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                                        Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa 

XXV. ÉVFOLYAM 155. szám 2018 / 4.   július-december       

Tájékoztató a 
testület munkájáról 
Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete július óta 10 alkalommal ülésezett. 
Intézményfenntartó társulási ülés két alkalommal volt. 

A Képviselő-testület összetételében változás történt. 
Kovács Gyuláné volt önkormányzati képviselő helyére a 
2010. évi választás eredményeként a következő legtöbb 
szavazatot elért jelölt lépett, mindezek alapján Szabó 
Imre Győző független jelölt a képviselő-testület tagja lett. 

A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy az 
önkormányzat a tulajdonában levő bontott anyagokat 
értékesíti, ennek alapján augusztus 7-én, 320.000 Ft 
értékben bontott tárgyakat adtunk el. Elsődlegesen 
bontott ablakokat, ajtókat, radiátorokat, fürdőszoba 
felszerelési tárgyakat. 

A nyár folyamán elkészült a hivatal fűtéskorszerűsítése, 
pályázati támogatásból, 3.606.460 Ft értékben. A hivatal 
festését és a parkettajavítást saját erőből valósítottuk meg. 

Újabb telket sikerült értékesíteni a Berkenye utcában 
egy fiatal családnak, akik 2019-ben fognak építkezni. 

Szociális tűzifa beszerzésre nyújtottunk be 224 
köbméterre igényt, amelyből 2.524.760 Ft támogatást 
kaptunk 142 köbméterre. 

Módosította a Képviselő-testület a Helyi Építési 
Szabályozási tervet, elsődlegesen az Ipari Parki beépítés 
feltételeinek megfelelésre. 

Képviselő-testületünk értékelte az első félévi 
gazdálkodást, megállapította, hogy az, terv szerint valósul 
meg, folyamatos takarékosságot figyelembe véve, 
kiemelve a pályázati támogatásokat, mellyel a 
beruházások folytak és folynak. 

Döntött a falunap pontos programjairól, helyi igények 
figyelembe vételével, fogadta a horvát és erdélyi 
delegációkat Továbbá elfogadta meghívásaikat, 
viszonozva. Képviselő-testületünk delegációja kiutazott 
Pozvinicába és Parajdra a nemzetközi Töltött 
káposztafesztiválra. 

Szeptember 19-én az idősek otthona átadásának 
húszadik évfordulóját ünnepeltük a gondozottakkal, a 
dolgozókkal, jelenlegi és volt képviselőkkel, 
együttműködő szervezetekkel. A Jád Tv. jóvoltából 
képekben is visszatekintést nyerhettünk az elmúlt 20 év 
történéseiből. 

Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa ösztöndíj 
rendszerhez 115.000 Ft összegben. Reki kérelmet nyújtott 
be a BM-hez. 

Kozorciumi megállapodást kötött Edde és Alsóbogát 
településekkel támogatási szerződés keretében 
mezőgazdasági gépek beszerzésére (traktor, földgyalu , 
rézsű kasza). 

 
Folytatás a 2. oldalon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ezt történt 
- Június – július nyári napközi 
- Július 8-tól 13-ig Erzsébet tábor Fonyódligeten 
- Július 14. szombat falukirándulás Lentibe, a 
fürdőbe 
- Szeptember 15. falunap 
- Szeptember 19. Jubileumi ünnepség az Időskorúak 
Otthonában 
- Szeptember 20. falukirándulás Székesfehérvárra 
- Október 12. Idősek napi rendezvény 
- Október 23. Nemzeti megemlékezés és 
Emlékfaültetés a település legifjabb lakóinak 
- Október 26. Töklámpáskészítő nap 
 

elŐzetes 
- December 14. péntek 17 óra Művelődési ház - 
Bózsa Brigitta festőművész kiállításának 
megnyitója 
- December 15. péntek 14.30 óra művelődési ház 
Községi karácsonyi ünnepség 
A felújított művelődési ház és a vendégház átadása 
- December 15. péntek 18.00 óra római katolikus 
templom Adventi koncert - közreműködik az 
Arcadelt kamarakórus és Gál Laura énekművész 
- December 31. hétfő 23.45 óra Ifjúsági park 
Szilveszteri koccintás 
 

 

Anyakönyvi hírek 
Született:  
Kovács Míra Nalla Takács Alexandra- Kovács Lajos 
Lóka-Szabó Zoé     Szabó Barbara- Lóka József 
 

  
                                      Köszöntjük településünk  

                                              legifjabb lakóit.   
Elhunytak: 
   Gyócsi József /Fő utca/ 
   Szabó Elemér /Kálvin János utca/ 
   Horváth Dénesné /szociális otthon/ 
   Szentpáli Imre /Kossuth Lajos utca/ 
   Horváth Józsefné /szociális otthon/ 
   Bőzenbach József /szociális otthon/ 
   Balogh Imre /Kossuth Lajos utca/ 
   Pekó Zoltán /Bajcsy-Zs. utca/ 
   Bogdán Vendelné /Petőfi utca/ 
   Orsós Lajos /Petőfi utca/ 
   Galambos Istvánné /Gárdonyi utca/ 

 
                    A családok gyászában osztozunk. 
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Képviselő-testületünk döntése alapján az önkormányzat 
megvásárolta Morgós Zoltántól, (édesanyja Morgós 
Zoltán, Szöszi néni) volt lakását, értékbecslési áron: 
2.900.000 Ft összegben. Az örökösnek köszönetünket 
fejezzük ki, a bútorzatot a lakásban hagyta, ezzel az 
önkormányzatnak ajándékozta. 

A Képviselő-testület elfogadta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. Jóváhagyta a Somogyjádi 
Sportcsarnok Nonprofit Kft. kérését, biztonságos 
ételszállításhoz új gépjármű beszerzését. 

Döntött az októberi rendezvényekről: Idősek napja, 
Emlékfa ültetés és községi megemlékező ünnepség.  

Önkormányzatunk 50 ezer forinttal támogatta a Tanuló 
Ifjúságért Alapítvány kezdeményezését a Kopjafa 
állításra. 

A képviselő-testület döntött az év végi támogatásokról: 
5.000 Ft összegű támogatást nyújt 18 éves korig minden 
somogyjádi gyermek részére, 6.000 forint értékben 
élelmiszer csomagot juttat el minden 70 éven felüli 
lakosnak. Hasonlóan a polgárőröknek és a 
közfoglalkoztatottaknak is, 
megköszönve közreműködésüket, az év végi ünnepi 
közösségi rendezvények lebonyolításához. 

A Képviselő-testület döntött újabb 10 db köztéri pad 
beszerzéséről, a Berkenye utca murvás javításáról, az 
óvodával szemben parkoló kialakításáról, a Csengeri köz 
murvázásról, a Keleti temető feljárat és parkoló 
javításról, közterületi díszburkolat beszerzéséről. 

A képviselő-testület módosította köztisztasági 
rendeletét, amely szerint januártól a szolgáltató kérésére 
reggel 5 órára ki kell helyezni az ingatlanok elé a 
hulladékgyűjtő edényeket. 

Sportpark építésére együttműködési megállapodást és 
vállalkozói szerződést hagyott jóvá testületünk, amellyel 
a Szabadidő parkban egy B típusi sportparkot létesítenek 
elnyert pályázatunk alapján. 

Önkormányzatunk bontásra meghirdette a Jádi Zrt-től 
megvásárolt területen lévő tárolók bontását. 10 család 
adta be igényét, egyeztetve az igénylőkkel, minden család 
kapott lehetőséget. 

Közfoglalkoztatás keretében a Kossuth Lajos utcában 
via coloros járda épült, amelyhez a lapokat is a 
közfoglalkoztatottak gyártották .Köszönet és elismerés jár 
nekik, úgy mint a Vendégház előtti kerítés alap és lábazat 
készítéséért. Külön köszönet Horváth József Bocskai 
utcai lakosnak az oszlopok és lécek faragásáért. 

Személyi változás történt a nappali ellátás gondozói 
státuszában, Kiss Éva kérte munkaviszonya 
megszüntetését, helyére belső átcsoportosítással Fodorné 
Pálfi Adél került 8 órába, míg a szociális étkezés 
szervezésére 4 órában Csővári Nikolett lett alkalmazva. 

A Vendégház és a Művelődési Ház, energetikai 
korszerűsítése, felújítása valósult meg a Szabadidő 
Sportegyesülettel konzorciumban. Az elnyert 
támogatáshoz 13 millió forintot biztosítottunk. A 
Szabadidő Sportegyesülettel: 1.772.179 Ft támogatást 
nyert, Somogyjád Község Önkormányzata: 56.098.553 Ft 
támogatást kapott. Átadási ünnepség december 15-én 
lesz, a falu karácsonnyal egy időben. Szeretettel várunk 
minden kedves ünneplőt! 
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Nyári napközis tábor 2018 
Az iskolai tanév végeztével bizony nagy gondban 

voltak azok a szülők, akik dolgoztak, akiknél nem volt a 
közelben nagymama. Ki vigyáz a gyerekre? Ezt a gondot 
oldotta meg az immár 5. éve megszervezett nyári 
napközis tábor, amelynek célja, hogy a nyáron is dolgozó 
szülők gyermekeiket biztonságos, megszokott és 
megbízható közegben, szakemberek felügyelete alatt 
tudhassák. 

Az idei évben is sikerrel pályázott a Somogyjádi 
Illyés Gyula Általános Iskola a Napközi Erzsébet tábor 
két turnusára.  

Az első héten 2018. június 18-tól 22-ig a 41 tanuló az 
iskolában és iskolán kívüli helyszíneken számos érdekes 
programon vett részt. A pedagógusokkal önismereti-, 
dráma-, közösségépítő- és társasjátékokat játszottak, 
kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A Zöldszívvel 
Egyesület által szervezett vidám interaktív 
csapatversenyen környezettudatosságuk fejlődött, 
miközben ügyességüket, gyorsaságukat is próbára 
tehették. A Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport 
Egyesület irányításával kipróbálhatták a tájfutást, a 
legügyesebbek büszkén viselték az elnyert érmeket. 
Sokat nevettek Figura Ede vidám zenés irodalmi műsora 
közben. Egy délutánt a Virágfürdőben töltöttek, 
önfeledten játszottak a vízben. Csütörtök délelőtt 
kerékpáros ügyességüket is fejlesztették, nagy sikerrel! 
Szabó Orsolyával közelebbről megismerhették a lovakat, 
kipróbálhatták a lovaglást is. Az utolsó nap egész napos 
kirándulásra utaztak a Kis-Balatonhoz. Megtekintették a 
bemutatóház tárlatát, megismerkedtek a Balaton növény 
és állatvilágával. Az esős idő sem szegte kedvüket, egy 
izgalmas délutánt töltöttek a Balatonboglári 
Kalandparkban.  

A hét nagyon jó hangulatban telt, mindenki sok-sok 
élménnyel gazdagodott. Köszönjük Fazekas Simon 
egyéni vállalkozónak a felajánlást, a programok között a 
nagy melegben minden tanulónak nagyon jól esett a 
finom fagylalt!  

A Napközi Erzsébet tábor 2. turnusán is igen 
változatos programokon vettek részt a jelentkezők. A St. 

Johns Egyesület Kincskereső programja sok izgalmat 
tartogatott a gyerekek számára. Különböző rejtvények 
megoldásával jutottak el a célállomásig, de a kincs 
megtalálásához a két csapat együttműködésére is szükség 
volt.  

Délután a Fusion Élményközpontban mindenki 
önfeledten játszhatott, még a tanító nénik is vállalkoztak 
egy-egy lecsúszásra. Kedden a gyerekek átsétáltak 
Várdára, útközben megfigyelhették a mező élővilágát. A 
szomszéd településen megtekintették a kastélyt és a 
kiállításokat, majd egy jót játszottak. Szerdán egész 
napos kirándulásra indultak. A pécsi állatkertben jó 
hangulatban töltötték az időt, közeli és távoli tájak állatait 
is megfigyelhették. Csütörtökön a Hangolda Műhely 
koncertje nagyon tetszett minden résztvevőnek, a zenés, 
interaktív programon mindenki nagyon lelkesen vett 
részt. Pénteken házhoz jött a 3D mozi, elvarázsolta őket a 
gyönyörű tájak, növények és állatok térhatású látványa. 
Csütörtök és péntek délután az iskolában közösségépítő-, 
sportos- és társasjátékok, kézműves foglalkozás várt 
rájuk.  

A 3. héten Somogyjád, Alsóbogát, Edde és Osztopán 
önkormányzatainak összefogásával, anyagi 
támogatásával és hathatós segítségével folytatódott a 
tábor, amelyet a somogyjádi Alapszolgáltatási Központ 
szervezett és bonyolított le segítők részvételével.  

Öt nap, öt izgalmas kaland várta a gyermekeket július 
2-tól 6-ig. 

Az első napon somogyjádi túrán járt a 48 főre duzzadt 
csapat. 5 csoportban indultak, hogy bevegyék az István 
dombot, majd előtte elhaladva, a Galambosi tetőt érintve 
hazaindultak. Közben 5 állomás várta a gyerekeket, 
három ponton Somogyjádról kellett totót kitölteni, 
melyben a falu történelméről és napi aktualitásokról is 
kérdezősködtek a felnőttek. Két helyen pedig ügyességi 
játék volt a feladat. A nap végén oklevéllel díjazták a 
nyerteseket. 

Második nap Eddére vitték a kicsiket a buszok. A 
helyi önkormányzat dolgozói készítettek tízórait, majd a 
finom szendvicsek után a könyvtár udvarán csináltak 
programokat. 

Volt élőtársas, foci, tollaslabda, sorversenyek, 
zsákbafutás, talicskatoló verseny és egyéb ügyességi 
feladatok. Ebédre spagettit kaptak, majd a délutáni 
órákban palacsintát is. Később állatsimogatásra és 
kecsketejivásra mehettek a Fetter családhoz. Nagy 
élmény volt, még a faluról jövő csemetéknek is. 
Köszönjük. 

A harmadik nap Osztopánt vették célba. A finom 
tízórai elfogyasztása után a helyi segítőknek 
köszönhetően, több csapatra osztódva indultak a közel 10 
kilométeres túlélő túrára. Útközben több akadályt 
gördítettek eléjük. Volt ügyességi feladat, célbalövés, 
környezetvédelmi teszt, növényfelismerés. Miután 
mindenki teljesítette a rá váró feladatokat, finom 
pincepörköltet ehettek a résztvevők az iskola 
ebédlőjében. Délután eredményhirdetés volt, majd utána 
a borzasztóan jól eső jégkrémet fogyaszthatták el. 

A negyedik napon Alsóbogátra, a halastóhoz sétált el 
a csapat. A tóparton reggelivel várták őket. Utána 
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sorversenyekkel és ügyességi játékokkal mulatták az időt. 
Ebédre Süle Tibor polgármester úr főzött remek 
babgulyást. Utána az önkormányzat kistraktorával 
felvitték a gyerekeket a bogáti játszótérre, ahol 
szabadprogram és jégkrém várt mindenkit. 

Az utolsó napon ismét Somogyjádon töltötték az időt 
a táborozók. Elsétáltak a Szabadidő parkba, ahol zsíros 
illetve lekváros kenyérrel kínálták őket. Volt számháború, 
kézműves foglalkozás és tánc a színpadon. A néha-néha 
eleredő eső sem vette kedvét a csoportnak, az elkészült 
zöldborsós ragut tésztával a táborozók jó étvággyal el is 
fogyasztották. Desszertnek dinnyét kaptak a gyerekek. 
Később visszasétáltak az alapszolgáltatási központ 
udvarára. Itt Marosvölgyi Valéria, az intézmény vezetője 
minden jelenlevőnek megköszönte, hogy teljesítette a 
napi kihívásokat, és emléklappal, jégkrémmel gratulált. 

Az utolsó héten az óvoda szervezésében folytatódott a 
nyári napközi. A sok szabadtéri játék, a községben tett 
séták mellett a közösségi teremben rendezett kézműves 
foglalkozásokkal tölthették el az idejüket a diákok.  

A nyári napközi négy hete alatt minden nap ingyen 
ebédet kaptak a résztvevők, melynek egy részét a 
somogyjádi konyhán készítették, míg a külső 
helyszíneken a vendéglátó települések biztosítottak főtt 
ételt.  
A szülők elégedetten köszönték meg a lehetőséget, hogy 
amíg ők dolgoztak, gyermekeiket biztonságban, 
programban dús táborban tudhatták. Köszönjük a 
közreműködők munkáját! 

 

A Mesevár óvodából jelentjük 
Mesevárunk az augusztusi karbantartási szünet után 

szeptember 3-án újra kinyitotta kapuit. Az előző évekhez 
képest több változással kezdtük a nevelési évet. 
Nyugdíjazás, illetve anyai örömök miatt három kolléganő 
távozott az óvodából, akiket kitartó hirdetés, keresgélés 
ellenére sem tudtunk maradéktalanul pótolni.  Így 
hivatalosan 2018. szeptemberében kettő csoportot 
tudtunk indítani 56 felvett kisgyermekkel. A fenntartóink 
áldozatvállalásának köszönhető, hogy állami támogatáson 
felül, teljesen önerőből hozzájárultak ahhoz, hogy a 
nyugdíjas óvodapedagógust újra foglalkoztatva olyan 
feltételeket teremtsünk, amiben gyerekek, szülők, 
kollégák is jól érzik magukat, így fizikailag mégis három 
csoportban zajlanak mindennapjaink. Köszönjük szépen!  

Még egy nagy változás történt, ugyanis 2018.09.01-
jétől az intézményi formánk megváltozott, a nevünk 
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini 
Bölcsőde lett. Somogyjádon, és Jutában 1-1 mini 

bölcsődei csoportot indítottunk 7-7 bölcsődés 
gyermekkel. Segítve a településeken élő olyan 
családokat, ahol az édesanya gyermekének 1,5-2 éves 
kora körül vissza szeretne menni a munka világába. A 
mini bölcsődei ellátási forma a családoknak, és a 
fenntartóknak is kedvező, hiszen az ellátásért nem kell 
fizetni, és az esetek 98%-ban az étkezésért sem, illetve a 
fenntartónak sem kell a költségekhez hozzájárulni, 
elegendő az államtól kapott támogatás. Húsz hetes kortól 
három éves korig vehetik igénybe a szülők gyermekük 
számára a bölcsődei ellátást, ami jelentkezés alapján 
történik.  

A 2019/20-as nevelési évre történő beiratkozásról az 
érintett korosztály szüleinek névre szóló értesítőt fogunk 
küldeni. Alig telt el két hónap, de már rengeteg 
programon vettek részt óvodásaink is. A kötelező 
foglalkozások és kezdeményezések mellett logopédiai 
fejlesztő foglalkozásra, hittanra és gyógytestnevelésre, 
néptáncra is járnak gyermekeink.  Megrendeztük a 
szokásos Mihály-napi vásárunkat. Itt a gyerekek 
zöldségért, gyümölcsért cserébe ajándékot kaptak az 
óvónéniktől.  
Minden eseményünkön fényképezünk, és a szülők 
hozzájárulásával pár kép felkerül az óvoda facebook 
oldalára, ahol a szülők, nagyszülők, hozzátartozók 
figyelemmel kísérhetik gyermekeink mindennapjait. Már 
hagyománnyá vált, hogy a nagycsoportosaink 
szerepelnek az Idősek Napi rendezvényen. Így volt ez 
idén október 12-én is, mikor a szép korúakkal megtelt 
Művelődési Házban gyermekeink nagy sikerű műsort 
adtak. Felkészítőik voltak: Schiberna Orsolya és Pálfi 
Petra óvónők, akiknek ezúton is köszönjük munkáját! 
„Tökös hetet”, Márton napot tartottunk az elhúzódó 
gyönyörű enyhe 
őszben.  

Mézes reggelit 
kaptak a 
gyerekek 
november 16-
án, Szaka Lajos 
és Bazsák István 
jóvoltából. 

 

November 28-án adventi munka estet tartott a Szülői 
Munkaközösség, közösen vártuk december 6-án a 
Mikulást, és áhítattal várjuk legszebb ünnepünket, a 
karácsonyt. Meghitt ráhangolódást, békés ünnepet 
kívánok a gyerekek, kollégák és magam nevében minden 
kedves partnerünknek. /Kurucz Gáborné 
intézményvezető/ 
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Hírek az iskolából 
Nyári szünet és megkezdődött a 2018/19. tanév 

A júniusi tanévzáró ünnepség után sem zárult be az 
iskola kapuja, hiszen két héten át, érdekes, izgalmas 
programokkal, tartalmas kirándulásokkal, előadásokkal és 
sok-sok játékkal vártuk a főként alsó tagozatos diákokat a 
nyári napköziben. Júliusban felsős tanulóink a 
fonyódligeti Erzsébet tábor keretében  5 napon át színes, 
változatos programkavalkádban vehettek részt. A Fogi 
Színháza Egyesülettel kötött megállapodás keretében a 
Mátrában nyaralhattak diákjaink. 

A nyaralás mellett a munka is folytatódott, hiszen 
művészeti iskolás tanulók augusztusban szerepeltek az 
eddei, alsóbogáti majd szeptemberben a somogyjádi és 
osztopáni falunapokon.  

A nyár során az iskola vezetésében is változás 
következett be. A tavasszal meghirdetett 
intézményvezetői pályázat eredményeként augusztus 15-
től igazgatóként folytatom tevékenységem. 
Igazgatóhelyettesként Bencze Bea és Balogh Zsuzsanna 
segíti munkámat.  

Szeptemberben 161 diák kezdte meg tanulmányait az 
iskolában. A tanévnyitó ünnepségen bizonyára a 18 kis 
elsős volt a legizgatottabb, akiket az óvó nénik 
ünnepélyesen is átadtak Bózsa Réka tanító néninek és új 
pedagógusunknak, Horváth Anikónak.   

További új dolgozóként szeptembertől az iskolánkban 
tanít Nagy Lilla tanítónő és Vajdáné Branyiczky Ildikó 
tanárnő. Pedagógiai asszisztensünk Pintérné Tallián 
Beáta, gazdasági ügyintézőnk Horváth András lett. 

A tanév indításánál idén is fontosnak tartottuk az 
ötödik osztályosok átmenetének és Osztopánból érkező 5-
7. osztályos diákok beilleszkedésének támogatását.  
Diákjaink rendszeresen részt vesznek tanórán, iskolán 
kívüli helyszíneken, más szervezetekkel 
együttműködésben szervezett programokon, melyek az 
újszerű tanulás biztosítása mellett a közösség 
alakításához is szervesen hozzájárulnak.  Idén már 
eljutottak tanulóink a Rippl-Rónai Múzeumba, a 

Desedára, a Takáts Gyula Könyvtárba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A környékre szervezett kirándulások is népszerű 
közösségalakító programok, így kirándulást szerveztek az 
osztályok Alsóbogátra, a Desedára, Várdára.  

 
Az igazán különleges és érdekes kezdeményezést, az 

iskolánkhoz érkezett „Arany 200 busz”-t a község lakói is 
megtekinthették.  

A papírgyűjtés kapcsán köszönjük a szülők és a 
lakosság támogatását! Így már könnyebb lesz az 
osztályprogramok anyagi feltételeinek biztosítása. 

Az eltelt két és fél hónap alatt már több sikeres 
versenyen vettünk részt. Az igazán szép sikerek közül 
kiemelkedik Szőke Rómeó eredménye, aki a Diákolimpia 
keretében szervezett duatlon verseny országos döntőjében 
az előkelő 7. helyet szerezte meg.  

 
Márton-napját ünnepelve az alsósok ismét elfoglalták a 

szabadidőparkot, majd másnap az Illyés-nap keretében 
játékos feladatokkal folytatták a programot. A felsősök a 
Hungarikumokról szóló versennyel töltötték ezt a 
rendhagyó tanítási napot, melynek eredményeként a 
győztes 8. osztály tovább őrizheti a szeptemberben 
megszerzett Illyés Gyula Vándorserleget. A program 
kapcsán külön köszönjük a szülői munkaközösség 
támogatását! 

Az udvar szépítése, a jelentős igénybevételének kitett 
játékok javítása érdekében a szülők segítségére is 
számíthatunk, akikkel társadalmi munka szervezését 
tervezzük. Az önkormányzattól és a szülői 
munkaközösségtől is folyamatosan kapunk anyagi, tárgyi, 
erkölcsi támogatást. Köszönjük!  

Bizonyára sokan értesültek már arról, hogy elhunyt 
pedagógusaink emlékére kopjafát kívánunk állítani.. A 
kopjafa felállítását 2019 tavaszára tervezzük. 

 
Kérjük, hogy honlapunkon és facebook oldalunkon 

továbbra is kísérjék figyelemmel az iskola életét!  
 

                                              /Tóthné Bali Klára igazgató/ 
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Élményekkel gazdagodtak a 
Falukirándulásokon résztvevők 

 

Falukirándulás Lentibe 2018. július 14-én, szombaton 
falukirándulást szervezett az önkormányzat Lentibe, a 
Strand, Termálfürdő és Szent György Energiaparkba. Bár 
a túlnyomórészt meleg, napos időt délután megzavarta 
egy kis zápor, a közel 40 résztvevő nagyon jól érezte 
magát a gyógyító és hűsítő vízben.  

A termál- és gyógyfürdő részleg 5 szabadtéri és 4 
fedett medencével nyújtott kikapcsolódási lehetőséget a 
résztvevők számára. Az igazi kuriózum azonban a 
termálfürdő területén a Szent György Energiapark volt. 
Olyan jótékony hatású energiavonalak találkozási 
pontjaiban fekszik, amely a fürdőt egyedülállóvá teszi 
egész Európában. Az ún. Szent György vonalatak (a 
földsugárzásoknak-ezt a típusát) a keleti kultúrákban 
sárkányáramoknak nevezték, és szent helyként tisztelték 
az ilyen sugárzásokkal átszőtt helyszíneket. A Lenti 
Termálfürdő területén 2002-ben fedeztek fel 
földsugárzásokat, melyeknek több kereszteződési pontja 
is itt található, és a Föld energetikai hálózatának részét 
képezik. Bioenergetikus természetgyógyászok szerint 
minden betegség egy energiahiányos állapot 
következménye. Az energiapark területén található 
sugárzások ezt az energiahiányos állapotot képesek 
helyreállítani. A kirándulók természetesen ki is próbálták 
a park egészségjavító hatását.  

2018. október 20-án Falukirándulásunk másik úti 
célja: a „királyok városa”, 
Székesfehérvár és környékének 
bebarangolása volt.  

A város legfőbb nevezetességeivel 
idegenvezető kalauzolásával 
ismerkedtünk meg. 

A Belvárosban, a Városház téren 
ámulatba ejtett bennünket 
monumentalitásával a város jelképe az Országalma, 
amely egyben a királyok szimbóluma is.  

Innét sétáltunk át Középkori Romkertbe. A sok 
templom közül a Szent István-bazilikában egyházmegye 
pompás barokk főtemplomában, és a Szent Imre-templom 
gyönyörködhettünk. 

Nagyon örült mindenki, hogy bejuthattunk az 
Önkormányzat épületébe, ahol az eredeti koronázási 
jelképek igen pontosan kidolgozott másolatait láthattuk. 
Fantasztikus volt! 

„Királyi régió ez, ahol a múlt és a jelen találkozik.” 
Ezt igazolta, amikor szabad program keretében a 
belvárosban sétánk során a történelmi hangulat mellett a 
város modern épületeivel is találkoztunk, hiszen 
Székesfehérvár az utóbbi húsz évben dinamikusan 
fejlődött. 

A látnivalók közül kiemelkedő volt egy különleges 
épületcsoport a Bory-vár, melyet Bory Jenő helyi 
építészmérnök és szobrászművész nagyrészt egymaga 
épített és díszített évtizedeken át, emléket állítva a hitvesi 
szeretetnek, hűségnek és művészi álmainak. A Bory-vár a 
maga nemében Európa-szerte páratlan, részben ennek 
köszönhető, hogy Székesfehérvár egyik fő turisztikai 

látványosságának számít. Turisták ezrei keresik föl 
minden évben. A Guinness Rekordok Könyve is jegyzi, 
mint a világ legnagyobb olyan épületét, melyet 
tulajdonképpen egyetlen ember alkotott. 

Késő délután utunk a Velencei-tóhoz vezetett, amely 
Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava. 
Kedvező természeti és földrajzi adottságainak, valamint a 
mederszabályzásnak köszönhetően a Balatonhoz 
hasonlóan hazánk legkedveltebb üdülőhelyeinek egyike. 
Mi most a tó őszi képét csodálhattuk sétánk során. 

Este pedig balatonlellei Albatrosz étteremben 
fogyasztottuk el a finom és bőséges vacsorát. 

Maradandó, szép emlékekkel, élményekkel 
gazdagodva tértünk haza. 

Köszönjük a szervezőknek, hogy részt vehettünk ezen 
a tartalmas kiránduláson, és megismerkedtünk hazánk 
egyik gyöngyszemével. 

 
SOMOGYJÁDI MŰVÉSZ ALKOTÁSA 

DÍSZÍTI A BUDAI VÁR KAPUJÁT 
 

Hartmann Kitty somogyjádi festőművész alkotását 
ítélték a legjobbnak a beadott pályaművek közül, így az 
elkészült mű a "Magyar címer az angyalokkal" a Budai 
várkapu bejáratát fogja díszíteni. Ebből kifolyólag 
kérdeztük az alkotót: 

„Több pályázati anyagot is készítettem, így például a 
Budai vár könyvtárszobájába a 64 vármegye címere 
pályázatra terveztem egy pajzsot. A festés egy 
kidolgozott faalapra került, amit Rostás Árpád készített el 
nekem. 

Egy másik pályázaton a miniszterelnöki szobához 
kellett tervezni és kirajzolni erdélyi népi motívumokat, ez 
még jelenleg elbírálásra vár. 

A leadott és elkészített mű a Magyar címer az 
angyalokkal pedig rövidesen a Budai vár kapujának a 
bejárati részét fogja díszíteni. Ezt az alkotást én 
terveztem, majd a megszületett rajzok alapján a szintén 
somogyi Rostás Árpád restaurátor, műbútorasztalos 
készítette el fából. Érdekesség, hogy Árpáddal anno 
körülbelül tizenöt éve együtt jártunk Szász Endréhez 
tanulni és most ennél a munkánál újra találkoztunk.”  

Gratulálunk ehhez a nagyszerű eredményhez, további 
jó egészséget és alkotásokban gazdag életet kívánunk! 
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Falunap 
 

2018. szeptember harmadik szombatján, 15-én 
tartottuk immár hagyományosan községünk falunapját.  
Örömmel láttuk, hogy nagyon sokan vettek részt a 
településről, valamint sok vendég megtisztelt bennünket 
és elfogadta meghívásunkat. 

 
Köszöntötte településünk lakosságát országgyűlési 

képviselőnk Móring József Attila, és a Somogy Megyei 
Közgyűlés elnöke, Bíró Norbert úr is beszédet mondott. 

Megtisztelte a rendezvényt Vetési Bernadett a 
Somogy Megyei Kormányhivatal Főigazgatója és a 
Somogy Megyei Közgyűlés jegyzője is. A környező 
településről szép számmal érkeztek polgármesterek, 
jegyzők és képviselők is, valamint pénzügyi és 
beruházási partnereink képviselői is megtiszteltek 
jelenlétükkel. 

Programjainkat sikerült úgy összeállítani, hogy 
minden korosztály megtalálta a számára megfelelőt. Az 
időjárás is kegyes volt hozzánk, szép őszies időnk volt a 
rendezvény végéig.  

Fellépők között szerepelt: a somogyjádi művészeti 
iskola tanulói, az osztopáni hagyományőrző egyesület 
tagjai, az Ametiszt tánccsoport, az Ördöngős együttes, a 
Heart and Soul zenekar, Dred & Doris és a retRokonok. 
Falunapi rendezvényünket a látványos tűzijáték és az 
Utcabál zárta. Köszönjük a szervezők kitartását és aktív 
közreműködését. Sikerrel és örömteli emlékekkel 
gazdagodtunk. Találkozzunk jövőre ugyanitt! 
 

 

OKTÓBER 23. NEMZETI ÜNNEP ÉS 
EMLÉKFA ÜLTETÉS 

Ez évben október 23-án tartottunk ünnepi 
megemlékezést az 1956-os emlékműnél.  

Ezt megelőzte községünk legifjabb lakóinak 
tiszteletére tartott immár hagyományos Emlékfa ültetés. 
Idén 12 kisgyermeknek ültethettünk fát a 
Szabadidőparkban.  

Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben kétszer is 
elmaradt a zord időjárás miatt az Emlékfa ültetés, így 
újrahívtuk a 2017-ben születettek gyermekeket is.  

Szép számmal jelentünk meg a kissé hűvős őszi 
napon. Képviselő-testületünk hálás szívvel adományozta 
az újabb emlékfákat Somogyjád legfiatalabbjainak és 
megköszönte szüleiknek, hogy településünket 
választották otthonuknak. 
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