, valamint ünnepi testületi ülésen 

köszöntötte a kerek évfordulós dolgozókat. 2018-ban az 

eltelt időszakban 1 nyílt és 1 zárt ülésen vettek részt a 

képviselők. 

Döntött a testület a 2018. évi belső ellenőrzési feladatokról, 

a Bursa támogatásokról, a lakások, helyiségek bérleti 

díjának 2 %-os emeléséről. A szociális otthon térítési 

díjának 2,5 - 3 %-os emelése miatt módosították a 

képviselők a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

rendeletet. Elfogadta a testület az önkormányzat és az 

ügyrendi bizottság 2018. évi munkatervét valamint a 

községi könyvtár beszámolóját. Az olvasótábor növelése 

érdekében 200 ezer Ft értékben új könyvek vásárlásáról 

döntött.  

Somogyjádra látogatott a fernitzi Katolikus Nőegylet 

delegációja. A hölgyek az osztrák testvértelepülésen 

szervezett gyűjtésből származó adományt hoztak a 

jádiaknak. Az egylet tagjainak utazását, az adomány 

szállítását az önkormányzat mellett Ignácz János 

vállalkozó támogatta. Az adomány kiosztásra került az arra 

rászorultak részére. 

Ismét szépült falunk. Befejeződött az orvosi rendelő és a 

gyógyszertár előtti terület valamint az Alapszolgáltatási 

Központ bejárójának térkövezése. Az árokmeder 

burkolását is elvégezték, ehhez a mederlapokat a 

közmunkaprogramban gyártották. A munkálatoknak 

köszönhetően igényes, esztétikus, biztonságos környezet 

várja az egészségügyi és szociális intézményekbe 

érkezőket. Egy település utcaképét nagy mértékben 

meghatározza, hogy milyenek a közterületeken elhelyezett 

köztéri bútorok. Somogyjád önkormányzata az egységes 

utcakép érdekében 15 darab kovácsoltvasból készült 

köztéri padot és 6 db hozzáillő hulladékgyűjtő edényt 

vásárolt 1.371.600 Ft értékben. A padok egy részét már 

elhelyezték: bővült a temetőkben elhelyezett padok 

száma, került a művelődési ház elé, az orvosi rendelőhöz, 

az alapszolgáltatási központ elé és az iskola előtti parkba. 

Gondozott, virágos településünk újabb színfoltjai lettek a 

most megvásárolt köztéri bútorok. 

Egy kormányzati program keretében a Segítő Kezek 
Alapítvány laptopokat biztosított azoknak a 65 év feletti 
nyugdíjasoknak, akik részt kívántak venni a programban 
(vállalták az együttműködést). Az alapítvány 

munkatársainak kérdőívét visszaküldő 16 együttműködő 
igénylő közül sorsolással dőlt el, hogy ki kapja az első 
körben kiosztott gépeket. December 21-én Móring József  
Attila országgyűlési képviselő adta át az együttműködést 

vállalóknak a számítástechnikai eszközöket. 

Közös testületi ülésen módosította a Somogyjádi Közös 

Hivatal 2017. évi költségvetését Somogyjád, Edde, 

Alsóbogát, Osztopán képviselő-testülete. Egyben 

elfogadták a közös testületek 2018. évi üléstervét. 

163 fő 70 éven felüli somogyjádi lakos és a köz-

foglalkoztatottak kaptak élelmiszercsomagot az év végén 

4.000 forint értékben. A testület által jóváhagyott egyszeri, 

gyermekenkénti 3.000 forintos támogatásnak is volt helye  

Anyakönyvi hírek 

Született:  
    Szabó Bálint           (Varga Eszter – Szabó Gergely) 

    Jáger Zoé                  (Vas Katalin – Jáger János) 

    Gácser Gergő           (Kiss Melinda – Gácser Zsolt)  

 
 

                                Köszöntjük településünk  

                                                             legifjabb lakóit.   
 

 

Elhunytak: 

   Kaponya Sándorné  Szabadság utca 

   Bogdán István   Toldi utca 

   Alaszka Imréné  Szoc. otthon 

   Meus Michael Bruno  Toldi utca    

   Szentes Istvánné  Kossuth Lajos utca 

   Paccai Kálmánné  Kossuth Lajos utca 

   Pellérdi Lajosné  Dózsa György utca 

 

 

A családok gyászában osztozunk. 
 

 

elŐzetes 

- Január 22. 24. 26. ökumenikus imahét alkalmai  

- Február 24. farsangi bál a művelődési házban 

- Február  óvodások farsangja 

     iskolások farsangja 

- Sportprogramok a csarnokban (Lásd 6. oldal!) 

- Szerdai napokon főzőtanfolyam az ebédlőben 
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Tájékoztató  

folytatása 

az ünnepek előtt minden gyermeket nevelő családban. Év 

végére a kiküldött felszólítások hatására kedvezőbben 

alakult az adóbevétel, a felszólított hátralékosok többsége 

fizetett. 

Móring József Attila országgyűlési képviselő december 7-

én látogatott községünkbe. A beszélgetésen részt vettek 

az intézményvezetők és a testületi tagok. Több - az 

önkormányzatok működését befolyásoló esetleges 

törvényi változásokról szóló - jobbító szándékú észrevétel 

hangzott el. 

Tájékoztatót hallgattak meg a képviselők a Start 

programokról, a program jövőjéről. Döntött a testület a 

Startban megtermelt többlet zöldségek rászorultsági 

alapon történő esetleges felhasználásáról. 

Módosította a képviselő-testület az SZMSZ-t, mivel 

Lőrinczné Kiss Ilona polgármester asszony a továbbiakban 

főállású jogviszonyban látja el feladatait. 

Több ellenőrzés volt az elmúlt időben. A belső ellenőr 

minden intézménynél befejezte a munkát, számottevő 

hiányosságot sehol nem tapasztalt. A MÁK ellenőrizte a 

szociális étkezést és a tanyagondnoki feladatellátást. A 

lehívott támogatásokat jogosnak és törvényesnek találta. 

December utolsó napjaiban több korábban beadott 

pályázatról született döntés, több pályázati pénz érkezett 

az önkormányzat számlájára. 

8 hónapnyi várakozás után megérkezett a támogatási 

szerződés és az 1.500 000 forint támogatás is az I-II. 

világháborús emlékmű felújítására, melyet 2018. március 

31-ig kell elkészíteni. A kistelepüléseknek kiírt pályázaton 

az önkormányzat beadott igényét elfogadták. Az 1.600 

ezer Ft támogatásból a keleti temető kerítése készül el, 

továbbá két férőhelyes halotthűtő vásárlása valósul meg. 

A hivatal fűtéskorszerűsítésére, átépítésre beadott 

kérelmet is támogatták, így 3.606.000 forintból a közös 

hivatal régi részének fűtését fogják kiváltani. Az 

önkormányzat REKI (ÖNHIKI) kérelmére 2.000.000 Ft 

támogatást hagytak jóvá. Elbírálták az Eddével és 

Alsóbogáttal közösen, a külterületi földutak 

karbantartására beadott kérelmet. E célra közel 20 millió 

Ft támogatásban részesült az önkormányzat. Az 

összegből traktort és a hozzá szükséges eszközöket 

fogják megvásárolni. Megérkezett decemberben a 

szociális ágazat 2017. évi kötelező béremelésére a 

különbözeti kompenzáció mintegy 2.245.000 forint 

összegben. TOP támogatást nyert az önkormányzat ipari 

park kialakításra. Az ipari park pályázathoz a rendezési 

terv módosítására lesz szükség, melynek folyamatát 

elindította a testület. Nyert a sportmajálisra és a falunapra 

beadott pályázat is. Az önkormányzat továbbra is 

támogatja azokat a pályázatokat, amelyek a település 

gyarapodását szolgálják. Ezért döntöttek a képviselők 

arról, hogy beadják a Zártkert program pályázatot a 

Felsőhegyi út karbantartására és a kút felújítására, 

valamint megkezdik a Leader pályázatok előkészítését is. 

Elfogadta a testület a civil szervezetek, egyházak 

beszámolóit a 2017-es önkormányzati támogatás 

felhasználásáról. Megköszönte áldozatos munkájukat. A 

2018. évi támogatásokról a költségvetés ismeretében 

születik majd döntés. 

A képviselők módosították a tűzifáról szóló rendeletet. A 

korábbi jogosultak + 1 m3 fát kapnak, az új igénylők az új 

feltételek szerint ismét beadhatják kérelmüket a 

rendelkezésre álló mennyiség erejéig. 

Itt a tél, leesett az első hó. A testület kéri a lakókat, hogy a 

balesetek elkerülése érdekében a járdák takarításáról, 

síkosságmentesítéséről gondoskodjanak. 

        /Lőrinczné Kiss Ilona polgármester/ 

 
Megkezdődött a pályázati támogatással megvalósuló 
„Vendégház és művelődési ház felújítása és energetikai 
korszerűsítése Somogyjádon"c. projekt lebonyolítása. 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési 
Program Irányító Hatósága mint Támogató által 2016.02.09-
én kiadott VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés című felhívása alapján önkormányzatunk 
2016.05.13-án támogatási kérelmet nyújtott be a Szabadidő 
Sportegyesülettel konzorciumban a „Vendégház és 
művelődési ház felújítása és energetikai korszerűsítése 
Somogyjádon"c. projekt támogatása céljából.  

Projektünket a Támogató támogatásra alkalmasnak 
minősítette a következők szerint:  
A projekt forrásai:  a teljes költség:         68.170.710 Ft 

támogatás összege: 54.754.148 Ft 
önerő mértéke:         13.416.562 Ft 

A támogatás megoszlása a konzorciumi partnerek között:  
- Somogyjád Község Önkormányzata     52.981.969 Ft 
- Szabadidő Sportegyesület                     1.772.179 Ft 

A projekt megvalósítása során 
- a vendégház külső felújítására és energetikai 

korszerűsítésére valamint elektromos kapu és 
kandeláberek elhelyezésére kerül sor 

- a művelődési ház energetikai korszerűsítését 
végezzük el fűtéskorszerűsítéssel, homlokzati és 
födém hőszigeteléssel.  

A közbeszerzés lebonyolítását, a műszaki ellenőr 
kiválasztását követően a beruházás megkezdődött. A 
tervezett befejezési határidő: 2019. január 31.  
 

Somogyjád statisztikája 2018. január 1-jén 

Állandó lakosok száma: 1559 fő 
ebből férfi: 735 fő    nő: 824 fő 

Életkor szerinti megoszlás: 
3 éven aluli: 31 fő 
3-6 éves: 53 fő 
7-14 éves:  125 fő 
15-18 éves:  49 fő 
19-65 éves: 1036 fő 
65 évnél idősebb: 265 fő 

2017-ben 7 gyermek született.  
A halálozások száma 34 fő volt. 
 

A legidősebb nő: Kiss Andrásné 
(Kálvin János utca, szül. 1924. 02. 12.) 

A legidősebb férfi: Walter Ferenc 
(Szoc. otthon, szül. 1929. 10. 12.) 
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. Ez történt 

Báloztunk A falunapon elmaradt bál 

helyett Erzsébet-napi bált szervezett 

az önkormányzat november 18-án. A 

változatos zenéről a retROkonok 

együttes gondoskodott. A jó 

hangulathoz hozzájárult a tombolasorsolás is, amelyen 

értékes díjak találtak gazdára. A fődíj egy 

kétszemélyes bécsi adventi kirándulásra szóló jegy volt. 

A tervezett záróra idején a közönség még táncolt, 

mulatott; így aztán hajnali 2-kor ért véget a mulatság. 

 
Kézműves játszóházba hívta az ünnepek közeledtével az 
érdeklődőket az önkormányzat november 25-én a 
közösségi terembe. Az ünnepváró rendezvényen 
ajtódíszeket, karácsonyfadíszeket, angyalkákat, 
karácsonyi apróságokat készítettek. Az ünnepre történő 
ráhangolódás újabb állomásaként az első adventi gyertyát 
december 3-án gyújtottuk meg a karácsonyi fényben 
tündöklő parkban.  

 
A jádi gyerekeket is meglátogatta a 
Mikulás. December 2-án délelőtt a 

sportcsarnokban a hangulatot a Gullliver 

együttes műsora alapozta meg. A gyerekeket 

a csarnok kínálta játéklehetőségek várták. A 

Mikulás minden 14 alatti gyermeknek átadta 

az önkormányzat ajándékát.  De különleges 

meglepetést is tartogatott a somogyjádi gyerekek 

számára. December 6-án délután szánjával járta végig a 

falu utcáit, hogy megajándékozza az érkezésére siető 

kicsiket és nagyokat. A kivilágított, „rénszarvashúzta” 

Mikulás-szán nagy feltűnést keltett, s mosolyt csalt az 

emberek arcára. Az előre meghirdetett állomáshelyeken 

szaloncukrot és narancsot ajándékozott a Télapó a 

megjelent gyerekeknek, akik közül többen énekkel, 

verssel is köszöntötték őt. 

 
 

Somogyjádon azonban a Mikulás nem csak a 

gyerekekhez, hanem az idősekhez is ellátogatott. 

Benézett az idősek otthonának lakóihoz, hogy kis 

jókedvet és ajándékot vigyen nekik. A Mikulás el-

elviccelődött az idősekkel. Arra kérte őket, legyenek 

jók, majd megígérte, hogy jövőre is eljön hozzájuk.  

. Ez történt 

Édesek - mézesek A tavalyi év 
sikerén felbuzdulva ismét 
mézeskalácsozós délutánt 
hirdetett az önkormányzat 
december 9-én, szombaton. A 
művelődési házban 
megrendezett programon a 

gyerekek mellett vállalkozó kedvű, ügyes kezű fiatalok és 
anyukák díszítették a mézeskalácsot. Ennek 
köszönhetően a tavalyról megmaradt házacskák mellé 10 
újabb házikó készült. Így már több utcasort formázhattak 
meg a lelkes dekorációkészítők. A munka végeztével 
kicsik és nagyok együtt csodálták az elkészült alkotásokat 
a megvilágított, gyönyörűen díszített terepasztalon. Az 
ünnepi időszakban sokan megnézték a fahéjillatú 
mézeskalácsfalut. Volt, aki élőben, mások az interneten 
gyönyörködtek benne.

 
Ovisok az időseknél A szép hagyományt folytatva az idén is 
ellátogattak az óvodások az idősekhez, hogy karácsonyi 
műsorukkal kedveskedjenek nekik. A középső csoportosok a 
családsegítő központban jártak, az idősek nappali ellátásában 
részesülőknek adták elő műsorukat. A nagycsoportosok az 
„Együtt Könnyebb” Idősek Otthonának lakóit keresték fel, 
betlehemes játékot adtak elő. Az otthon társalgója kicsinek 
bizonyult, hisz szinte minden lakó kíváncsi volt az apróságokra. 
Könnyekig meghatódva nézték a gyermekek karácsonyi 
műsorát. Köszönjük. 

 
Karácsony December 15-én községi karácsonyi 

ünnepséget rendeztünk, amelyen polgármesterasszony 

ünnepi köszöntője után az általános és művészeti iskola 

tanulói valamint középiskolás táncosok adtak meghitt 

műsort a zsúfolásig telt művelődési házban. Köszönjük 

a gyerekek és a felkészítők munkáját.  

Az előadást követően a Juhos együttes tartott táncházat 

a művelődési házban. A táncházban moldvai táncokat 

tanulhattak az érdeklődők. Kicsik és nagyok, 

néptáncosok és a táncot kedvelők együtt ropták.  

 
Óév-új év A 2017-es év rendezvényei a hagyományos 
szilveszteri óévbúcsúztatóval értek véget. Sokan 
összejöttünk a parkban, hogy együtt kívánjunk 
egymásnak boldog új évet. A pezsgős koccintás, a forralt 
bor és a tűzijáték sem maradt el. 
Boldog, eredményes új esztendőt Somogyjád!   
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Hírek az iskolából 

Tanévzáró ünnepségünkön búcsúztunk a nyugdíjba 

vonult Szőkéné Baracsi Ágnes tanárnőtől, aki 1999-től 

dolgozott iskolánkban és a diákok nevelés-oktatása 

mellett német nyelvtudásával gyakran segítette a község 

partneri kapcsolatainak ápolását is. Jó egészséget, aktív 

kikapcsolódással teli nyugdíjas éveket kívánunk! 

A tanévnyitón a jól ismert pedagógusok mellett új 

dolgozóként köszöntöttük Ballér Krisztina, Berta Erika, 

Vass Dorina tanítónőket és Pesti János tanár urat. 

Az ünnepségen bizonyára az a húsz kis elsős volt a 

legizgatottabb, akik Zsuzsa néni és Szilvi néni 

irányításával a novemberi nyílt órákon már szüleik, az 

óvó nénik előtt bizonyították, hogy gyorsan 

beilleszkedtek az iskola életébe. Illyés napunkon 

hivatalosan is iskolásokká avattuk őket. 

Az elsősök mellett az ötödik osztályosok számára is 

mindig sok izgalmat rejt az új tanév. Az alsó és felső 

tagozat közti átmenetet idén is a tanárok fokozott 

odafigyelése segítette. Az Osztopánból érkező 

hetedikesek beilleszkedését nagyban támogatta az első 

tanítási nap rendhagyó megszervezése.  

A megszokott iskolai munka mellett 2017 ősze a 

következő jubileumok méltó megünneplésének 

jegyében telt: 55 éve épült intézményünk, iskolánk 25 

éve vette fel Illyés Gyula nevét, aki 115 éve született, 

valamint 50 éve mutatták be Somogyjádon Az éden 

elvesztése című oratóriumot. A nagyszabású Illyés-hét 

programjairól a Jádi újság 151. számában olvashattak.  

A megszokott tanulásszervezési módok mellett 

fontosnak tartjuk a közösségi élmények nyújtását, az 

iskolán kívüli helyszíneken történő tanulási lehetőségek 

biztosítását, így idén is sok már hagyományos, bevált 

illetve újszerű programot szerveztünk. Márton napján 

az alsósok lámpásokkal vonultak a Cinka közbe, ahol 

vidám mulatságon vettek részt. Az alsós „Mesefüzér” 

program keretében az első félévben a 4. osztályosok 

ajándékozták meg mesedramatizálással társaikat. 

A felsősök között ismét elindult a verseny az Illyés 

Gyula Vándorserleg meghódításáért. Az első félév 

során 3 alkalommal (diáksportnap, Illyés-nap, Mikulás 

vetélkedő) versenghettek az osztályok a kupa időszakos  

birtoklásáért. 

A Kaposvári Egyetemmel való együttműködésnek 

köszönhetően 5. és 7. osztályunk idén többször 

ellátogathat az egyetem könyvtárába. Az Arany János 

emlékév alkalmából a hetedikesek Kaposváron 

megtekintették az Arany-kiállítást.  

Tanulóink környezettudatos szemlélet-formálása 

érdekében papírgyűjtést és elemgyűjtést rendeztünk, 

valamint részt vettünk a „TE Szedd!” programban is. 

Több pályaválasztással kapcsolatos programot 

szerveztünk a 7. és 8. osztályosok számára. 

A Mézes reggeli során a Ballér Méhészetnek 

köszönhetően ismerkedtek diákjaink a méhekkel, a 

mézfajtákkal, így népszerűsítettük a mézfogyasztást. 

A mindennapos testnevelés, a sport jellegű szakkörök 

biztosítása mellett a Magyar Diáksport Napján 2017 m-

es futással, a Bozsik programban, a Diákolimpia 

különböző rendezvényein, illetve a Kinder+Sport Extra 

programban való részvétellel igyekeztünk felkelteni a 

diákok figyelmét a mozgás fontosságára, illetve 

nyújtunk lehetőséget a sikerre a sportban tehetséges 

diákok számára. 

Decemberben az adventi hangulat megteremtéséhez 

hozzájárult az aulában feldíszített gyönyörű fenyő, az 

alsósok mézeskalácsának illata, a felsősök adventi 

reggeli „ajándékai”. Citerásaink hangulatos műsort 

adtak a Kaposvári Adventen, a szolfézscsoport a 

Csertán Márton Idősek Otthonában lépett fel.  

A félév során természetesen a községi programokból is 

kivettük részünket, hiszen iskolánk és a művészeti 

iskola diákjai a falunapon, az idősek napján, az október 

23-i műsoron, a református közösség rendezvényein, 

majd végül a községi karácsonyon is felléptek. 

Hamarosan itt a félév zárása, amikor a befektetett 

munka nagyságától függően ki örömmel, ki kissé 

csalódottan viheti majd haza bizonyítványát. De még 

mindenki előtt ott a 2. félév, melyben van esély a 

kevésbé jól sikerült eredmények javítására, és a tanulás 

mellett még rengeteg egyéb program, élmény is vár 

diákjainkra. 

Ress Antal, iskolánk karbantartója novembertől nyugdíj 

előtti felmentési idejét tölti, így ettől kezdve Kovács 

Zsolt látja el a feladatokat. Köszönjük Ress Antal több 

mint 32 éves lelkiismeretes, sokrétű munkáját, mellyel 

több generáció oktatását-nevelését segítette 

Somogyjádon. Ismerve szerteágazó, a község 

érdekében végzett tevékenységét, aktív nyugdíjas 

éveket várhatunk tőle, melyhez jó erőt, egészséget 

kívánunk! 

Az első félév eseményeit számba véve szeretnénk 

megköszönni a szülők, az önkormányzat és minden 

további segítő partnerünk támogató tevékenységét! 

Külön köszönjük a szülők nevében is a Somogyjádi 

Polgárőr Egyesületnek, hogy segítették tanulóink 

biztonságos átkelését a forgalmas főúton a reggeli és 

délutáni időszakban. 

Kérjük, hogy honlapunkon és facebook oldalunkon 

kísérjék figyelemmel iskolánk életét! 

  /Tóthné Bali Klára igazgatóhelyettes/ 
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Hírek, tájékoztatók 
Az internet-szolgáltatás áfájának csökkenése miatt 

Somogyjádon is csökkent a fizetendő havidíj. A 2018. 

január 1-től érvényes havi előfizetői díjak az alábbiak: 

 

A zöldhulladék elszállításáról a Kaposvári 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. írt levelet. 

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

képviseletében értesítjük önöket, hogy társaságunk 

2018. évben az előző évhez hasonlóan a zöldhulladék-

gyűjtést házhoz menő rendszer keretein belül valósítja 

meg társaságunk által ellátott településeken. 

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 

társaságunk további komposztládákat tud díjmentesen 

biztosítani az igénylők részére, mellyel saját 

felhasználásra értékes komposzt készíthető. Ezzel a 

megoldással együtt tehermentesíthetjük 

környezetünket. 

Ezen felül a zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási 

területen valamennyi ingatlanhasználó részére 

biztosítjuk. Regisztrációjukat írásban tehetik meg, 

többek között az önkormányzatnál elhelyezett 

formanyomtatványon is. A következő táblázat alapján 

várjuk regisztrációjukat: 
 

Zöldhulladék-gyűjtés Jelentkezési határidő 

2018. január 2018. január 19. 

2018. április 2018. március 31. 

2018. május 2018. április 30. 

2018. június 2018. május 31. 

2018. július 2018. június 30. 

2018. augusztus 2018. július 31. 

2018. szeptember 2018. augusztus 31. 

2018. október 2018. szeptember 30. 

2018. november 2018. október 31. 
 

Kérünk minden kedves ügyfelünket, hogy 

regisztrációjukat a megadott határidőn belül küldjék el 

a zoldhulladek@khg.hu e-mail címre vagy a 7400 

Kaposvár, Pf.: 136. postai címre. A regisztráció 

kizárólag a fent megjelölt módokon, a következő adatok 

megadásával, azok határidőn belüli megküldésével 

érvényes: név, cím (település, utca, házszám) 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az egész évre kérhetik a 

zöldhulladék-szállítást. Az igénylés során kérjük 

megjelölni mely hónapokra (2 alkalom/hónap) 

vonatkozóan szeretnék a szolgáltatásunkat igénybe 

venni. Sikeres regisztráció után kollégáink elektronikus 

vagy postai úton tájékoztató levelet küldenek 

ügyfeleinknek a zöldhulladék-szállítás pontos 

időpontjáról. A megjelölt napon zöldhulladék-szállítás 

keretein belül kizárólag a kertekben, udvarokban, 

konyhában keletkező növényi szerves hulladékok 

elszállítása történik. 

A zöldhulladékok esetében faágakat, fanyesedéket, 

fűkaszálékot, vágott virágokat, faleveleket kizárólag ép 

és zárt zsákban, vagy kötegelve szállítjuk el. 

Kérjük önöket, hogy a zöldhulladékot a szállítási napot 

megelőző este, de legkésőbb a megjelölt nap reggel 6 

óráig helyezzék ki ingatlanjaik elé, a hulladékgyűjtő 

járat útvonalába. A gyűjtés költségét társaságunk állja. 

Tájékoztatjuk önöket, hogy a zöldhulladék egész évben 

térítésmentesen leadható a lakosság részéről a lakossági 

hulladékudvarokban, mely a közszolgáltatás területén 

jelenleg három helyen üzemel: 

Kaposvári Hulladékudvar a 610-es út mellett, a taszári 

körforgalom és az új Hulladékkezelő Központ 

szomszédságában, nyitvatartási idő: kedd, csütörtök, 

péntek, szombat: 8-tól 12 óráig, szerda: 8-tól 19 óráig. 

Hőgyészi Hulladékudvar a Kalaznó felé vezető út 

mellett, nyitva: kedd, csütörtök, péntek, szombat: 8-tól 

12 óráig, szerda: 8-tól 19 óráig. 

Nagybajomi Hulladékudvar a Kutas felé vezető út 

mellett, nyitva: szerda: 8-tól 19 óráig, péntek: 8-tól 13 -

ig, hétfő, szombat: 8-tól 12 óráig 

Lehetőségük van továbbá az ingatlanhasználóknak 

térítés ellenében a Kaposvári Komplex Hulladékkezelő 

Központot igénybe venni, ahol 6.600 Ft + ÁFA/tonna 

egységáron a zöldhulladék átvételre kerül. 

                      Szilágyi Ádám ügyvezető 

 
A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt 

Könnyebb” Időskorúak Otthona tájékoztatja a 

település lakóit, hogy Marics Henriett (tel. 30/2722623) 

ügyfélfogadási ideje a következő: 

Ügyfélfogadás Település 

Hétfő 8.00 – 12.00 

Hétfő 13.00 – 15.00 

Kedd minden páros héten 8.00 – 10.00 

Kedd minden páratlan héten 8.00-12.00 

Szerda 8.00 – 12.00 

Csütörtök 8.00 – 12.00 

Somogyjád 

Alsóbogát 

Edde 

Somogyjád 

Osztopán 

Somogyjád 

A Tanuló Ifjúságért Alapítvány tisztelettel 
megköszöni mindazok támogatását, akik adójuk  
1 %-ával segítették a somogyjádi iskolába járó 

gyermekeket, a tanulók sport és kulturális 
lehetőségeinek javítását, a tehetséggondozást. Az 
alapítvány kéri, az idei évben is támogassák céljait.  

Adószám: 18762763-1-14 

 

 

Előfizetési 

díj/hó 

 

Maximális 

le- és 

feltöltési 

sebesség: 

3000/600 

kbit/sec 

Maximális 

le- és 

feltöltési 

sebesség: 

8000/1200 

kbit/sec 

Maximális 

le- és 

feltöltési 

sebesség: 

12000/2000 

kbit/sec 

Kábeltelevízió 

előfizetés nélkül 

  

 2940 Ft/hó 

  

 3780 Ft/hó 

  

 5710 Ft/hó 

Televízió 

alapcsomaggal 

együtt 

  

 4940 Ft/hó 

  

 5780 Ft/hó 

   

 7710 Ft/hó 

Televízió 

bővített 

csomaggal 

együtt 

   

 6240 Ft/hó 

  

 7080 Ft/hó 

  

 9010 Ft/hó 

mailto:zoldhulladek@khg.hu
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Sportélet a csarnokban 

Sportcsarnokunkban 

elkezdődött a téli 

„nagyüzem”. Futball és 

röplabda csapatainkon kívül 

baráti társaságok is igénybe 

veszik az esti órákban a termet. 

A hétvégék pedig a tornákról 

és a kupákról szólnak.  

Több éve sikeresen működünk közre a Bene Ferenc 

Labdarúgó Akadémia és a Somogy Megyei 

Röplabda Szövetség rendezvényeinek 

lebonyolításában. A Szabadidő SE Somogyjád 

pedig teremfoci tornákat szervez a téli időszakban. 

Az elmúlt évben egy új sportág talált ránk. Egy 

látványos, kizárólag női sportágat köszönthettünk a 

létesítményben. A méltán népszerű ritmikus 

sportgimnasztika 1998-tól ritmikus gimnasztika 

néven szerepel. A sportág hazai sikerét jelzi, hogy 

tavaly Budapesten rendezték meg az Európa 

Bajnokságot.  

Három nagyszabású, több napos versenyt, így a 

Vidékbajnokságot, a Diákolimpiai döntőt és a 

Lovasakadémia SC háziversenyét is nálunk 

rendezték meg 2017-ben. A Vidékbajnokságot 

országgyűlési képviselőnk, Móring József Attila 

nyitotta meg. A sikeres rendezvényeknek is 

köszönhetően augusztusban nálunk 

edzőtáborozott- és készült az olaszországi 

világbajnokságra a válogatott Deutsch-Lazsányi 

Erika vezetőedző irányításával. A felkészülésről 

több híradásban is tudósítottak, kiemelve 

létesítményünket. 

A tavalyi együttműködésnek köszönhetően idén is 

több alkalommal érkezik hozzánk a ritmikus 

gimnasztikázók népes családja.  

Kísérjék figyelemmel a programjainkat, minden 

érdeklődőt, nézőt szeretettel várunk! 

   /Pánger Timea ügyvezető/ 

 
Programok: 

2018. január 14. Futball torna U19, U11 korosztály  

2018. január 20. Bene Akadémia tornája 

2018. január 21. Szabadidő SE tornája 

2018. február 10. Kovács Rezső Röplabda Torna 

2018. február 17. Bene Akadémia tornája 

2018. február 24. Bene Akadémia tornája 

2018. február 25. Szabadidő SE tornája 

2018. március 10-15. ritmikus gimnasztika 

edzőtábor 

2018. március 16-18. Ritmikus gimnasztika 

Vidékbajnokság 

2018. május 4-6. Ritmikus gimnasztika rendezvény 

2017-ben a reformáció 500. 

évfordulóját ünnepelte a 

világ, a református 

közösségek. A somogyjádi 

gyülekezet 2017. november 

12-én emlékezett a jeles 

évfordulóra. Ez alkalomból emléktáblát lepleztek 

le a műemlék templom falán. Igehirdetésében 

Riedling-Kovács Szilvia lelkész asszony méltatta a 

reformáció jelentőségét, a gyerekek műsorral 

emlékeztek az évfordulóra.  

 
Ökomenikus imahét alkalmai Január hagyományosan 
az ökumenikus istentiszteletek időszaka. 2018-ban az 
imahét vezérigéje: "Jobbod, Uram, dicső az erőtől..." / 
"Uram, a jobbod kitűnik erejével..." 2 Móz/Kiv 15:6. 
3 helyszínen találkoznak a hívek.  
Január 22-én Somogyjádon a református gyülekezeti 
teremben igét hirdet Sudár János római katolikus 
plébános. 
Január 24-én Bodrogon a római katolikus templomban 
hirdet igét Fábián Sándor baptista lelkész. 
Január 26-án Bodrogon a baptista imaházban igét hirdet 
Riedling-Kovács Szilvia református lelkész. 
Az alkalmak este 6 órakor kezdődnek. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.  

 
Hírek a könyvtárból 

Tisztelt somogyjádiak! Kedves könyvbarátok! 

A községi könyvtár és teleház szeretettel várja régi és 

új olvasóit! Válogasson kedvére legújabb 

könyveinkből, kiadványainkból. 

 
Kedves asszonyok és lányok! 

Pár éve szerveztünk 

főzőtanfolyamot, melynek 

nagy sikere volt. Ez adta az 

ötletet, hogy 2018-ban újra 

fakanalat ragadjunk. A 

tanfolyamon elsődlegesen az 

ünnepi alkalmakhoz illő 

ételek elkészítésére, az ahhoz kapcsolódó ünnepi 

asztal terítésére helyezzük a hangsúlyt.  

A főzőtanfolyamot Torma Zoltán és neje vezeti.  

A január 10-én, szerdán tartott első megbeszélésen 

nagy volt az érdeklődés, kb. 25 fő jelezte részvételi 

szándékát. Természetesen a tanfolyamra még lehet 

jelentkezni. A tanfolyamot az iskola ebédlőjében tartjuk 

szerdánként 17 órától. Az oktatás költségét az 

önkormányzat finanszírozza, míg az elkészítendő 

ételhez szükséges alapanyagokat a résztvevők 

vásárolják meg. A „ki mit főzött, egye meg” elv alapján 

az elkészült ételeket közösen fogyasztják el a 

jelenlévők.  
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SPORTHÍREK 

Szabadidő Sportegyesület labdarúgó szakosztály 
Megkezdte felkészülését 

labdarúgó csapatunk a 

2017/2018-as megyei II. 

osztályú bajnokság tavaszi 

idényére. Az őszi szereplés a 

vártnál jóval gyengébbre 

sikerült, csalódás volt vezető, 

játékos, szurkoló számára 

egyaránt. A nyáron, és a 

bajnokság első pár hetében 

semmi jel nem utalt arra, hogy az élmezőny helyett, a 

középmezőnyben (7.hely) zárjuk az őszi szezont. 2 

győzelemmel, és 2 értékes döntetlennel kezdtünk, majd 

következtek a Somogyvár és Lengyeltóti elleni 

idegenbeli mérkőzések, ahol vereségeket szenvedtünk 

úgy, hogy Somogyváron a játékvezető kettő 

játékosunkat kiállította, és végig felháborító ítéletekkel 

sújtott minket. Lengyeltótiban pedig szinte végig 

támadtuk a meccset, ellenfelünk gyakorlatilag csak 

védekezett, és mégsem sikerült nyernünk, mert egy 

óriási nagy potyagólt kaptunk a végén. Ez a két vereség 

nagyon megfogta a csapatot, elvesztette a hitét a további 

mérkőzésekre, és meg sem közelítette azt a játékát, amit 

addig nyújtott. A kudarcban közrejátszik az is, hogy 

rengeteg sérültünk lett az utolsó pár mérkőzésre, illetve 

a rutintalanság is kiütközött többször ennél a fiatal 

csapatnál. 

A téli szünetben a vezetés kiértékelte az elmúlt idényt. 

A két megyei II. osztály helyett, nyártól csak egy lesz, 

ami azt jelenti, hogy a nyolcadik helytől lefelé 

valamennyi csapat kiesik, így fontos lenne előrébb 

végezni tavasszal, vagy legalább megtartani a jelenlegi 

helyezésünket, ami még a bennmaradást jelentené. Az 

átigazolási szabályzat miatt nehéz a télen erősíteni, 

hiszen az egyesületek megtagadhatják az átigazolást, 

hiszen az engedélyük szükséges ahhoz, hogy egy 

labdarúgójuk máshol folytassa tavasszal. A csapatok a 

hozzájárulásukért cserébe átigazolási díjat kérnek, 

melynek mértéke sokszor irreális nagyságú, amit 

nekünk nincs lehetőségünk megfizetni. Ennek 

értelmében, várhatóan mi is ugyanazzal a csapattal, a 

meglévő játékoskeretünkkel vágunk neki a tavaszi 

folytatásnak, illetve mi sem járulunk hozzá egyetlen 

játékosunk távozásához sem, de nincs is információnk 

róla, hogy bárki is ilyenben gondolkodna. Ha a 

játékosok körében nem is, de a kispadon lesz változás. 

Dr. Fehér László helyett az edzői teendőket januártól 

Gáspár András látja el. Szükségét éreztük a váltásnak, 

hiszen kell egy olyan személy, aki képes felrázni, 

jobban motiválni a csapatot, mert ősszel ezzel 

problémák voltak. Úgy ítéljük meg, hogy Gáspár 

András erre alkalmas, és szakmailag is a 

legfelkészültebb edzők közé tartozik. Bízunk benne, 

hogy döntésünket az eredmények is igazolni fogják. 

Az edzések január 16-án kezdődtek meg, és a bajnokság 

végéig keddi és pénteki napokon folytatódnak. Az idén 

is beneveztünk a műfüves bajnokságra, melynek 

helyszíne Kaposváron a Cseri úti utánpótlás akadémia 

pályája lesz. Január 28-án (vasárnap) 15:30 órakor a 

Csököly, február 04-én (vasárnap) 14:00 órakor a 

Buzsák, február 11-én (vasárnap) 09:30 órakor a 

Somogysárd ellen lépünk pályára, a helyosztó 

mérkőzésekre pedig február 17-én vagy 18-án kerül sor. 

A megyei II. osztályú bajnokság pontos kezdési 

időpontja még nem ismert, valószínűleg március 

közepére várható ez, és addig a fennmaradó hétvégékre 

edzőmérkőzéseket tervezünk, de a végleges program 

kialakítása még folyamatban van. 

Ifjúsági csapatunk a felnőttekhez hasonlóan szintén a 7. 

helyen zárta az őszt. Szereplésüket nagy mértékben 

meghatározta, hogy egy-egy mérkőzésen milyen 

összeállításban léptek pályára. Gondok voltak kapus 

poszton, több alkalommal mezőnyjátékosnak kellett 

védenie, ami szinte biztos vereséget eredményezett. 

Sajnos ifjúsági játékosaink nagy része nem veszi 

kellően komolyan, ami a többiek kedvét is elveszi, és ez 

eredményezi azt, hogy ez a képességei alapján többre 

hivatott társaság nem tart előrébb. Bizakodásra a Bozsik 

programban szereplő csapataink adnak okot. A 

tornákon már egyre jobb eredményeket érnek el, és 

lelkesen, örömmel vesznek részt ezeken az alkalmakon. 

Örömteli, hogy a korábbi Bozsikos korosztályból az idei 

évben megjelentek már játékosok az ifjúsági csapatnál, 

és reméljük, hogy ez a tendencia folytatódni fog, és 

egyre többen lépnek pályára az U-19-es bajnokságban. 

Célunk, hogy minél több helyi, és környékbeli gyerek 

alkossa majd az ifjúsági csapatunkat, mert jelenleg ezzel 

nem állunk túl jól, mert nincsen elég focizni vágyó 

fiatalunk ebben a korosztályban. 

Működésünk pénzügyi alapját az önkormányzati 

támogatás, a pályázatokon, TAO támogatásokon 

befolyó összegek jelentik, valamint kiemelendő az a pár 

ember alkotta Baráti Kör, és az a 1-2 támogató, aki 

lehetőségeihez mérten segítette, segíti 

szakosztályunkat. Mindenkinek a köszönetünket 

fejezzük ki az elmúlt évi támogatásáért, és bízunk 

abban, hogy továbbra is csapatunk mellett maradnak 

szurkolóinkkal együtt. 

     /Birkás Béla/ 
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 (s)portré

Kevesen tudják, hogy 

Európa-bajnokságot 

járt sportoló él 

Somogyjádon. Pedig így 

igaz. Szabó Orsolya 

2017-es sportsikereiről 

minden jelentős hazai 

lovassporttal foglalkozó 

újság beszámolt, sport - 

történelmi eseménynek 

nevezve Orsinak a 

lovastusa Eb-n elért 

eredményét.  

A lovassport újságaiból 

szemezgettünk. 
Szabó Orsolya 11 évesen kezdett versenyezni 

díjugratásban, ifi éveiben megyei, területi versenyeken 

indult. 1999-ben jött a váltás, ekkor indult militarylovas 

pályája. Naum nevű lovával még ebben az évben részt vett 

az ifjúsági Európa-bajnokságon. 2001-ben ismét részt vett 

a kontinensviadalon, ezúttal már a junior Eb-n. Zizi St 

John’s nevű lovát csikó kora óta lovagolta, majd két év 

kihagyás után kezdett el vele ismét versenyezni. Rögtön 

abban az évben kijutottak a fiatal lovak világbajnokságára. 

Mindeközben Orsi gyógytornász diplomát és a Kaposvári 

Egyetemen középfokú edzői végzettséget szerzett. A ló 

sérülése miatt ismét kimaradt egy év, majd újrakezdték a 

munkát. 2016-ban a romániai Florestiben egy 2. 

helyezéssel sikerült megszerezni a minősülést a 2017-es 

Eb-re. 

Hogy sikerült a felkészülésed a 2017-es szezonra? 

A felkészülés az Eb jegyében zajlott, de nem minden úgy 

alakult, ahogy szerettem volna, betegség is nehezítette a 

munkát. Ennek ellenére sikerült a felkészülés.  

Zizi saját tenyésztésű ló. Mi jellemzi? 
Az anyai vonal saját tenyésztésű, már a dédanyja is nálunk 

született. Anyai ágon hozta a nagyon jó agyat és a nagy 

szívet. Apai ágon több nehezen lovagolható őse volt, ő 

mégis rendkívül együttműködő. Zizi sosem hagyott 

cserben, sokat tanított nekem. Ha a kezdetekre 

visszatekintek, több mint hihetetlen, hogy mindezt sikerült 

elérnem, és ezért végtelenül hálás vagyok neki.  

Melyek az erősségei, melyek a gyengeségei? 
Az erőssége, mint már említettem, az agya és a szíve. 

Roppant okos ló, gyorsan felméri, hogy mi a feladat, 

nagyon szereti a terepet. Azon van, hogy megoldja az elé 

táruló kihívásokat. Nagyon jó ugróképességgel 

rendelkezik, de gyengesége a vágtázóképessége. Nagyot 

tud ugrani, a jó mozgás azonban hiányzik belőle. Ez a 

díjlovaglásnál nem előnyös. 

Egyedüli magyarként kijutottál és teljesítetted a 

lengyelországi Strzegomban rendezett lovastusa 

kontinensviadalt Zizivel. Ez azért is szép eredmény, 

mert utoljára 1995-ben képviselte hazánkat felnőtt 

lovas az Európa-bajnokságon. Milyen volt egyedüli 

magyarként kint lenni?  
Kettős érzés. Egyrészt hiányoztak azok a társak, akikkel 

együtt készültem. Minden más nemzetből többen jöttek, én 

voltam az egyedüli, aki magányosan képviselte az 

országát. Ugyanakkor nagyon örültem neki, hogy legalább 

nekem sikerült kijutnom. Családom kísért el, ők segítettek. 

Egy lovastársam kijött utánam, ő volt az, aki megnézte 

velem a pályát, lelkileg is segített.  

Milyen élményeket szereztél? 

A többezer néző részvételével zajló pazar nyitóünnepség, 

ahol mindenkit saját zászlóval mutattak be a színpadon, 

felemelő érzéssel töltött el.  A mezőny tele volt nagy 

nevekkel, akiknek a lovaglását látni óriási élményt 

jelentett. A verseny lebonyolítása nagyon profi volt. A 

szervezők segítőkészen álltak mindenhez, szigorú rendet 

tartottak. A lovak kényelmét nagyon szem előtt tartották.  

Ki segíti a felkészülésedet? 
Azt kell mondjam, teljesen önállóan, édesanyámmal ketten 

dolgozunk, csak egy-egy alkalmankénti segítséget kapok. 

Édesanyám lószeretete, tenyésztési kreativitása, örökös 

emberi és szakmai segítsége mindenek fölött áll 

számomra. Rengeteget tanultam a válogatottat segítő 

Pierre Le Goupil francia edzőtől is. Ő egy újabb lépcsőfok 

a fejlődésemben, mivel figyelmemet a sokkal könnyedebb, 

helyesebb lovaglás felé fordította. Jó lenne, ha lenne egy 

külföldi edző mellettünk, aki rendszeresen tudna edzeni 

minket. Az Eb-n is azt néztem, hogy mindenki ment a 

nagymenő edzőjével edzeni, én meg ott egy szál 

magamban. 

Kondícióban hogy tudod felkészíteni a lovat egy ilyen 

megmérettetésre? 
Sajnos, mivel 20-22 éve nem jutnak ki magyarok ilyen 

versenyekre, nehéz találni olyan lovast, aki elmondaná, 

hogyan kell. Elég szigorú edzéstervvel dolgoztam.  

Mennyire vagy elégedett az Eb-n nyújtott 

teljesítményeddel? 
Összességében elégedett vagyok, de látom azt, hogy van 

még hova fejlődnünk. Úgy érzem, tudásom legjavát adva, 

hittel képviseltem hazánkat és teljesítettem az elvártat.  

Mi lesz a folytatás?  

Zizi 14 éves idén. Bár szerencsére egészséges, nem 

akarom az utolsó bőrt is lehúzni róla. Ezért ha reálisan 

nézem és szerencsés leszek, még egy-két éve van nagyobb 

kategóriában. 2018-ban a világbajnokság Amerikában 

lesz, két év múlva pedig Eb Luhmühlenben. Ez utóbbi 

elérhető távolságra található, de nagy álom válna valóra, 

ha a világbajnokságra kijutnék. Ha az eddigi 

pályafutásomat nézem, akkor tényleg csak a 

világbajnokság az, ami hiányzik. Nagy lépés lenne, ha 

sikerülne, de ez még a jövő zenéje. 
 

A Jádi Újság olvasói nevében is gratulálunk Orsinak. 

Kívánjuk, hogy sikerüljön valóra váltania terveit, 

álmait.  
 

JÁDIújság 
Kiadja SOMOGYJÁD ÖNKORMÁNYZATA 

Felelős kiadó: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester 

Szerkesztő: Bögös Lászlóné alpolgármester 

lapzárta: 2018. január 19. 

www.somogyjad.hu



9 
 

 


