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Tájékoztató a 

testület munkájáról 

Somogyjád Község Önkormányzatának képviselő-

testülete 2018 első félévében havonta ülésezett. 9 nyílt és 

5 zárt ülést tartott, 2 alkalommal közös testületi ülésen 

vitatta meg az aktuális napirendet a környező települések 

testületeivel. A társulási tanácsok is többször találkoztak a 

félév során. Emellett a somogyjádi képviselő-testület 

ülésein – a teljesebb tájékoztatás érdekében – a 

polgármesterasszony minden alkalommal beszámolt a két 

ülés közt történt eseményekről. 

A testület többször tárgyalt a Start programról, amely sok 

feladatot adott már a tervezés időszakában is. A létszámok 

feltöltése, a programelemek meghatározása az új 

szabályozás miatt nem volt egyszerű, módosításokra is 

szükség volt.  

Több egyeztetés és tárgyalás után a testület elfogadta 

Somogyjád 2018. évi költségvetését. A képviselők 

megköszönték az egyesületek, szervezetek munkáját, majd 

döntöttek az idei évi támogatásukról is. A testület az előző 

évekhez hasonló mértékben támogatja a civil 

szervezeteket és az egyházakat, megköszönve a község 

érdekében végzett munkájukat.  

Az intézmények finanszírozását a testületek javaslata 

alapján a társulási tanácsok vitatták meg és fogadták el.  

A lényegesen lecsökkent óvodai létszám miatt a 

települések képviselői – nehéz szívvel - egy csoport 

megszüntetéséről döntöttek, így szeptembertől két 

csoportban lesznek a gyermekek. Délelőttönként - a 

foglalkozások idején – továbbra is három csoportra bontva 

biztosítanak a fenntartók jobb feltételeket a neveléshez. A 

családi bölcsőde helyett szeptembertől a kedvezőbb 

finanszírozású mini bölcsődei ellátást lehet igénybe venni. 

A bölcsőde (kisebb átalakítás után) továbbra is a Fő utca 

8. szám alatt fogadja a kicsiket, de szeptembertől 1-től 

szervezetileg az óvodához tartozik majd. A mini 

bölcsődében a szülőknek csak abban az esetben kell 

térítési díjat fizetniük, ha az egy főre jutó nettó jövedelem 

a 119.301 Ft-ot meghaladja. A társulási megállapodás 

módosítása megtörtént.  

Mind a szociális, mind az óvodai területen nagy a 

munkaerőhiány, ez nehezíti az álláshelyek betöltését, 

többletfeladatot róva az ott dolgozókra.  

Külön napirendként fogadták el a képviselők a 2018. évi 

rendezvénytervet, amely a megszokott programok mellett 

idén is tartalmaz új elemeket. A rendezvényekre - 

amelyeket a honlapunkon és a hivatalos facebook 

oldalunkon is hirdetünk – hívjuk és várjuk községünk 

lakóit. 
Az utcákon kóborló kutyákkal kapcsolatos segítséget 

megköszönve a Kutyatár Természet- és Állatvédő 

Egyesület támogatására 75.000 Ft-ot szavazott meg a 

testület. Együttműködési megállapodást kötött az 

önkormányzat a Gyengénlátók Egyesületével.  

In memoriam Kovács Gyuláné 
 

2018. május 19-én vettünk búcsút 

Kovács Gyuláné Marcsitól, 

településünk díszpolgárától, 

képviselő-testületünk tagjától, 

iskolánk főigazgatójától, akit az 

önkormányzat saját halottjaként 

kísért végső nyughelyére.  

1980-ban osztálytanítóként kezdte 

pályáját az alsóbogáti majd a várdai 

kisiskolában. Gyermekei születése 

után Somogyjádon telepedett le. 

Napközis nevelőként, szakszervezeti bizalmiként, 

igazgatóhelyettesként dolgozott, majd 1993-ban az iskola 

felelős vezetője lett. Elismerve tudását a Kaposvár 

Városkörnyéki Iskolaszövetség elnöki feladataival bízták 

meg. Természetesnek vette és tudatosan támogatta az 

iskola szerepvállalását a falu életében. Személyesen is 

példát mutatva 2006-tól képviselőként is dolgozott. A 

községben megvalósult valamennyi fejlesztésben, 

beruházásban, pályázatban fontos része volt. Az iskola 

felújítása, bővítése az ő áldozatos, körültekintő munkáját 

dicséri. A település érdekében a színfalak mögött, kevésbé 

látványos munkával teremtette meg a feltételeket, végezte 

el a szervező és kiszolgáló feladatokat. Valódi örömöt 

okozott számára, ha a faluközösség és kollégái – az általa, 

sok esetben nem kis harccal biztosított feltételekkel - 

sikereket értek el. Tudatosan adta át szakmai tudását, 

tapasztalatát, bölcsességét gyerekeknek, szülőknek, 

pedagógusoknak, vezetőknek, a település polgárainak a 

töretlen fejlődés érdekében.  
A képviselő-testület 2009-ben Somogyjádért 

Emlékplakettet, 2014-ben Somogyjád Község Díszpolgára 

kitüntető címet adományozott számára meghatározó 

pedagógiai munkájáért, vezetői és a község érdekében 

vállalt közéleti tevékenységéért. Az iskola, a község 

határain is túlmutató munkájának elismeréseként 2010-

ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 

kitüntetésben részesült.  

Az intézmény érdekében megmutatkozó áldozatkészsége, 

stratégiai látásmódja, elfogadókészsége és valódi hite a 

körülötte élőkben a legkiválóbbak közé emelték.  
 

                   Emlékét szívünkben örökké őrizzük.  
 

 

elŐzetes 

- Június – július nyári napközi 
- Július 8-tól 13-ig Erzsébet tábor Fonyódligeten 

- Július 14. szombat falukirándulás Lentibe, a fürdőbe 

- Július 20. péntek „ Csillagfény – party” a Cinka közben 

- Szeptember 15. falunap 

- Szeptember 22. falukirándulás



Tájékoztató folytatása
 

Testületi döntés alapján új lámpatesteket szereltek fel az 

Ady utca végétől a Bogáti utcai temetőig kb. 400 ezer Ft 

értékben.  

Sikeresek voltak a beadott pályázatok. A „Digitális jólét 

program” keretében informatikai eszközöket nyert az 

önkormányzat, amelyeket a könyvtárban helyeztek el. A 

BM pályázatán 3,6 millió Ft érkezett a hivatal régi 

épületrészének fűtéskorszerűsítésére. A munkák a 

KÖGÁZ SOMSZER Kft. kivitelezésében elkezdődtek. 

Pályázati támogatásból megújult az I. és II. világháborús 

emlékmű, megszépült a környezete is. Az ünnepélyes 

átadásra a hősök napi megemlékezés keretében került sor. 

Elkészült a Bogáti utcai temető kerítése, melyhez 

közfoglalkoztatásban készült drótfonatot, oszlopokat és 

kapukat használt fel a kivitelező. A kivitelezési munka 

költségére BM pályázat keretében kaptunk támogatást 

mintegy 850 ezer forint értékben. A körbekerített, 

rendezett temető nagykapui zártak, szükség esetén a 

kapuk kulcsa a hivatalban átvehető. Konzorciumban 

nyert a TOP pályázat, melyet a közbeszerzést követően 

közösségi rendezvények lebonyolítására, minimális 

eszközbeszerzésre lehet majd felhasználni.  

Leader pályázatot adott be az önkormányzat újabb park 

kialakítására, a vendégházba új bútorok vásárlására.  

Új BM-es pályázatot nyújtott be a testület a hivatal hő- és 

vízszigetelésének megoldására.  

A képviselő-testület - figyelembe véve az intézmények, 

civil szervezetek javaslatait - döntött a községi díjakról, 

kitüntetésekről. A díjazottak rövid méltatását lapunkban 

olvashatják.  

Az elmúlt hónapokban is több ellenőrzést folytattak 

intézményeinknél, településünkön. Az ellenőrzések 

rendben zajlottak.  

Somogyjád Község Önkormányzatának képviselő-

testülete ülései során több rendeletét módosította, így a 

szociális rendelet és a településrendezési rendelet 

módosítása is megtörtént. A közös testületek áprilisban 

megtárgyalták a közrend, közbiztonság helyzetét. 

Elismeréssel és köszönettel szóltak a rendőrőrs 

munkatársainak tevékenységéről és a polgárőrök 

munkájáról.  

Szintén együttes testületi ülésen vitatták meg a képviselő-

testületek az egészségügyi alapellátás helyzetét. A 

fogorvosi alapellátáshoz újonnan csatlakozó községek: 

Csömend, Táska és Somogyfajsz polgármesterei 

elismerően szóltak az ellátás színvonaláról, az 

együttműködésről. Az eddig az önkormányzat által 

támogatott bárányhimlő elleni oltás január 1-től minden 

kisgyermek számára ingyenes lesz.  

A testületek egyhangúlag elfogadták a pénzbeni és 

természetbeni ellátásokról szóló gyermekvédelmi 

beszámolót, az intézmények belső ellenőrzéséről szóló 

beszámolót, a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és 

„Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona valamint a 

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal  2017. évi 

szakmai beszámolóját, a 2017-es évről szóló 

zárszámadását. A beszámolókat, értékeléseket valósnak, 

tartalmasnak ítélték a képviselők, köszönték a dolgozók 

munkáját.   

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzati 

tulajdonban működő Sportcsarnok Nonprofit Kft. tartalmi  

 

 

beszámolóját, könyvvizsgáló által hitelesített 

zárszámadását, amelyet a kft. felügyelőbizottsága is több  

alkalommal ellenőrzött. A képviselők megköszönték a 

dolgozók lelkiismeretes munkáját. A Somogyjádért Sport-

Kultúra Közalapítvány is beszámolt munkájáról, 

megköszönve a felajánlott adó 1%-ot.  

Döntött a testület a gyereknap, a hősök napja 

programjairól, a nyári napköziről, a falukirándulásokról. A 

sikeres programokról lapunkban olvashatnak.  

Kovács Gyuláné képviselőt, a község díszpolgárát, az 

általános iskola főigazgatóját az önkormányzat saját 

halottjaként búcsúztatta.  

Elfogadta a képviselő-testület a község 2017. évi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. A tavaly márciusban 

elfogadott költségvetés tárgyalását alapos és körültekintő 

előkészítés, a várható bevételek és a felmerülő költségek 

felkutatása előzte meg. 3 alkalommal módosította a 

testület a költségvetési rendeletet, amelyre a megkapott 

állami támogatások átvezetése, a pénzmaradvány 

felhasználása, valamint a Munkaügyi Központ által 

támogatott közfoglalkoztatás, a különböző pályázati 

támogatások és egyéb saját hatáskörű átcsoportosítások 

miatt volt szükség. Az önkormányzat bevétele 

830.065.657 Ft volt. Takarékos, megfontolt gazdálkodás 

folyt 2017-ben is, figyelembe véve a szűkös lehetőségeket. 

A bevételek és kiadások egész évben egyensúlyban voltak. 

Az önkormányzat a feladatait zökkenőmentesen látta el. 

Biztosította az iskolai gyermekétkeztetést, a közvilágítást, 

a köztemető és a közutak fenntartását, az ivóvíz- és 

szennyvízrendszer üzemeltetését. A közterületek a szűkös 

költségvetés ellenére is rendben voltak. Az önkormányzat 

a működési költségeit visszaszorította, a fejlesztéseket 

európai uniós és hazai forrásokból valósította meg. A 

foglalkoztatás esetében is élt a pályázati lehetőségekkel, 

amellyel értékteremtés valósult meg. A képviselő-testület 

megköszönte az önkormányzati dolgozók áldozatos 

munkáját, amellyel hozzájárultak a 2017. évi eredményes 

gazdálkodáshoz. 

Ismét meghirdette a testület a „Virágos porta” versenyt. A 

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi 

könyvtári szolgáltatásainak tájékoztatója kapcsán merült 

fel, hogy a könyvtár nyitva tartása bővüljön. A 

szeptembertől érvényes új nyitva tartást a facebookos 

megjelenés mellett lapunkban is olvashatják. A 

szolgáltatás könyvtármozival is bővül.  

Döntés született a beiskolázási támogatásokról, erről 

lapunkban részletes tájékoztatót is olvashatnak.  

A békés együttélés érdekében módosította a képviselő-

testület A közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

azok megszegésének következményeiről szóló rendeletét. 

2018. július 1-től 2018. szeptember 15-ig tűzgyújtási 

tilalmat rendelt el. A nyugodt pihenés érdekében július 1-

től visszavonásig vasár- és ünnepnapokon tilos a hangos 

munkavégzés (fűnyírás, fűrészelés stb.). A testület kéri a 

lakók megértését, és az új szabályok betartását. 

Itt a nyár! A testület kéri az ingatlantulajdonosokat, hogy 

a kaszálásról, a parlagfű-mentesítésről továbbra se 

feledkezzenek meg. Az árokpartok gyomirtóval való 

kezelése tilos! Vigyázzunk környezetünkre! Köszönjük. 
 

          Lőrinczné Kiss Ilona polgármester 

 



Anyakönyvi hírek 

Született:  
 Kovács Andor (Pákozdi Judit - Kovács Szabolcs) 

 Csapó Maja     (Óvári Zsuzsanna - Csapó Krisztián) 

 Kovács Lili     (Nyári Zsanett - Kovács Szabolcs) 
 

  

                                      Köszöntjük településünk  

                                                                 legifjabb lakóit.   
 

Elhunytak: 

   Kiss Andrásné  Kálvin utca 

   Virtin Józsefné  Gárdonyi utca 

   Walter Ferenc  Szoc. otthon  

   Babodi János  Táncsics M. utca 

   Simon Lajos   Szoc. otthon  

   Kovács Gyuláné  Fő utca 

   Androsics Lajosné  Bajcsy-Zs. utca 

   Ackermann Tünde  Kossuth L. utca 
 

                    A családok gyászában osztozunk. 
 

 
 

Ez történt 

- Január  Ökumenikus imahét programjai 

- Január 27. ABBA show Kaposváron 

- Február  Óvodások és iskolások farsangja, farsangi bál 

- Március 14. Községi ünnepség és koszorúzás, díjátadás 

- Március  Ritmikus gimnasztika a csarnokban 

- Március 23. Gergely-járáson a nyolcadikosok 

- Április 7.   56. Kovács Rezső Kupa 

- Április 14. Közkincs versmondó verseny döntője 

- Április 25-29. Erdélyben jártak a 7. osztályosok 

- Május 1. Majális, túra Galambosra 

- Május 4-6. Regionális diákolimpia, Berczik-kupa 

- Május 28. Gyermeknap 

- Május 29. Hősök napja  

- Június 1. Nagycsoportosok ballagása 

- Június 16. Tanévzáró és ballagás az iskolában 

- Június 18 –29. Erzsébet napközis tábor az iskolában 

- Június 23. Főzés Somogyváron, Ének az esőben előadás 

                    az Operettszínházban 

- Június 2-től 13-ig napközis tábor 

- Labdarúgó-mérkőzések a sportpályán 

- A nyugdíjas klub összejövetelei 
 

 
 

Ebben az évben is megszervezzük a „Gondozott, 

virágos porta" programot. Három 

alkalommal: június, július és augusztus 

hónapban nézik végig a bizottsági tagok a 

portákat. A bizottságok szeptember elején 

értékelnek, és a szokásoknak megfelelően a 

szeptemberi falunapon kerülnek átadásra az 

ajándékok. Mindenkinek szép portát, és a 

portaszépítéshez erőt, egészséget kívánunk! 

Köszönjük munkájukat! 

 
 

Községi díjazottak 2018 
 

Március 14-én emlékeztünk meg az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc eseményeiről. 

Polgármesterasszony ünnepi köszöntőjét követően került 

sor a községi díjak átadására, majd az iskola tanulóinak 

műsora következett, melyet ez évben Bögös Lászlóné és 

Szentpáli Edit állított színpadra. A méltó megemlékezés az 

emlékparkban koszorúzással ért véget. Köszönjük a 

szereplők, a felkészítők és közreműködők munkáját.  

Somogyjádért díjat vett át Dr. Túri Éva címzetes főorvos 

asszony a Somogyjádon élők egészsége érdekében több 

évtizeden át végzett gyógyító tevékenységéért. 

Somogyjádért díjban részesült Farkas Katalin óvónő a 

somogyjádi óvodában több évtizeden át végzett 

lelkiismeretes oktató-nevelő munkájáért. Szintén 

Somogyjádért díjat adományozott a testület Rosta 

Lászlónak a Somogyjádon élők érdekében több évtizeden 

át több területen végzett példaértékű tevékenységéért. 

A közművelődés terén évtizedeken át végzett magas 

színvonalú munkájáért, a községi rendezvények 

színesítéséért részesült díjban Molnárné Egri Júlia, az 

általános iskola tanára. Közművelődési munkáért elismerő 

oklevelet kapott Bögös László Somogyjád közművelődési 

életében végzett kiemelkedő munkájáért, a község 

rendezvényeinek technikai biztosításáért.  

A falu kulturális és sportéletének színesítésében, a sport 

feltételeinek javításában, a sportágak népszerűsítésében 

végzett kiemelkedő munkájáért díjban részesült Pánger 

Tímea, a Sportcsarnok Kft. ügyvezetője. Kiemelkedő 

sportmunkáért elismerő oklevelet vett át Birkás Béla 

Somogyjád sportéletében végzett kimagasló munkájáért, 

amellyel hozzájárult a labdarúgás feltételeinek 

javításához, a sportág népszerűsítéséhez. Az ünnepen 

elismerő oklevélben részesült Alexa Ferenc, a közös 

hivatal ügyintézője Somogyjád társadalmi és közéletében 

végzett kimagasló tevékenységéért, Balogh Imréné a 

szociális területen végzett önzetlen munkájáért, Tóth 

Tibor János néptáncoktató a település kulturális életében 

végzett kimagasló tevékenységéért.  
 

 
 

Elismerő oklevelet vett át Horváth Lajos és Kovács 

József Somogyjád közbiztonságáért végzett példaértékű 

munkájáért, valamint Kátai Gábor a falu közéletében 

végzett önzetlen tevékenységéért.  

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk. Áldozatos 

munkájukat köszönjük, továbbra is számítunk 

segítségükre. Jó erőt, egészséget, további eredményes 

munkát kívánunk. 



 

A Mesevár óvodából jelentjük 
Óvodánkban a tavasz folyamán is nagy hangsúlyt 

fektettünk hagyományainkra, ünnepeinkre, fontos részét 

képezték mindennapjainknak. Ünnepeink egy része 

meghitten, kis közösségünkben, másik része pedig nyíltan, 

szülőkkel, meghívott vendégeink társaságában zajlott.  

Szakmai szempontból is fontos volt ez az időszak, hiszen 

zajlottak az intézményben a pedagógus minősítések, 

illetve a jelentkezések a következő évi „megmérettetésre”. 

Márciusban az Oktatási Hivatal országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzés keretében intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzésnek vetette alá Kurucz Gáborné 

intézményvezetőt. Április 20-21-én megtörtént a 

beiratkozás a következő nevelési évre. A fenntartó 

Társulási Tanács május 17-én elfogadta, hogy 2018 

szeptemberében kettő óvodai és egy mini bölcsődei 

csoportban biztosíthatjuk majd a gyermekek nevelését - 

oktatását - fejlesztését.  

Újabb változás történik az óvoda életében, mert 40 év 

Somogyjádon eltöltött idő után Farkas Katalin 

óvodapedagógus nyugdíjba vonul. Kati néni a kezdetektől 

jelen volt az óvoda életében. 1978-80-ig dajkaként, 1980-

84-ig képesítés nélküli óvónőként dolgozott. Az 

óvodapedagógus diploma megszerzését követően is 

folyamatosan képezte magát. Ennek köszönhetően 

gyermekvédelmi felelős, óvodavezető-helyettes is volt az 

évek során. A szülőkkel is mindig nagyon jó volt a 

kapcsolata, tisztelték, elfogadták a tanácsait.  
 

Farkas Katalin a szülei példáját követve a mi 

településünkön, a mi óvodánkban tette le az élete 

munkáját. A gyerekek szeretete, a szakmai elkötelezettség 

a mai napig a hitvallása. Jó egészséget, tartalmas nyugdíjas 

éveket kívánunk neki. 

A tavasz, nyárelő sok programot tartogatott az óvodás 

gyermekek és a szülők számára is. A községi gyereknapon 

változatos programokkal vártuk őket, illetve az óvodai 
gyereknapon megnéztük a Csiky Gergely Színház 

előadásában a Bogyó és Babócát, kitáncoltuk a májusfát, 

fagyiztunk, mulattunk. Májusban megtörténtek a 

csoportkirándulások, a középsősök Patcán, a 

nagycsoportosok szülőkkel, testvérekkel kibővülve 

Zalaszabarban töltöttek el egy-egy tartalmas napot. Június 

elején megtartottuk a kis - és középsőcsoport évzáróját és 

a nagycsoportosok ballagását a Művelődési Házban. 

Mindhárom műsor nagyon szépre, meghatóra sikerült, 

büszkék voltunk kis gyermekeink teljesítményére. A 20 

fős nagycsoportból 4 gyermek még egy évig óvodai 

fejlesztésben részesül, 16 fő pedig szeptemberben 

megkezdi iskolai tanulmányait.  

 
A nevelési év folyamán a hatékony munkavégzéshez a 

feltételek biztosítva voltak. Igyekeztünk részvételünkkel 

színesíteni a község rendezvényeit is. Köszönöm az óvoda 

minden dolgozójának a lelkiismeretes nevelő-oktató, 

gondozómunkát; fenntartóinknak, partnereinknek a 

segítséget, támogatást. Augusztus 6-tól 31-ig az óvoda 

karbantartás, takarítás miatt zárva lesz. Szeptember 3-

án szeretettel várjuk újra a gyerekeket!          
             Kurucz Gáborné intézményvezető 

 
Falukirándulást szervezünk 2018. július 
14-én, szombaton Lentibe, a Strand, 

Termálfürdő és Szent György 
Energiaparkba. A kirándulás részvételi 
díja 2500 Ft. A teljes költségből 
fennmaradó részt az önkormányzat 
magára vállalja. Az étkezéséről minden 

résztvevő maga gondoskodik. Indulás 7.00 órakor, 
gyülekezés a Polgármesteri Hivatal előtt és a Polgárék melletti 
buszmegállóban. A hazaérkezés várható időpontja 21.30 óra. 
Jelentkezéseket 50 főig, a jelentkezés sorrendjében tudunk 
elfogadni. Jelentkezni a 2500 Ft hozzájárulás befizetésével 
2018. július 11-ig, szerdáig lehet: Óvári Józsefnénél a közös 
hivatalban, Györék Tibornénál a Zrt. (Tsz) irodában, Vassné 
Jakabfi Mariannál az Alapszolgáltatási Központban. 
(Gyógyszertár mellett.) Bízunk benne, hogy vidám, 
élményekkel teli napot tölthetünk együtt.  

 
ÚTI CÉL AJÁNLÓSZELVÉNY 

Az országjáró kirándulásunkat szeptember 22-re, 

szombatra tervezzük. Mivel az utóbbi években sok szép 

helyen jártunk, kérjük önöket, javaslataikkal segítsék az 

úti cél eldöntését. Magyarország gyönyörű, rengeteg a 

látnivaló. Önök mit néznének meg szívesen? 2018. július 

20-ig várjuk ötleteiket, amelyeket Bögös Lászlóné 

alpolgármesternek lehet eljuttatni vagy a hivatalban 

leadni az alábbi szelvényen. Köszönjük. 
 

A 2018. évi kirándulásra javaslom: 

______________________________________________

______________________________________________ 

 



Hírek az iskolából 

Az általános iskola 2. féléve a 2017/18. tanévben 

Az idei tanév a sok szép esemény, eredmény ellenére 

sokunk számára szomorúan emlékezetes marad – jegyezte 

meg tanévzáró beszédében Tóthné Bali Klára 

igazgatóhelyettes, hiszen hosszú betegség után végleg 

eltávozott tőlünk igazgatónk, Kovács Gyuláné, Marcsi 

néni, Marcsi. Rendkívül sokat köszönhetünk neki: diákok, 

szülők, kollégák, az iskola, Somogyjád és a környező 

községek is. Emlékét megőrizzük, tudásunk legjavát adva 

folytatjuk az általa megkezdett munkát! 

Hagyományainknak megfelelően az átmenetek 

megsegítéseként „iskolába csalogató” foglalkozáson 

láttuk vendégül a nagycsoportosokat. A negyedikesek 

leendő osztályfőnökükkel és tanáraikkal változatos 

programokon vettek részt.  

Folytatódott a „Mesefüzér” sorozat, a népszokások közül 

a kiszebáb égetését és a Gergely-járás hagyományát 

elevenítettük fel. A harmadikosok az „Eleink élete” 

témahéten a magyarság történelmével, kultúrájával 

ismerkedtek. A felsősök között folytatódott a verseny az 

Illyés Gyula Vándorserleg meghódításáért. A második 

félév során 3 alkalommal versengtek az osztályok a kupa 

időszakos birtoklásáért. 

Egy rendhagyó énekóra keretében ellátogatott hozzánk a 

világhírű Muzsikás együttes, a FOGI Színháznak 

köszönhetően pedig két színházi előadást nézhettek meg 

tanulóink.  

Nyolc diákunk vett részt a Dunántúli Mandulafa 

Konferencián, ahonnan ketten a regionális fordulóra is 

továbbjutottak. A Kaposvári Egyetemmel jó kapcsolatot 

ápolunk: diákjaink könyvtárhasználati órákra látogattak az 

intézménybe, nálunk pedig tanító szakos hallgatók 

hospitáltak.  

A Rippl-Rónai Múzeum pályázata keretében 5. 

osztályosaink Kincskereső táborban vettek részt.  

A környezettudatos szemléletformálás érdekében 

szervezett gyűjtéseknek köszönhetően 8 tonna papírt és fél 

tonna használt elemet szállítottak el tőlünk! A St. John’s 

Egyesület alapítványunkkal karöltve pályázatot hirdetett 

újrahasznosítás témában, melyre tanulóink rengeteg 

ötletes pályaművet készítettek. A pénzügyi tudatosság 

fejlesztése érdekében Pénz7 vetélkedőt szerveztünk a felső 

tagozatban.  

Fontosnak tartottuk, hogy mi is megemlékezzünk az első 

Magyar Parasport napjáról, hiszen egyetértünk a 

kezdeményezéssel, melynek célja, hogy a fogyatékkal élő 

és az ép emberek elfogadják és elismerjék egymást. 

A Természettudományok Doktora komplex járási 

tanulmányi versenyünkön 8 iskola diákjai mérték össze 

tudásukat. 

Képzőművészetet kedvelő diákjaink több rajzpályázaton 

értek el sikereket, de szavalóversenyeken is megállták 

helyüket tanulóink. A legkiemelkedőbb eredményt 

Bogdán Helga érte el, aki sikeres szereplésének 

köszönhetően ősszel országos megmérettetésen is részt 

vehet!  

A mindennapos testnevelés, a sportjellegű szakkörök és a 
3. és 6. osztályosaink úszásoktatása mellett a Bozsik 

programban és a diákolimpia versenyein is kipróbálhatták 

magukat tanítványaink. A teremlabdarúgó-tornákról 1. és 

2. korcsoportos csapatunk is ezüstéremmel tért haza. A 

Kinder+sport EXTRA program keretében 2 foglalkozást 

tartottunk, nagy örömünkre sportszercsomagot nyertünk. 

Két korcsoporttal immár harmadszor neveztünk a 

„Sulisárkány” versenyre, melyen nagy izgalommal vettek 

részt felsős tanulóink.  

Művészeti iskolás növendékeink idén is fontos szerepet 

játszottak az iskolai és községi rendezvényeken. 

Szerepléseink, fellépéseink, ünnepeink értéket 

képviselnek, nívósak, igényesek, lélekemelők.  

A városi és városkörnyéki iskolák számára szervezett 

népdaléneklő versenyről arany, a szennai Hajlik a meggyfa 

népzenei versenyről ezüst minősítéssel tértek haza 

diákjaink. A Vigasságok terén is fellépő 

néptánccsoportunk az Együd Néptáncfesztiválon bronz 

minősítést kapott. Harangjátékosaink nagy sikerrel 

szerepeltek a megye különböző rendezvényein. Az 

interaktív „Hangszert a kézbe” programra a szolfézs 

csoport látogatott el.  

A Határtalanul pályázat keretében 7. osztályosaink 

ingyenes 5 napos tanulmányútra Erdélybe látogattak.  

A végzősök pályaválasztásának segítése érdekében sok-

sok programot szerveztünk. Ennek is köszönhető, hogy 

minden tanulónk felvételt nyert, többségük az első helyen 

megjelölt középiskolába.  

A tanév lezárásaként ki örömmel, ki kissé csalódottan 

vihette haza bizonyítványát, amely iskolai szinten 3,97-es 

átlagot mutatott. Örömünkre szolgált, hogy az évzáró 

ünnepség keretében kitűnő tanulmányi eredményért az 

iskola 16 tanulója vehetett át jutalomkönyvet. A 9 fő 1. 

osztályos kiválóan teljesítő diák az osztályban, a tanító 

néniktől kapta meg jutalmát. A civil szervezetek és az 

önkormányzatok is elismerték az éves tanulmányi, 

közösségi munkát, a községi műsorokon való aktív 

részvételt. 

Az évzáró után sem csendesedett el az iskola, mivel 

sikerrel pályáztunk a Napközi Erzsébet tábor 2 turnusára. 

A nyári szünet elején az iskolában és iskolán kívüli 

helyszíneken számos érdekes, értékes programon vehettek 

részt a jelentkező dákok. Júliusban egy hetet a fonyódligeti 

táborban tölthetnek felsős tanulóink. Tanulmányi 

eredménye jutalmául a FOGI Színház felajánlásaként 

mátrai jutalomtáborozáson vehet részt 16 alsós diákunk.  

Köszönjük az önkormányzatok segítségét, hiszen a tanév 

során minden kisebb-nagyobb kérésünk teljesítésében 

partnerek voltak. Úgyszintén köszönettel tartozunk a 

Sportcsarnok Kft. dolgozóinak egész éves munkájukért, a 

Somogyjád Polgárőr Egyesületnek a forgalmas főúton 

való átkelésben nyújtott segítségükért. Reméljük, jövőre is 

számíthatunk rájuk. 

Szeretnénk külön köszönetet mondani a szülőknek, akik a 

szokott módon támogatták programjainkat, tanulóink év 

végi tanulmányi kirándulását, és nagyban hozzájárultak a 

DÖK által megszervezett diáknap eredményességéhez is. 

Itt is szeretnénk gratulálni Bögös Lászlónénak, aki a járási 

pedagógusnapon Tankerületi Dicsérő Oklevelet vehetett át 

példaértékű pedagógiai munkájáért. 

Az idei évben nyugdíjazása miatt két dolgozónktól 

köszöntünk el: Ress Antal 33, Keresztes Zoltánné 5 évet 

töltött iskolánkban. Köszönjük lelkiismeretes munkájukat, 

a nyugdíjas évekhez jó erőt, egészséget kívánunk! 

Kérjük, hogy honlapunkon és facebook oldalunkon 

kísérjék figyelemmel iskolánk életét. 

Bencze Bea és Tóthné Bali Klára igazgatóhelyettes



„Nem térkép e táj" - Határtanul Erdélyben a 7. osztályosok 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett 
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel a külhoni 
magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének 
elősegítése érdekében. Iskolánk sikerrel pályázott a 
programra. 2018. április 25-én, szerdán kora reggel 27 
tanuló 3 kísérővel elindult Erdélybe öt napos 
tanulmányútra.  
 

 
 

Út közben Nagyszalontán megnézték az Arany János 
születésének 200. évfordulójára felújított Csonka tornyot 
és a költő szülőházát. A Király-hágónál megcsodálták a 
gyönyörű tájat. A hosszú út után késő este értek 
Torockóra, ahol a szállásuk volt. 
A tanulmányút második napján Somogyjád 
testvértelepülésére, Parajdra látogattak tanulóink. Közös 
programon vettek részt az Áprily Lajos Általános Iskola 
diákjaival. Bemutatkoztak néptáncosaink, verssel 
köszöntötték a vendéglátókat, a fiúk pedig egy barátságos 
futballmérkőzésen mérték össze tudásukat. A délután a 
fürdésé volt, majd a sódombon is sétálhattak. A 
mozgalmas nap után Korondon pihentek. 
A harmadik nap reggelén Székelyföld egyik 
legkülönlegesebb látványosságához, a parajdi 
sóbányához látogattak a kirándulók. Majd a vadregényes 
Gyilkos-tóhoz utaztak, melynek partján megismerkedtek 
annak legendájával, Fazekas Eszter és mátkája, valamint 
a zsiványvezér történetével. A Békás-patak mentén 
indultak tovább a természeti ritkaság, a Békás-szoros felé. 
Az úton először a Tündérkert sziklái kísérték őket, majd az  
 

 

Oltárkövet láthatták meg. A szoros, a magas, szinte 
függőleges sziklaszirtek, a zúgó hegyi patakok, a kisebb-
nagyobb vízesések, a barlangok látnivalói lenyűgözték 
őket. Vacsorára visszaértek Korondra, ahol az éjszakát is 
töltötték. 
Negyedik nap a reggeli elfogyasztása után Farkaslakára 
indultak Tamási Áron emlékművéhez, koszorút helyeztek 
el az író sírjánál. Továbbhaladva Petőfi Sándor nyomában 
jártak. Fehéregyházára utaztak, ahol a költő tiszteletére 
berendezett emlékmúzeumot látogatták meg. 1849. július 
31-én a Fehéregyházától keletre lévő sík mezőn ütközött 
meg egymással a túlerőben lévő orosz cári csapat és a 
Bem apó által vezetett magyar sereg. Petőfi sírja 
valószínűleg itt található a mezőn. Ezután 
Gyulafehérváron megnézték a Székesegyházat, 
meglátogatták a Hunyadiak sírját. Torockón szálltak meg. 
Utolsó nap reggeli után Vajdahunyad várának 
meghódítására indultak, amely Erdély legimpozánsabb és 
leglátványosabb, teljesen épen maradt középkori vára. A 
lenyűgöző, gótikus várkastély egyik legnagyobb magyar 
regényírónk, Mikszáth Kálmán szavaival élve a "várak 
királya". 
 

 
 

Végül Aradra utaztak, az 1881-ben felállított Vértanúk 
emlékoszlopánál koszorúztak, megemlékeztek a 13 aradi 
vértanúról. 
Innen még hosszú út várt rájuk hazáig. Az élményekkel teli, 
felejthetetlen napok után a késő esti órákban érkeztek 
Somogyjádra.       /Bencze Bea/

Ez történt 
 

Január végén indult Somogyjádon, az iskola 

ebédlőjében a főzőtanfolyam, amelyre heti 

egy alkalommal várták az érdeklődőket. Az 

önkormányzat felhívására 25 fő 

jelentkezett, ők Torma Zoltán, a fonyódi 

Fapipa étterem üzemeltetőjének 

irányításával bővítették főzőtudományukat. 

A tanfolyam díját az önkormányzat vállalta, a résztvevők 

az alapanyagokhoz járultak hozzá. A közös főzést minden 

alkalommal jó hangulatú közös vacsora zárta. Előételek, 

levesek, saláták, hidegtálak éppúgy készültek a 

tanfolyamon, mint rácponty, baromfi batátával. A modern 

kor vívmányait kihasználva a tanfolyam résztvevői a 

facebook-on szervezett csoportban is megosztották 

egymással a recepteket, a tanult recept alapján otthon 

elkészített ételeket. 

A résztvevők további közös programokon, 

rendezvényeken, havi találkozókon gondolkodnak. 

Május elseje. Pánger Tímea és Darányi Zsolt 
segítségével az idén is megszervezte az önkormányzat a 
szokásos majálisi túrát. Torma Sándor vezetésével 
helytörténeti érdekességeket ismertek meg a kirándulók. A 
galambosi tetőről feltérképezték, milyen települések veszik 
körbe Jádot. Viszontagságos csapásokon járva 
megtalálták a galambosi régi temetőt, melyet már 
visszafoglalt a természet. A közel 30 fős túrázó csapat 
megismerkedett a galambosi magtár történetével is. 
Délután szalonnasütés várta a falu lakóit a Cinka közben.  

 
Kegyelettel emlékeztünk. Május utolsó vasárnapján 

rendeztük meg a hősök napi megemlékezést. Az ünnepségen 

közreműködött az iskola harangjátékcsoportja és 

versmondók. A tanulókat Molnárné Egri Júlia készítette fel, az 

ünnepi beszédet Molnár Csaba mondta. Az ünnepség 

zárásaként az intézmények képviselői és a hősök 

hozzátartozói helyezték el az emlékezés virágait a felújított 

világháborús emlékműnél, amelyről lapunkban részletesen 

olvashatnak. 



Ez történt 

RG Jádon Ismét több ritmikus gimnasztika edzőtábornak és 
versenynek adott otthont a jádi sportcsarnok. A sikeres 
versenyek érdekében március elején a bővített válogatott keret 
egy bentlakásos edzőtáborban vett részt Somogyjádon. A hazai 
megmérettetések versenysport kategóriában március közepén 
indultak a vidékbajnoksággal. A versenyre az ország minden 
pontjáról érkeztek sportolók gyermek, junior, serdülő és felnőtt 
kategóriákban. Májusban nyugat-magyarországi regionális 
ritmikus gimnasztika diákolimpiát rendezett a Kaposvári Lovas 
Akadémia RG szakosztálya Jádon. A három napos eseményen 
a versenyzők öt korcsoportban mérték össze tudásukat. A több 
mint 500 nevező Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, 
Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala 
megyéből érkezett. A diákolimpia egyéni és csoportos 
gimnasztika verseny mellett megrendezték a Benczik Sára 
emlékversenyt is. Csarnokunk ismét kiváló házigazdája volt a 
rendezvényeknek. Köszönjük. 

 

Megtartotta szokásos éves taggyűlését a 

Somogyjád, Edde, Alsóbogát Polgárőr 

Egyesület. A Cinka közi 

szabadidőparkban rendezett eseményen 

részt vett Somogyjád és Alsóbogát 

polgármestere is. Az egyesület 2017-es működési és 

pénzügyi beszámolója, valamint a felügyelőbizottság 

beszámolója után Lőrinczné Kiss Ilona polgármester 

köszönte meg az egyesület egész évben végzett 

lelkiismeretes munkáját. Az egyesület várja a feladat 
iránt érdeklődő fiatalokat.  

 

Gyermeknap 2018 a családok éve. Ehhez kapcsolódva 

gyermeknapra várta az önkormányzat a gyerekeket és 

szüleiket a Cinka közi szabadidőparkba május utolsó 

szombatján. A nyarat idéző melegben már kezdéskor 

megtelt a park gyerekekkel, akik kíváncsian várták, az 

idén milyen meglepetésekben lesz részük. A 

hagyományos programelemek mellett több újdonsággal 

is találkozhattak a kiérkező kicsik és nagyok. Mindenki 

talált kedvére valót, hisz a rendezvény 

megszervezésében és lebonyolításában most is sokan 

segítettek, sokan vettek részt: a helyi intézmények 

dolgozói éppúgy a legkisebbek kedvét keresték, mint a 

rendőrség munkatársai, a tűzoltók vagy az önkéntes 

segítők. Az önkormányzat hűsítő limonádéról, 

meglepetés csokiról, jutalmakról is gondoskodott. A 

gyermeknap egyik attrakciója: az ugrálóvár ugyan az 

idén egy másik helyszínen elázott, de a helyette hozott 

játszólabirintusnak legalább akkora sikere volt. Estefelé 

többen kérdezték: mikor lesz legközelebb gyereknap? 
Köszönjük valamennyi segítő aktív munkáját, 
segítségét. 

 
Június végén a hagyományos Szent László Napok 

keretében Somogyváron rendezték meg a Vadétkek 

Fesztiválját, amelyen településünket az Alsóhegyi 

Baráti Kör és pártoló tagjai képviselték. A főztjük mind 

egy szemig elfogyott, ebből egyértelműen úgy tűnik, 

hogy finom volt. Köszönet a sikeres részvételért! 

A Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület 10. 
alkalommal hirdette meg szavalóversenyét, melynek 2. 
alkalommal adott otthont Somogyjád április 14-én.  
 

 
 

A termet megtöltő vendégeket az iskola 3. osztályosai, 
Molnár Mária és Szentpáli Edit tanítványai köszöntötték a 
tavaszról szóló versekkel, tánccal.  
Majd Lőrinczné Kiss Ilona polgármesterasszony üdvözölte 
a jelenlévőket. Köszöntőjében - mint a korábbi kistérség 
egyik vezetője - kiemelte, a rendezvénynek jó helye van 
Somogyjádon, mert az itt élők ezer szállal kötődnek a 
vershez, a költészethez. Kiss Réka, az egyesület vezetője 
képes beszámolóval mutatta be az elmúlt 10 év legszebb 
pillanatait. A közös versmondás felemelő pillanataiban 
kicsi és nagy, versenyző és zsűri együtt szavalta Fésüs 
Éva: A lényeg című versét. A versenyen 7 korcsoportban 
összesen 40 versenyzőt hallgatott meg a zsűri, amelynek 
tagjai közt színművész, drámatanár, magyar szakos tanár 
egyaránt ült. A somogyjádi iskola képviseletében népes 
csapat vehetett részt a döntőn. Az 1-2. osztályosok közt 
Szabó Csongor a 2. helyen végzett, felkészítője Balogh 
Zsuzsanna volt. Szabó Zoltán 3. osztályos tanuló 
versmondását a zsűri emléklappal köszönte meg. Őt 
Molnár Mária készítette fel a versenyre. A felső 
tagozatosok közt Bögös Lászlóné tanítványaiért 
szoríthattunk. Az 5-6. évfolyamosok versenyében Szabó 
Léna bizonyult a legjobbnak. A 7-8. osztályosok közt 
Székely Ádám 8.-os diák emléklapot vehetett át. 
Hangulatos, vidám verséért nagy tapsot kapott a nézőktől. 
A verseny 3. helyezettje Orbán Zsófia várdai diák lett, míg 
a 2. helyen Bogdán Helga eddei tanuló végzett. 
 

 
 

A verseny szünetében a szervezők különleges 
programokról is gondoskodtak. A kisebbek játszóházban, 
kézműves foglalkozáson vehettek részt. Míg a zsűri 
döntött, önkormányzatunk anyagi támogatásával az 
országos hírű Kávészünet zenekar műsorát hallhatta a 
közönség. Műsorukban a legismertebb klasszikus és 
kortárs költők művei szólaltak meg modern hangzással. 
Csodálatos nap volt!



„Minőségi közétkeztetésért díj” az iskolakonyhának 
 

Márciusban hirdette meg az Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-egészségügyi Intézet „Magyarország 

legkedvesebb konyhás nénije” című pályázatát. Általános 

iskolás osztályok nevezhették be kedvenc konyhás 

nénijüket, bácsijukat. A feladat az volt, hogy  készítsenek 

egy szelfit azokkal a konyhás nénikkel vagy bácsikkal, 

akik a menzán nap mint nap kiszolgálják őket, kedvesek és 

segítőkészek. A pályázatra érkezett fotókat az „Élj 

könnyebben” címmel indított Facebook oldalra töltötték 

fel a szervezők, a nyertes az lett, akinek a fotója a legtöbb 

lájkot kapta. A játékban 102 iskolai osztály vett részt, 69 

konyhai dolgozó, közülük 62 néni és 7 bácsi kapott 

jelölést, a képekre összesen 15 300 like érkezett. 

Konyhánkról Süle Tiborné Ági nénit és Szabó Sándorné 

Cila nénit nevezték be a gyerekek. Az ő munkájukat és 

ezzel a konyha munkáját is „Minőségi közétkeztetésért 

díjjal” ismerte el az intézet. 

Az OGYÉI által szervezett díjátadó ünnepségre 

valamennyi játékban résztvevő konyhás nénit, bácsit 

meghívták a szervezők, az OGYÉI főigazgatója adta át a 

díjakat, illetve postán küldték el. 

Mint a merokanal.hu oldalon olvasható: Az ünnepségen dr. 

Pozsgay Csilla emlékeztetett arra: azzal, hogy a kormány 

2015-ben egy, az egészséges táplálkozás elveire épülő 

közétkeztetési rendeletet fogadott el, jelentős lépést tett a 

jövő nemzedékének egészségéért. Az elmúlt időszak 

eredményei igazolták a kabinet eltökéltségét. Egy 

nemrégiben, a WHO által kezdeményezett vizsgálat azt 

mutatja: már négy év alatt is sikerült pozitív változást 

elérni. Az iskolai menzákon jelentősen megnövekedett a 

friss zöldség és gyümölcs aránya, csökkent az ételekben a 

hozzáadott cukor mennyisége, a korábbinál sokkal 

szigorúbb kritériumok alapján válogatott alapanyagokból 

főznek a konyhákon. 

Ám ahhoz, hogy tovább léphessünk, nem csak rendeletre, 

hanem a közétkeztetésben dolgozók elkötelezettségére is 

szükség van – tette hozzá, és a díjátadó ünnepségen 

megköszönte a játékban résztvevő konyhai dolgozók 

munkáját. Számos területen van még tennivaló, 

hangsúlyozta Pozsgay Csilla, fontos lenne például, hogy 

legyen elegendő idejük a gyerekeknek az iskolában az 

étkezésre, jó lenne, ha a menza az otthoni étkező 

hangulatát sugározhatná. A konyha munkatársai is 

jelentős hatással bírhatnak a gyerekek ízlésének 

formálásában. A tálalás, az ételek kínálása, az ismeretlen  
 

 

 

ízek kóstoltatása nagyban befolyásolja azt, hogy a 

gyerekek milyen arányban fogadják el az ételeket.  

A közétkeztetés megítélésének javítása kihívást jelent, 

hiszen  a gyerekek a menzát az otthoni étkezéssel 

hasonlítják össze. Nem csak a megszokott és az esetleg 

ismeretlen ízek versenyeznek egymással, előfordul, hogy a 

családias légkör is hiányzik – ehhez a szeretetteljes, 

támogató közeghez segíthetik hozzá gyerekeinket a 

konyhás nénik és bácsik. A közétkeztetés jelentőségére 

fókuszáló 2018-as kampányban azokra a konyhai 

dolgozókra irányult a figyelem, akik sokat tesznek és 

tehetnek azért, hogy a tanulók elégedettebbek legyenek, és 

szívesen fogadják, kóstolják meg azokat az ízeket, ételeket 

melyekkel nem feltétlen találkoznak otthon. 

Ennek szellemében igyekszünk végezni mi is munkánkat 

a főzőkonyhán.    /Pánger Tímea/ 

Az elismeréshez a konyha valamennyi dolgozójának 

szeretettel gratulálunk. Kívánjuk, hogy még sok-sok 

finom ebédet főzzenek a gyerekek, az ott étkezők, az 

étkezést igénybevevők örömére.  
 

Tájékoztató a tanévkezdési támogatásokról 
 

 
 

Somogyjád Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete egyedi határozat 
alapján a köznevelési és felsőoktatási 
intézménybe járó somogyjádi állandó 
lakosok számára az óvoda- és tanévkezdés 

kiadásainak enyhítésére 2018-ban is támogatást biztosít. 
Az óvodások valamint az 1-9. évfolyamos diákok után a 
szülők 6000 Ft óvodakezdési illetve beiskolázási 
támogatást kapnak.  
A 10-13. évfolyamon tanuló diákok 6000 Ft segélyben 
részesülnek. Az ingyenes tankönyvre nem jogosultak ezen 
felül a tankönyvköltségük 10.000 Ft feletti részének 20 %-
át kapják meg támogatásként, maximum 12.000 Ft-ig. 
Kérjük a tanulókat, hogy a tankönyvek árát igazoló 
értesítést hozzák magukkal. A nappali tagozatos 
egyetemisták/főiskolások - feltéve, hogy BURSA 
ösztöndíjban nem részesülnek - 12.000 Ft támogatást 
kapnak. Kérjük a hallgatókat, hogy a hallgatói 
jogviszonyról szóló igazolást hozzák magukkal a 
támogatás átvételéhez.  Az óvodakezdési és beiskolázási 
támogatások kifizetésére a közös hivatal házipénztárában 
kerül sor 2018. augusztus 22-én (szerdán) és augusztus 
23-án (csütörtökön) 8 órától 16 óráig.  

 



Megújult a világháborús emlékmű 
 

/ részlet a hősök napján elmondott ünnepi beszédből/ 
 

A háború befejezése előtt, még 1917-ben a VIII. törvényben 
mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak 
kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell 
juttatni, és az utókor számára meg kell örökíteni. 

Somogyjádon is ennek 
szellemében állították fel 
a „Hősök szobrát”. Az 
emlékmű keletkezéséről 
Kraft József Somogyjád 
monográfiájában így ír: „A 
háborúban elhalt hősök 
tiszteletére állítottak fel 
egy szobrot, ez a hősök 
szobra. Ezt az 
emlékművet a község 
készítette; száz mázsa 
búzát kellett érte fizetni. 
Cser Károly budapesti 
szobrászművész alkotta. 
Több szoborminta közül a 
községi képviselő-testület 
választott ki egyet, és ez 

készült el: egy magyar honvédet ábrázol, amely állva, jobb 
karjával puskájáért kap... Egyébként a szobor elhelyezésével 
kapcsolatosan viták voltak. Egyesek az iskola elé, mások 
Varjú József háza elé akarták a szobrot felállítani. Végül is a 
református templom elé helyezték.  1923-ban készült el, és 
hosszú huzavona után, nagy nehezen a fiatalok segítségével 
tudták csak láncokkal egyik éjjel felhúzatni, mert a talapzat az 
utca szintjénél jóval magasabban fekszik.” A szobor 
talapzatán először csak 30 somogyjádi személy neve 
szerepelt, akik az I. világháború hősei voltak. A II. világháború 
hőseinek emléktábláját és a rajta lévő neveket 1989-ben 
lakossági kezdeményezésre, visszaemlékezések alapján 
helyezték fel a szobor talapzatára a II. világháború 
befejezésének 60. évfordulója alkalmából.  Ezért is öröm 
számunkra, hogy az I. világháború befejezésének 100. 
évfordulóján egy sikeres pályázat nyomán megújulhatott az 
emlékmű. 
Az évforduló kapcsán tekintsük át az első világháborús 
hősökről szerzett ismereteinket! Farkas Krisztiánnak a 
Somogyjád történelmi blog weboldalán szereplő gyűjtése 
alapján a 30 hős somogyjádi közül 23-an a harctéren estek el, 
négyen eltűntek, ketten hadikórházban haltak bele 
sebesüléseikbe, Kálmán József a harctéren szerzett 
tüdővészben hunyt el 1915-ben Somogyjádon. Az elesettek 
és eltűntek közül tízen az orosz hadszíntéren Bukovinában és 
Galíciában, hárman a szerb fronton Tribinicánál, egy fő pedig 
az olasz fronton, Tirol környékén halt meg. 
Azok közül, akiknek elestéről adattal rendelkezünk, négyen 
1914-ben, hatan 1915-ben, heten 1916-ban hunytak el, egy fő 
halálának időpontja 1918-ra tehető. 
Az elhunytak közül tízen a 19-es honvéd gyalogezred, öten a 
44-es császári és királyi gyalogezred, ketten a 32-es tábori 
tüzérezred katonái voltak, egy fő a 22-es gyalogezred 
katonája volt. 
Ezek az emberek nem születtek hősnek, azonban amikor a 
hely és az idő megkívánta, akkor talán félve, fázva, de 
felvállalták sorsukat. Egyszerű életükre, családjukra, 
hétköznapi gyarlóságaikra gondolva még jobban átérezzük 
felelősségvállalásuk és áldozatuk súlyát és értékét. 
Nem tudjuk őket kárpótolni a veszteségeikért, nem tudjuk már 
megjutalmazni a bátorságukat. Köszönetünket, hálánkat, 
tiszteletünket is csak itt, a megújult emlékműnél tudjuk leróni.  
Annyival azonban tartozunk nekik, hogy megbecsüljük 
nyugalmas hétköznapijainkat, szabadságunkat, 
boldogságunkat. És hogy a sorsdöntő percekben nem 
felejtjük, életünk „a haza életének egy pillanata is." 

 
       /Molnár Csaba/ 

Pedagógusnapi elismerések 
 

Nyugállományba vonulása alkalmából Tessedik Sámuel 

díjat kapott Torma Sándor, településünk képviselője, a 

kaposvári Móricz Zsigmond mezőgazdasági 

szakgimnázium igazgatója az iskola vezetőjeként végzett 

munkájáért, magas színvonalú oktatói, pályázati 

tevékenységéért. 

 
Nagy István agrárminiszter adta át az elismerést a 

szakembernek, aki szeptembertől nyugdíjba vonul. Torma 

Sándor megfogadta, több időt fordít otthona, Somogyjád 

múltjának kutatására. (Örömmel vesszük.)  
A szakember 1954-ben született Somogyjádon, a 

kaposvári mezőgazdasági szakközépiskolában 1973-ban 

érettségizett, s a keszthelyi agrártudományi egyetemen 

1979-ben szerzett diplomát. Ezt később szakmérnöki 

oklevéllel toldotta meg, illetve a Kaposvári Egyetemen 

(KE) 2006-ban a mérnök-tanár diplomáját vehette át. Az 

egykori somogyjádi termelőszövetkezetben 1979-től 

1991-ig dolgozott, később az agrárkamaránál volt 

tanácsos, 2005-től középiskolai igazgató. Torma Sándor 

2013-ban kapta meg a címzetes egyetemi docens címet a 

kaposvári campuson.  

A Torma Sándorral készült interjút teljes egészében 

elolvashatják a Somogyi Hírlap június 27-i számában, 

illetve megnézhetik a www.sonline.hu oldalon.  

A kitüntetéshez gratulálunk. Tartalmas nyugdíjas 

éveket kívánunk. 
 

A Kaposvári Tankerületi 

Központ pedagógusnapi 

ünnepségén tankerületi 

dicsérő oklevelet kapott 

iskolánk pedagógusa, 

Bögös Lászlóné. Bögös 

Lászlóné, Marcsi néni 3 

évtizede példaértékű 

pedagógiai munkát végez 

tanárként, osztályfőnökként, 

munkaközösség-vezetőként 

egyaránt. Csaknem 20 éven 

át fáradhatatlanul dolgozott 

igazgatóhelyettesi, intézményegység-vezetői 

megbízatásaiban is. Tudását folyamatosan fejleszti, 

ismereteit, tapasztalatait megosztja a munkaközösség 

tagjaival, a kollégákkal. Jelentős szerepe volt 
Somogyjádon a néptánc meghonosításában, 

megszerettetésében, a művészeti iskola sikereiben. 

Kreativitását felhasználva rendszeres szervezője, aktív 

résztvevője, szereplője az iskolai és községi 

rendezvényeknek. Gratulálunk az elismeréshez.

http://www.sonline.hu/


SPORTHÍRek

Május utolsó hétvégéjén 
fejeződött be a 2017/2018. évi 
megyei II. osztályú labdarúgó 
bajnokság. Felnőtt csapatunk az 
őszi gyengébb szereplését egy 
nagyszerű tavaszi idénnyel tudta 
feledtetni, és magabiztos 
teljesítménnyel, 7 győzelemmel, 

2 döntetlennel és mindössze 2 vereséggel zárta a tavaszi 
szezont, közel dupla annyi pontot szerezve, mint az ősszel. 
Ez a 4. hely megszerzéséhez volt elegendő. Ehhez a szép 
eredményhez kellett a télen meglépett edzőváltás, hiszen 
az új edző, Gáspár András több szakmaiságot, nagyobb 
fegyelmet hozott magával, és nagyon nagy érdemei 
vannak abban, hogy a kiesés helyett az élmezőnyben 
végzett csapatunk. A jövőre nézve talán garanciát 
jelenthet a személye, hiszen az augusztusban kezdődő új 
bajnokságban is ő fogja irányítani a társaságot.  
A 2018/2019-es idény augusztus elején fog indulni 
várhatóan 16 csapattal, és végre a korábbi évekhez képest 
jóval színvonalasabb bajnokságnak nézünk elébe, hiszen 
összevonták az eddigi északi és déli csoportot. Ebben az új 
megyei II. osztályú bajnokságban csak a jobb csapatok 
folytathatják, azok, akik most az első nyolc hely 
valamelyikén végeztek, közte szerencsére Somogyjáddal. 
Jelenleg úgy néz ki, hogy a következő szezonra megmarad 
a csapatunk gerince, mindössze 1-2 távozó játékos 
várható, így nem kell elölről kezdeni a csapatépítést.  
Nagyon bízunk a sikeres folytatásban, és abban is, hogy 
ismét élcsapat leszünk. A felkészülés július közepén - 
végén kezdődik heti 2 edzéssel és néhány mérkőzéssel. 
Új, és a tavaszt különböző okok miatt kihagyó játékosok 
érkezésére, visszatérésére is számítunk, de 
konkrétumokról csak az átigazolási szezon lejárta után 
érdemes beszélni. 
Ifjúsági csapatunk szereplése messze elmaradt a 
várakozástól, hiszen a 11. helyen végeztek. Örömteli 
viszont, hogy ismét egyre több somogyjádi lakost 
tudhatunk a csapat tagjai közt, ami az elmúlt években 
nem volt annyira jellemző. A korábbi Bozsik programos 
gyerekek közül többen is most léptek, lépnek abba a 
korba, hogy a szabályok engedjék őket pályára lépni az 
ifiben. Ez azt is jelenti, hogy fiatal életkoruk miatt jelentős 
eredményre még nem számíthatunk a következő 
bajnokságban. Ahhoz, hogy egy csapat összeérjen idő és 
nagyon sok lejátszott nagypályás mérkőzés szükséges, így 
a következő szezont tanuló évnek tudjuk majd be, és nem 
lesz semmilyen eredménykényszer ezeken a gyerekeken. 
Bízunk abban, hogy ez jól fog sikerülni, és 1-2 éven belül 
már az eredményekben is látszani fog. Az ifjúsági csapat 
mellé ez évtől új edző érkezik, aki a korábbiakban is az 
egyesület játékosa volt. 
Bozsikos csapatainkat is dicséret illeti, hiszen a tornákon 
rendre megjelentek, és szép eredményeket értek el. 
Náluk elsősorban továbbra is a játék megszerettetése a 
cél, az, hogy önmaguktól érezzenek késztetést arra, hogy 

később, felnőttként is focizzanak akármelyik bajnoki 
osztályban. 
A tavaszi szezonban nyújtott segítségért köszönet illeti 
valamennyi támogatónkat, szurkolónkat, valamint a 
zavartalan működést biztosító rendező stábot is. Bízunk 
abban, hogy a jövőben is számíthatunk rájuk. Külön 
köszönetet mondunk az önkormányzat mindennemű 
támogatásáért, amely nélkül ez az eredmény nem 
születhetett volna meg. Az egyesület a továbbiakban is 
igyekszik minél több anyagi forrást felkutatni, amely 
lehetővé teszi, hogy ma már szinte profi szintű 
sporteszközökkel és felszerelésekkel léphetünk pályára. A 
jövő idényben is nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás 
nevelésére, amelyben az iskola testnevelője van 
segítségünkre. A felnőtt mellett a továbbiakban is 7-9-11-
13 és 19 éves utánpótlás korú csapatok szerepelnek a 
Somogyjád színeiben. Sajnos, a gyereklétszám egyre 
kevesebb, így nagyon nehéz egy-egy utánpótlás csapat 
kiállítása. Ezért örömmel fogadjuk, ha egy-egy új 
jelentkező sportoló érkezik valamelyik csapat tagjának, az 
5 évestől a 21 éves korig bezárólag. A szakmai és technikai 
személyzet az egyesületben biztosított. De nagy 
segítséget jelentene, ha valaki úgy érezné, hogy szívesen 
részt vállal az egyesület munkájában, egy – egy feladat 
bevállalásában.    /Szabadidő Sportegyesület–Somogyjád/ 

Köszönet a sportolóknak, a stábnak. Hajrá Jád! 

 
56. Kovács Rezső Kupa Április elején rendezték meg 

Somogyjádon az 56. Kovács Rezső Röplabda Kupát, 

amelyen a férfiak közt ismét somogyjádi siker született. A 

női mezőnyben a Kaposvári Röplabda Akadémia 

Utánpótlás Műhelyének csapatai közül került ki a győztes. 

Köszönjük a szervezést és a lebonyolítást a Somogy 

Megyei Röplabda Szövetségnek. Külön köszönjük 

Sántosiné Oláh Edit munkáját. Gratulálunk a 

Somogyjádi Röplabda és Szabadidő Sportegyesület 

játékosainak! 
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