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                                        Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa 

XXVI. ÉVFOLYAM 156. szám 2019 / 1.   január-március       

 

Tájékoztató a 
testület munkájáról 

 

Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete decembertől összesen 8 (nyílt, zárt, együttes) 
alkalommal ülésezett. Ezen időszak alatt összesen 71 
határozatot hozott és 4 rendeletet alkotott. 
Intézményfenntartó társulási tanács ülés 1-1 alkalommal 
volt (szociális és óvodai), ahol összesen 6 szociális és 8 
óvodai határozat született. A Képviselő-testület 
intézkedései, döntései közül, a teljesség igénye nélkül, az 
alábbiakban ismertetjük a legfontosabbakat:  

A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérleti 
díját 2,5%-kal megemelte (a Közösségi terem bérleti 
díjáról részletes tájékoztatót a 6. oldalon olvashatnak).  

A Képviselő-testület döntése értelmében 
önkormányzatunk 2019. évben bevezette a helyi 
idegenforgalmi adót, amelyet kizárólag fizetővendéglátás 
után, vendégéjszakára kell fizetni január 1-jétől. 
Településünkön egyetlen magánszemély sem rendelkezik 
engedéllyel, kizárólag a Vendégházba érkező 18 év feletti 
vendégekre vonatkozik az ez irányú adófizetési 
kötelezettség.  

A Képviselő-testület ajánlatot kért az orvosi rendelő 
felett lévő szolgálati lakás tetőszigeteléséhez, amelyről 
2019. január 9-én döntött. Napjainkban már a 
megvalósítást láthatják, összesen 5.990.700 Ft-ba került a 
felújítás, amelyből 3.848.040 Ft TOP pályázaton elnyert 
támogatás volt, és 2.142.660 Ft volt az önerő.  

A Képviselő-testület csatlakozott a Dél-Balatoni 
Turisztikai és Kulturális Egyesülethez, amellyel 
várhatóan közös pályázatokat tudnak benyújtani 
(Somogyvár, Buzsák, Lengyeltóti, - csak a nagyobb 
településeket kiemelve, a tagok között sok vállalkozó és 
civil szervezet is megtalálható).  

A Képviselő-testület döntött a BURSA ösztöndíjakról. 
Négy egyetemista adta be kérelmét. A testület mind a 
négy fiatalt támogatta, havi 3.000-3.500 Ft-tal, a 
szabályozás szerint a támogatott „iskolája” köteles 
megduplázni a kapott összeget, így 6.000 - 7.000 Ft 
ösztöndíjat kapnak az érintettek.  

A benyújtott REKI pályázatukra a BM 4.000.000 Ft 
támogatást biztosított.  

A Képviselő-testület elfogadta a Jogi és Ügyrendi 
bizottság, továbbá a Képviselő-testület 2019. évi 
munkatervét.  

A decemberi ünnepi testületi ülésen köszöntötték a 
kerek évfordulós intézményi dolgozókat és képviselőt, 20 
éves munkáért Bózsa Rékát, Kovács Bernadettet, Sámson 
Anitát, Szabóné Kazi Zsuzsannát, Tokajiné Szaka Anettet 
és Torma Sándor képviselőt, 10 éves intézményi 
dolgozóként Dakos Péter jegyzőt és Fábián Emőke 
köztisztviselőt köszöntötték. 

Folytatás a 2. oldalon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezt történt 
- December 10-én és 11-én komplex szűrés nőknek 
- December 14. Bózsa Brigitta festőművész kiállításának 
                           megnyitója 
- December 15. Községi karácsonyi ünnepség 
                              A felújított Művelődési ház és  
                              a Vendégház átadása 
- December 15. Adventi koncert –  
- December 31. Szilveszteri koccintás 
- Február 12. Óvodai farsang a Művelődési Házban 
- Február 23. Iskolai farsang a Művelődési Házban 
- Március 14. Ünnepi megemlékezés és községi 
                         kitüntetések átadása  

programajánló 
- Április 23-24. Bölcsődei, óvodai beiratkozások 
- Május 1. Sportmajális a Szabadidő Parkban 
- Május 24. „Miénk a színpad” - Kovács Marcsi est, 
                    Emlékfa avatás 
- Május 25. Gyermeknap a Szabadidő Parkban 
- Május 26. Európai Unió tagjainak választása 
- Május 26. Hősök Napja a Református templomban és 
                    a I-II. világháborús emlékműnél 
- Június 06.Évzáró a Maci és Méhecske csoportban 
- Június 07. Ballagás a Katica csoportban 
- Június 15. Ballagás és tanévzáró ünnepség az általános 
                     iskolában 
 

Anyakönyvi hírek 
Született:  
Tóth Zétény              /Tóth-Vass Éva–Tóth Zsolt/ 
Fazekas Ábris István /Fazekas-Nagy Alexandra-Fazekas 
Simon/ 
Koczván Lilla          /Tormási Tamara-Koczván Kornél/ 
Kalányos Benjámin /Bogdán Magdolna-Kalányos János/ 
 

 
                                      Köszöntjük településünk  

                                              legifjabb lakóit.   
Elhunytak: 
   Bori Péterné /Virág utca/ 
   Dömötör Mártonné /Kossuth Lajos utca/ 
   Vogronics Ferenc /Kálvin János utca/ 
   Bódis Józsefné /szociális otthon/ 
   Bálizs Ferencné /Táncsics utca/ 
   Kakukk Zoltán /Fő utca/ 
   Virág Sándorné /Bajcsy-Zs. utca/ 
   Orsós Imre /Szabadság utca/ 

 
                   A családok gyászában osztozunk. 
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A Képviselő-testület elfogadta a Somogyjádi 
Sportcsarnok Nonprofit Kft. javaslatát, elsődlegesen a 
rezsi költségek emelésére vonatkozóan, amelyet a 
közműköltségek és bérköltségek (kötelező béremelés) 
növekedése indokolt. Nyersanyag normát nem kellett 
emelni, hiszen előző évben közel 1,5 millió Ft értékben 
szállított a kertészet friss zöldséget a konyhára. Továbbá 
elfogadta a Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2019 évi üzleti 
tervét a felügyelő bizottság javaslata alapján.  

Módosításra került a Kft. és az önkormányzat 
megállapodása az ebédlő takarítására vonatkozóan. 

A Képviselő-testület javaslatokat fogalmazott meg a 
Magyar Falu Program keretében beadandó pályázatok 
kidolgozására.  

2019. március elején elfogadta a 2019 évi költségvetést 
és megalkotta a 2019. évi költségvetési rendeletet. A 
költségvetés fő sorait a 3. oldalon láthatják. 

A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a 
köztisztviselők egyszeri bérrendezéséhez, pozitív 
elbírálást kaptunk, így a Somogyjádi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése az állam 
által kapott támogatásból finanszírozható. 

A Képviselő-testület mérsékelte a Zsilka Patika Kft. 
bérleti díját a gyógyszertárra vonatkozóan. 

A Top pályázathoz kapcsolódóan, árajánlatok kérését és 
megérkezését követően, döntött 10 db bogrács, 
bográcstartó és kisebb méretű rendezvénysátor 
beszerzéséről, amelyre teljes mértékben a pályázati 
támogatás nyújt fedezetet. 

A költségvetés elfogadásával egy időben döntött a 
társadalmi és civil szervezetek támogatásáról. A civil 
szervezetek, az önkormányzattól kapott támogatásból 
közösségi programokat valósítanak meg ez évben.  

A Képviselő-testület idén is támogatja a református és 
katolikus egyházat. 

Képviselő-testületünk támogatási igényt nyújtott be 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 5 fő 
alkalmazásához, elfogadott kérelmünk alapján 2019. 
március 11-én indult el ezen programunk, amelynek 
keretében intézmények takarítására és közterületek 
gondozására alkalmazunk dolgozókat. 

A Képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg a 
Közös Hivatalban történt személyi változásokról, március 
1-jétől, pénztárosként Rónai Péter került alkalmazásra, a 
négy település adóügyi feladatait Jekl Enikő látja el. 
Alexa Ferenc kérte köztisztviselői jogviszonya 
megszüntetését, mivel a családi-mezőgazdasági 
vállalkozásukban kíván a jövőben dolgozni.  

A Közös Hivatal ügyfélfogadási idejét a 4. oldalon 
olvashatják. Az ügyintézést a korábbi évekhez hasonlóan 
türelemmel, megértéssel, és szakértéssel látják el 
tisztviselőink.  

Kérjük az ügyfélfogadási idő betartását és 
együttműködésüket ügyeik elintézéséhez! 
 

KÖZMEGHALLGATÁST 
TARTOTTUNK 

2018. december 10-én közmeghallgatást tartottunk a 
Művelődési házban. Polgármester asszony részletes 
gazdasági és mindenre kiterjedő beszámolót tett a 
jelenlévők felé. Beszámolt a képviselő-testület 
munkájáról a gazdálkodási adatokat ismertetve, kiemelve 
a pályázati támogatással megvalósult beruházásokat. 
Részletesen indokolta az év során felmerült változtatások 
okát. A jelenlévők közül többen dicsérő szavakkal illették 
a sikeres önkormányzati gazdálkodást, megköszönték a 
település vezetésének a 2018. évben végzett eredményes 
tevékenységet. A közmeghallgatáson, a köszönet és 
elismerések mellett, javaslatok és vélemények is 
elhangzottak. Ezúton köszönjük az építő jellegű 
felszólalásokat, amelyeket többségében ott 
megválaszoltunk, továbbá ígéretet tettünk a többség 
érdekét érintő problémák megoldására. 

A 2017-es közmeghallgatáson hangzott el a 
Berkenye utca aszfaltozására vonatkozóan, hogy az 
2019-ben varható, azóta a munkát megrendeltük, 
természetesen pályázatot is adunk be a Magyar Falu 
Program keretében. Elmondtuk, hogy folyamatosan 
egyeztettünk Szabó László mérnök úrral, akinek ezúton 
is köszönjük javaslatait.  

A közmeghallgatáson kértük és most is kérjük, hogy 
észrevételeiket, javaslataikat bátran mondják el 
Képviselő-testületünk tagjainak. Újságunkat is 
tájékoztatóként, az információátadás egyik legfontosabb 
eszközének tartjuk. A közmeghallgatáson elhangzott, 
hogy iparűzési adóerő képességünk 2018-ban, (a vasút 
felújításból származó bevételből) lényegesen nőtt, 
amelynek következtében közel 15 millióval kevesebb 
kiegészítő támogatást kapunk 2019-re, holott az ebből 
származó egyszeri bevételünk mindössze 6-7 millió volt 
2018-ban. 

Jól eső érzés volt, hogy többen őszintén fogalmaztak 
meg pl. a zajhatással járó rendeletünkkel kapcsolatos 
jobbító szándékú véleményüket, indokolva, hogy az miért 
nem felel meg a többségnek. Így mérlegelve a javaslatot a 
helyi rendelet módosítása megtörtént egy héten belül 
(zajhatással járó tevékenység). A módosított rendelet 
részleteit külön ismertettük decemberi számunkban. 

JANUÁRI hó helyzet 
Januárban kétszer esett le 8-10 cm 

mennyiségű hó. A havazás mindkét 
alkalommal hétvégére esett. Az önkormányzati 
dolgozók (közfoglalkoztatottak) többsége 

lelkiismeretesen elvégezte a hó eltakarítással járó 
munkát: Járhatóvá tették járdáinkat, eldobálták a havat 
közintézményeink parkolóiból. 13 óra előtt végeztek 
minden utcában. A járdák többségét már 10 órára 
letakarították az ingatlan tulajdonosok is, írásos 
felszólítást nem kellett kiküldeni. A temetők bejáratát, 
feljáratát (temetések is voltak) hómentesítettük. A 
havazás nem okozott fennakadást településünk életében. 
Köszönjük azoknak, akik telefonáltak, ha észrevételük 
volt, így azonnal tudtunk reagálni. Külön köszönet a 
Bajcsy utcai csapatnak, akik összefogással több idős 
ember előtt letakarították a járdát. 
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SOMOGYJÁD KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA  

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 

Működési 
bevételek összesen 635 705 564 69 562 701 705 268 265

Felhalmozási célú 
bevételek összesen 102 720 891 102 720 891

Bevételek összesen 738 426 455 69 562 701 807 989 156
Működési célú 
kiadások összesen 578 074 564 69 562 701 647 637 265
Felhalmozási célú 
kiadások összesen 112 200 891 112 200 891
      ebből  
fe lújításra 15 470 700 0 15 470 700
      ebből  
fejlesztésre 96 730 191 0 96 730 191

Kiadások összesen 690 275 455 69 562 701 807 989 156

 
A költségvetési táblában lévő felújítások és beruházások 
várhatóan az alábbiak szerint valósulnak meg: 
Már elnyert pályázatok: 
- Traktor, rézsűkasza és talajkés beszerzése 
konzorciumban Edde és Alsóbogát településekkel. 
A traktor tulajdonjoga Somogyjádé lesz, amelynek 
bekerülési költsége várhatóan 12 millió 687 ezer Ft lesz, 
közel 10 millió a támogatás, önerő 2 millió 697 ezer Ft. 
Közbeszerzése folyamatban van.  
- Ipari Park beruházás a Jádi Zrt-től vásárolt területen, a 
Jádi Zrt. iroda és Pánger Zsolt telepe közötti részre, 70 
millió 468 ezer Ft értékben. 
- Berkenye utca aszfaltozása, várhatóan 5 millió 800 ezer 
Ft értékben, erre pályázatot nyújtunk be, amennyiben 
nem nyer, úgy önerőből valósítjuk meg. 
- Orvosi rendelő feletti szolgálati lakás tetőszigetelése 5 
millió 990 ezer Ft értékben, amelyből 2.142.660 Ft az 
önerő. 
- Kossuth Lajos utcában (volt Laskai ház helyén) 
Szabadidő és pihenőpark kialakítása. Pályázatunk bírálat 
alatt van, - 4 millió 230 ezer Ft támogatást várunk, 1 
millió 613 ezer Ft önerőt biztosítunk. 
- Szálláshely fejlesztése Somogyjádon, - a Vendégház 
bútorcseréjére 4 millió 504 ezer támogatást remélünk, 1 
millió 254 ezer önerőt kell biztosítunk. 
- Mezőgazdasági start projektben kútfúrásra 4 millió 49 
ezer Ft-ot, míg a szalag és körfűrész beszerzésekre 
881.990 Ft-ot kaptunk. 
- Adtunk be még pályázatot szabadidős programok 
szervezésére: Sportmajálisra és Falunapra is, amelyek 
közül már egyet elnyertünk, így programjainkat 
támogatással tudjuk megvalósítani. 
- Nyújtottunk még be pályázatot, amely reményeink 
szerint szintén nyertes lesz, ezzel is nagyobb 
lehetőséghez jut 
településünk. 

 
 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2018. ÉVI 
REZSICSÖKKENTÉSRŐL 

A 1364/2018. (VII. 27.) Kormányrendelet alapján 2018. 
október 15-ig volt lehetőségük bejelenteni 
rezsicsökkentés igényüket, akiknek gázszámláján nem 
tudták a 12.000 forintot jóváírni. Az igénylésnél tűzifa 
iránti igényt jelentett be minden család. 

Önkormányzatunk a 12.000 Ft-ot készpénzben nem 
fizethette ki. Más önkormányzatokkal együtt azt a 
megoldást találtuk, hogy levélben megkeressük az 
érintetteket, és lehetőséget biztosítunk gázpalackok 
vásárlására. Így, akik elfogadták ezt az alternatívát, 12 
ezer Ft értékű (6 db 2 ezer Ft-os) gázkupont kaptak. 

Összesen 69 család kért gázpalack utalványt, és 17 
család kapott fát (0,5 köbméter). A gázkuponokat a két 
helyi COOP boltban válthatják be 2019. december 10-ig. 

A gázfűtési rendszerrel rendelkezők már az előző évben 
megkapták az egyszeri, 12 ezer Ft-os számlajóváírást. 

 
START PROGRAMOK  

2019. ÉVBEN 
Három programra adtuk be támogatási igényünket 

február elején: Helyi sajátosságokra épülő, 
Mezőgazdaságra és a Szociális jellegű programokra. 

A helyi sajátosságokra épülő program keretében 2019. 
március 1-jétől 2020.02.29-ig 7 főt, és 2020.január 1-jétől 
2020.02.29-ig további 5 főt alkalmazunk, bérköltségre 
összesen 8.518.690 Ft-ot kaptunk.  

A program keretében 25.000 db (500 m2) viacolort, 500 
db 1 méteres járdaszegélyt, 250 db betonból kiöntött 
virágtartót kívánunk legyártani. Továbbá 8 db fából 
készült közterületi asztalt, 3 db közterületi fapavilont, 
valamint 50 db közterületi műkő virágtartót készítünk. A 
dologi kiadásokra összesen 3.694.639 Ft támogatást 
biztosítottak.  

A Start mezőgazdasági programban 12 hónapon át 9 fő 
foglalkoztatását kell megvalósítanunk, amelyre 9.771.396 
Ft bérköltséget biztosítottak. A program keretében a vizes 
rétekre 50 db nyárfa és 50 db császárfa csemetét 
szeretnénk ültetni.  

Az előző évben megvásárolt fóliasátorral nőtt a fóliázott 
területünk, így az már 600 m2, 5 fóliába ültetünk és 
nevelünk palántákat. 

A fóliasátrakban történő termeléssel májustól friss 
zöldséggel tudjuk ellátni a Somogyjádi Nonprofi Kft. 
által üzemeltetett konyhát. Köztudott, hogy konyhánk 
biztosítja a bölcsődések, óvodások, iskolások és szociális 
étkezők ellátását Somogyjádon, de további 4 településen 
is. 

2019-ben, az előző évek gyakorlatának megfelelően, 
minden olyan zöldséget megtermelünk, amelyre a 
konyhának szüksége van, továbbra is a lakossági 
igényeket szem előtt tartva, a többlettermelésből ki tudjuk 
szolgálni helyi vásárlóinkat.  

Kútfúrásra is kértünk támogatást, így vállaltuk, 
hogy a Berkenye utcából 2020 tavaszára a fóliás 
kertészetet elköltöztetjük, a visszamaradó három 
telket lakások építésére értékesíteni tudjuk.  

A program megvalósításhoz dologi kiadásokra összesen 
9.037.704 Ft-ot támogatást fogadtak el.  
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2019-ben Belterületi közút programot 5 fő 
közfoglalkoztatottal indítottunk. Bérköltségre 4.473.950 
Ft-ot kaptunk. E projektben tervezzük településünk 
legfontosabb járdaszakaszainak felújítását: a Kossuth 
Lajos utca, Fő utca és Gárdonyi utca balesetveszélyes 
szakaszait cserélni tudjuk. Terveztünk a Petőfi utcára is 
újabb kőborítást a kátyúk javítására. Szeretnénk a 
Csengeri közben a gyalogos átjárót megjavítani.  

Aszfaltburkolat javítását tervezzük azokon a 
szakaszokon, ahol kisebb kátyúk vannak. Programjaink a 
tervezettek szerint március 1-jével elindultak, igaz még 
minden álláshelyet nem tudtunk betölteni, egyre többen 
elhelyezkedtek a szabadpiacon. 

Sajnos a közfoglalkoztatási bér nem emelkedett, 
mindössze nettó 54 ezer forintot keresnek azok a 
foglalkoztatottak, akiknek adókedvezménye nincs. 
 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐK, 
Közös HIVATAL, 

TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD, 
FALUGAZDÁSZ 

 

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje 

Hétfő: 8 órától 12 óráig és 13 órától 16.30 óráig 
Kedd: 8 órától 12 óráig 

Szerda: 8 órától 12 óráig 
Csütörtök: 8 órától 12 óráig és 13 órától 16.30 óráig 

Péntek: nincs ügyfélfogadás 
 

TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD, - Molnárné Péterfai 
Andrea ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE 

Hétfő: 10.15 órától 12 óráig 

Szerda: 8 órától 12 óráig 
Péntek: 8 órától 10 óráig 

 

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSA 
 
 
 
 

LOMTALANÍTÁS  
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a KHG Nonprofit Kft. 

településünkön 2019. szeptember 26-án lomtalanítást 
fog végezni. 

A KHG Nonprofit Kft. munkatársai kérik, hogy 
kizárólag e napon reggel 5 óráig helyezzék ki az 
ingatlanok elé a lomhulladékot. A lomtalanítás során, az 
ingatlanokon keletkező olyan 
nagyméretű, szilárd hulladékok 
kerülnek elszállításra, amelyek a 
rendszeres elszállítások alkalmával 
nem férnek el a rendszeresített 
gyűjtőedényekben.  

Kérik, hogy a lomtalanítási napon NE helyezzenek ki: 
elektronikai berendezéseket (Tv, mikró, hűtő, mosógép 
stb.) vegyszereket, festékeket, savakat-lúgokat, építési 
hulladékot, zöldhulladékot, kommunális- és szelektív 
hulladékot, gumiabroncsot, illetve egyéb veszélyes 
anyagot tartalmazó hulladékot. 

 

KOMPLEX ORVOSI SZŰRÉS A 
SOMOGYJÁDI 

ASSZONYOKNAK  

2018. december 10-én és 11-én ismét sor kerülhetett a 
45-65. év közötti somogyjádi nők szűrésére. 

Így elkezdődhetett a várva-várt szervezés, amire kb. 1 
hónap állt rendelkezésre. Személyesen és telefonon is 
jelentkezhettek az érdeklődők. 

Közel 2 és fél év telt el az utolsó szűrés dátuma óta, 
ezért voltak, akik önállóan mentek el a vizsgálatokra, 
nem várva meg a meghívó levelet. 

Akik a szervezett szűrés kereteit választották 
jelentkezhettek a mammográfián (emlőszűrés) kívül 
tüdőszűrésre és nőgyógyászati szűrésre is. 

A 206 meghívott főből 59-en jelentek meg 
mammográfián, ebből még 32-en tüdőszűrésen, és 22-en 
nőgyógyászati méhnyak szűrésen is. 

A Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós és 
Egészségfejlesztő Iroda koordinátorával több alkalommal 
egyeztettünk. A szűrés napján a segítők és a koordinátor 
kisebb csoportokban mindenkit elkísért a vizsgálatok 
helyszínére. Nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. Ezt 
a somogyjádi hölgyek nevében egy e-mail-ban meg is 
köszöntem nekik. 

Az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan most is 
biztosította a hölgyek Kaposvárra szállítását, és a 
hazautazást is. A falugondnoki busszal gyorsan és 
egyszerűen hazaérkezetett mindenki. 

Köszönet az önkormányzatnak a szűrés támogatásáért, 
és a falugondnoknak a megbízható munkájáért. 

A szűrés eredményéről a háziorvos kapta meg a 
leleteket, mivel aláírásunkkal felhatalmaztuk a 
szűrőközpontot erre. A délelőtt folyamán kitölthettünk 
egy diabetes rizikó kérdőívet is, amelyet a kórházi 
dietetikus értékelt ki. Az eredményét szintén a 
háziorvosnak küldi el. Ebből megtudhatjuk, milyen 
esélyünk van a jövőben a 
cukorbetegségre, és mit kell 
tennünk, hogy ez minél később 
következzen be.  

Ha számvetést készítünk a két 
napról, és megnézzük a megjelenési 
arányt, a 2018-as adatok sajnos, 
nem jobbak az előző évekétől. Ez 
azt jelenti, hogy sokan nem éltek a 
lehetőséggel.  
Ezért csak bíztatni tudok mindenkit, hogy 2 év múlva 

csatlakozzon hozzánk, és 
bátran jelentkezzen a 
felkínált szűrésekre. Az 
időben felfedezett 
betegségek kezelhetők, 
gyógyíthatók. 
Mindenkinek erőt, 
egészséget kívánva: Nagyné 
Csányi Erzsébet védőnő  
Ezúton köszönjük meg 

Nagyné Csányi Erzsébet védőnőknek áldozatos szervező 
munkáját, amellyel hozzájárult a szűrések zökkenőmentes 
lebonyolításához.  

Szerda: 12 órától 16 óráig 
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2019. 

A 2019. évi imahét 
január 20. és 27. között 
zajlott nemcsak 
Magyarországon, hanem 
az egész világon. Az 
imahét anyagát az indonéz 
keresztények állították 
össze. A tőlünk távoli 
országban, melyet 17.000 
sziget alkot, az ottani 
keresztyének egyrészt arra 

helyezték a hangsúlyt, mit jelent Isten családjának 
tagjaként élni és így bizonyságot tenni. 

Másrészt, arra hívták fel a figyelmet, hogy lakóhelyünk 
olyan hely, amelyet Isten adott, Isten jelölt ki élettérként, 
éppen ezért szeretettel és felelősséggel kell tekintenünk 
rá. Az imahét vezérigéje a következő igevers volt: „Az 
igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (5Móz 
16:18-20.) 

Idén három alkalommal lehettek együtt a katolikus, 
református és baptista gyülekezetek tagjai.  

A kezdő istentiszteletet Somogyjádon tartottuk, ahol 
Fábián Sándor, a bodrogi baptista gyülekezet lelkésze 
szolgált. A következő alkalmakon Bodrogon voltunk. Az 
ottani katolikus templomban Riedling-Kovács Szilvia 
református lelkész hirdette az igét, majd a záró alkalmon, 
a baptista gyülekezet látott vendégül minket – szó szerint 
is, hiszen az istentiszteletet szeretetvendégség követte. 
Ezen az istentiszteleten Csendes Sándor plébános úr 
igehirdetését hallgathattuk meg. Hisszük és reméljük, a 
résztvevők olyan üzeneteket kaptak az Igére való figyelés 
során, mely segít a mindennapi döntésekben és 
cselekvésben. 

 
MESEVÁR ÓVODÁBÓL 

JELENTJÜK 

„Farsang három napjába, 
Nem vittél el a táncba. 
Ha nem vittél a táncba,  

Nem önthetsz meg Húsvétra.” 
 

Bezzeg a somogyjádi óvodások táncba vitték 
szüleiket, vendégeiket a farsangi mulatságukon! 
Ugyanis február 16-án a zsúfolásig megtelt Művelődési 
Házban a gyerekek fergeteges műsora láttán, hallatán 
mindenkinek kedve támadt a tánchoz. A hangulatot 
fokozta Rosta Géza interaktív zenés műsora, ahol 
gyerek, felnőtt jól érezhette magát. A szülők 
gyermekeik részére igazán ötletes, mutatós jelmezeket 
készítettek, amelyeket a gyerekek büszkén mutattak be 
a színpadon. Megköszönjük a Szülői Munkaközösség 
aktív, lelkiismeretes munkáját, nagyon sokat segítettek 
a program lebonyolításában, úgy, mint a 
tombolaszelvény, belépőjegy árusítása, a 
süteményárusítás, vagy a tombolahúzás.  

Ezt a napot hosszú készülődés, ráhangolódás előzte 

meg, a gyerekek óvónőikkel 
sokat készültek a „farsangi 
bálra”. Színes álarcokat festettek, 
vidám dalokat, verseket, 
csúfolókat tanultak, hogy azzal 
kergessék el a telet.  

Idén is meglátogatták a leendő 
tanítónők a nagycsoportosokat. 
Marika néninek és Edit néninek 
foglalkozás és szabad játék 
közben is lehetőségük nyílt 
leendő tanítványaik 

megfigyelésére, megismerésére.  
Házi versmondó versenyre készülünk, illetve nagyon 

várjuk a tavaszt, azzal együtt a közelgő programokat, 
mint a húsvét, gyereknap, májusfa kitáncolás, csoport 
kirándulások, évzárók, ballagás.  

Leendő óvodásainkról sem feledkeztünk meg, nekik 
április 23-24-én lesz az óvodai beiratkozás, az első nagy 
találkozás az intézménnyel. Beiratkozásra várunk 
minden olyan kisgyermeket, aki 2019.12.31-ig betölti a 
3. életévét. A beiratkozáson túl a június közepén 
tartandó nyílt napon is lesz lehetőségük a 
gyermekeknek ismerkedni az óvodával, leendő 
társaikkal, óvónőikkel, és kiválaszthatják az óvodai 
jelüket. A kisebb korosztályról sem feledkezünk meg, 
hiszen 20 hetes kortól lehetőségük van a szülőknek 
igénybe venni a Mini Bölcsődei ellátást gyermekük 
részére. Mini bölcsődénkben 7-8 gyermek elhelyezését 
tudjuk biztosítani, nagy segítséget nyújtva a munka 
világába visszatérő szülőknek, illetve azoknak, akik 
munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, 
képzésben vesznek részt, betegségük vagy egyéb ok 
miatt gyermekük napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni. Míg a 
szülők dolgoznak, 
gyermeküket 
szakképzett 
kisgyereknevelő és 
dajka látja el, 
fejleszti egy tágas, 
minden igényt 
kielégítő bölcsődei 
csoportban. 
Bölcsődéseink is megtartották a családias hangulatú 
farsangi rendezvényüket. (lásd fotó). A bölcsődei ellátás 
díjtalan, az étkezésért is csak abban az esetben kell a 
szülőnek fizetni, ha családjában az egy főre jutó nettó 
jövedelem összege meghaladja a kötelező legkisebb 
munkabér nettó összegének 130%-át (jelenleg 119.301 
forintot), és erről a szülő nyilatkozatot tesz 
(NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a 
pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és 
óvodai gyermekétkeztetés igényléséhez). Mini 
bölcsődénk nyitvatartási ideje (reggel 7 órától délután 
17 óráig) a családok igényei szerint és az óvoda 
nyitvatartási rendjéhez igazodva lett kialakítva. A Mini 
Bölcsődében szintén április 23-24-én tartjuk a 
beiratkozást. Szeretettel várunk minden új kis óvodást, 
bölcsődést a következő nevelési évben is! /Kurucz 
Gáborné intézményvezető/ 
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BÓZSA BRIGITTA 
KIÁLLÍTÁSA  

2018. december 14-én, a karácsonyi és átadó 
ünnepségünk előestéjén rendeztük meg Bózsa Brigitta, 
volt somogyjádi általános iskolai 
tanárunk, azóta számos kiállítást 
magáénak tudó, kiváló 
festőművészünk kiállítását 
Varázsvilágom címmel.  

A kiállítást Kovács Tibor 
fotóriporter nyitotta meg, a 
kiállításon közreműködött a 
szintén somogyjádi kötődésű 
Sándor Tímea népzene tanár, 
valamint a Somogyjádi Illyés 
Gyula Általános Iskola tanulói. 

Szemet gyönyörködtető, lelket 
melengető festményeket hozott 
magával a művésznő, aki 
kiemelte: ez a kiállítás számára egy igaz kihívás, hisz 
hazajött. Olyan emberek veszik körül, akiket tanított, 
vagy kollégái voltak, életének, életútjának meghatározó 
„szereplői”, külön köszönetet mondott Édesanyjának, aki 
kisgyermekkorától támogatja. Alkotásaihoz és a 
kiállításhoz is gratulálunk! Alkotószabadságához, 
remekműveihez jó egészséget kívánunk! 
 

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG és a 
megújult épületeink 

átadása 

2018. december 15-én, karácsonyi ünnepséget 
tartottunk a Művelődési házban. Ünnepségünket 
megtisztelte, 
valamint a felújított 
Művelődési házat és 
a Vendégházat átadta 
és köszöntőt mondott 
Móring József Attila 
országgyűlési 
képviselő, Biró 
Norbert, a Somogy 
Megyei Közgyűlés 
elnöke és Vetési Bernadett, a Somogy Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója. 

Az ünnepségen „Karácsony fényei” címmel 
közreműködtek a 
Somogyjádi Illyés 
Gyula Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
növendékei, a 

somogyjádi 
nyugdíjasok és a 
göllei Péntek Esti 

Dalárda. 
Köszönjük a szereplőknek és az őket felkészítőknek a 
színvonalas, meghitt műsort. Bízunk abban, hogy a 
felújított Művelődési ház mindannyiunk örömére még 
több programnak ad majd helyszínt, Vendégházunk pedig 
egyre több idelátogató vendéget varázsol el a jövőben. 

 

ÓVÉV búcsúztatása AZ 
IFJÚSÁGI PARKBAN 

 

2018. december 31-én pezsgős koccintásra hívtuk a 
somogyjádi polgárokat az Ifjúsági parkba. 
Meghívásunkat közel 250 fő fogadta el. Meglepetés is ért 
bennünket, Mihalovicsné Erzsike, (aki elmondása szerint, 
először volt kint) szeretett volna együtt ünnepelni, friss 
meleg pogácsával kínálta a jelenlévőket, amit ezúton is 
köszönünk.  

Éjfélkor tűzijátékot láthattak a velünk ünneplők. 
Vidáman, önfeledten, a gondokat magunk mögött tudva 
léptünk az új évbe, bízva elsődlegesen a jó egészségben, 
családok, barátok szeretetében! Ezúton is kívánunk 
mindenkinek erőt, egészséget a 2019. évhez. Kívánjuk, 
hogy a kitűzött célokat eredményesen érjék, érjük el! 
 

CSALÁDI RENDEZVÉNYEKRE 
AJÁNLJUK KÖZÖSSÉGI 

TERMÜNKET 
 

2019. évben is lehetőség van a Fő u. 8. szám alatti 
Közösségi termünk kibérlésére családi rendezvények 
(jeles napok ünneplése, ballagás stb.) vagy baráti 
társaságok összejövetelére. 
Árak (áfa nélkül értendők): 

- Családi rendezvény 15 főig: 7.000 Ft/alkalom 
(maximum 24 óra) 

- Családi rendezvény 16-25 főig: 10.000 
Ft/alkalom (maximum 24) 

- Előadások, egyéb rendezvények: 2.000 Ft/óra, 
de minimum 2 órára járó díjat meg kell 
fizetni 

 

tavaszi RENDEZVÉNYEK A 
SPORTCSARNOKBAN 

A Sportcsarnok Nonprofit Kft. tavaszi időszakában az 
alábbi kiemelt programokra látogathatott és látogathat el: 
�Március 9-10 között nálunk rendezték meg a serdülő 
birkózók szabadfogású, valamint a 
serdülő nők minősítő versenyét. 
Érdeklődéssel vártuk a számunkra 
új sportág bemutatkozását 
Somogyjádon. Izgalmas fogásokat 
láttunk, jól sikerült a bemutatkozás.  
�Az előző évek sikeres rendezvényeinek köszönhetően a 

Ritmikus Gimnasztika Szövetség idén 
is nálunk bonyolítja le két országos 
versenyét: Március 15-17 között 
zajlott a regionális diákolimpia, 
majd április 4-6 között 
újratalálkozhatunk a ritmikus 
gimnasztikázók népes táborával.
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SÜTŐ, -ÉS FŐZŐTANFOLYAM 
AZ ISKOLAI KONYHÁN  

Az előző évi sikeren megfogalmazódott igények alapján 
az önkormányzat idén is megszervezte a sütő-és 
főzőtanfolyamot, amely február 4-én indult. 

Minden hétfőn és szerdán 17 órától volt lehetőség 
tanulni, gyakorolni az iskolai ebédlőben. A cukrászati 
sütést Ottucsák Berni cukrász vállalta nagyon nagy 
lelkesedéssel. A hagyományos rétes sütésére Süléné 
Bodó Vali és Bálizs Marika tanította meg az érdeklődőket 
február 4-én. 

Február 18-tól Torma Zoltán és 
felesége Marika főző 
tanfolyammal bővítette az 
érdeklődők recepttárát. 

A tanfolyam befejezése március 
6-án volt.  

A „képzés” térítésmentes volt, 
költségként egy-egy alkalommal 
felhasznált nyersanyagokon 
„osztoztak” a résztvevők, akik az 
elfogyasztott ételt fizették meg 
ténylegesen. 

Köszönjük az oktatóknak, hogy tudásuk egy szeletét 
átadták a résztvevőknek. Köszönjük, a sok ötletet, 
amellyel gazdagítani tudtuk főzési és cukrászati 
ismereteinket. 
 

TUDOSÍTÁS A NAPPALI 
ELLÁTÁS KIEMELT 
RENDEZVÉNYEIRŐL  

 

Február 7-én a Közösségi teremben rendeztük meg az 
idősek farsangi mulatságát, amelyen részt vettek a 
somogyjádi, a hajmási nappali ellátás tagjai, valamint a 
somogyjádi Nyugdíjas Egyesület tagjai. 

Hajmási vendégeink egy színes, vidám előadással 
köszöntötték a megjelenteket, majd a somogyjádi 
nyugdíjas klub tagjai adtak elő egy kedves produkciót. A 

fellépések után az alkalomhoz illő ételt fogyasztották el 
a résztvevők, gazdag babgulyást és farsangi fánkot 
kaptak.  

A talp alá valót Erdélyi László és barátja húzta. Közös 
tánccal, énekléssel zártuk a jó kedélyű délutánt. 

 

A nőnapi rendezvényt március 7-én 
délelőtt tartottuk, szintén Közösségi 
termünkben. Rosta László nőnapi 
köszöntőt mondott, majd a Nyugdíjas 
Klub asszony és férfi tagjai egy szép 
népdalcsokorral színesítették a nőnapi 
programot. Közösségünk megjelent 
szépkorú hölgyeit papír tulipánnal és 
szép idézettel köszöntöttük. Közös 
nótázással jó hangulatban zártuk a 
délelőttöt. 

 

„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden 

feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy 

érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat.” 

/Richard Wagner/ 

MÁRCIUS 15-I 
MEGEMLÉKEZÉS  

ÉS KÖZSÉGI KITÜNTETÉSEK 
 

„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk 

kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely 

lehet, s lesz.” 
/Kossuth Lajos/ 

 

2019. március 14-én került megrendezésre községi 
megemlékezésünk, az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 171. évfordulója alkalmából.  

Az Illyés Gyula Általános Iskola diákjai színvonalas, 
szép műsort vittek színpadra, felkészítő tanáraik 
Szentpáli Edit és Molnár Mária pedagógusok voltak. 
Köszönjük a gyerekek és tanítójuk áldozatos munkáját, 
méltó színbe emelték ünnepi megemlékezésünket.  

Hagyományainkat folytatva, az este során átadtuk (a 
Képviselő-testület döntése alapján) községi díjainkat.  
 
„Somogyjádért” emlékplakettet Riedling-Kovács 
Szilvia lelkésznek és Dakos Péter jegyzőnek adtunk át. 
 
Kiemelkedő közművelődési és sport munkáért 
elismerő oklevelet adományoztunk Nagy Viktornak, 
Bogár Istvánnak, Kovácsné Stéger Ilonának és Ottucsák 
Bernadettnek. 
 
Társadalmi és közösségi tevékenységért emléklapot 
adományoztunk Györék Tibornak. 
 
Elismerő oklevelet adtunk át Nagyné Tóth Ágnesnek, 
Szabóné Dr. Papp Máriának, Sudár Jánosnak, Kovács 
Lászlónak, Bogdán Ferencnek és az óvodai szülői 
munkaközösségnek. 
 

Minden kitüntetettnek szívből gratulálunk! 
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SZAKÉRTŐ KERTÉSSZEL 
NÉZTÜK VÉGIG 

KÖZTERÜLETEINKET ÉS 
SÍRKERTJEINKET 

 

A Képviselő-testület döntése értelmében felkértünk egy 
szakértő kertész-parképítőt a már kialakított parkjaink, 
közterületeink felújítására és a temetőinkben levő veszélyes 
fák számbavételére. 

Mindkét temetőt megnéztük, ezt megelőzően Torma 
Sándor képviselő javaslatát is egyeztettük Hartner Rudolf 
volt kaposvári főkertésszel. 

Az iskola előtti Ifjúsági Parkban, a már túlnőtt tujákból 3 
nagyobb tuja kivágását és a rózsák parkon belüli átültetését 
javasolta, így több egybefüggő zöldterület marad. 

Várhatóan ősszel fákat ültetünk azokra a helyekre, ahol 
nincsenek közművek, ezzel is szebbé tesszük az utcaképet.  

A szakember többször megcsodálta a kialakított Szabadidő 
Parkunkat (Cinka köz), ahol közösségi rendezvényeinket 
tartjuk. Örömmel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy elkészült 
a parkban a Sportpark, amelyet pályázaton nyertünk, ezzel is 
elősegítve az egészséges 
életmód feltételeinek 
biztosítását. 

A nyugati temetőben 
sajnos 3 db idősebb, 
korhadt fát ki kell vágni, 
természetesen az ősszel 
pótolni fogjuk őket. A 
többi idősebb fát, 
elsődlegesen gallyazni 
kell. 

A Keleti temetőben 
szintén van egy 
veszélyes fa, amelynek 
kivágása, árajánlatkérés 
után, még a tavasszal 
meg fog történni. 

Megújul a Fő utcán a virágágyások szegélyezése is. 
Elszállítottuk a termésköveket és a fakereteket. Helyükre 
stabil, dekoratív tömbkő kerül, amelyet előző év végén 
vásároltunk. 

Az óvodával szemben parkolót alakítunk ki, célunk a 
reggeli és a délutáni időszakokban a kétoldali parkolás 
biztosítása és az óvodabusz parkolásából eredő zsúfoltság, 
balesetveszély megszüntetése. 

Az év végén vásárolt színes viacolorból az orvosi 
rendelőnél kívánjuk bővíteni a parkolási lehetőséget. 

Parkosítási, virágosítási munkáink itt nem érnek véget, 
kérjük a lakosság javaslatait további zöldterületi 
parkosításokhoz. 
 

BESZÁMOLÓ  
A LOVAS SZAKOSZTÁLY  
2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

A Somogyjádi Szabadidő Sportegyesület nevében 
köszönjük a sok segítséget, és támogatást, amit az 
önkormányzat és az egyesület nyújtott számunkra és 
egyben hozzájárultak az eredményeinkhez. 

Jelenleg a szakosztályban 2 istálló indít versenyzőket. A 
St. John’s lovasudvar Szabó Orsolya vezetésével az 
alábbi sikereket érte el: 

A Nagykanizsán megrendezett lovastusa versenyen 
Szabó Orsolya Quetra St John’s-al és Wooxy-val 4. 
helyezést, Comanch nyergében pedig 2. helyezést ért el. 

Jelinek Boglárka Balatonvilágoson díjugratásban 1. 
helyezett lett Holdas nevű lovával. 

A Segesden rendezett Borka kupa 3. fordulójában 
díjlovaglás és díjugratás versenyszámokban a csapat 
összesen 8 első helyezést, 4 második és hat 3. helyezést, 
valamint 12 további helyezést tudhatott magáénak. Ezen 
eredmények alapján a lovasudvar 
vezetője megkapta a 
legsikeresebb edző címet.  

A másik, a Fábicsné Karácsony 
Judit által vezetett istálló, - 
amelynek egyik lovasa az 
alábbiakról számol be: 

Völgyesi Annának hívnak, 
születésem óta itt élek 
Somogyjádon. Mióta csak vissza tudok emlékezni, nagy 
álmom volt, hogy lovagolhassak. Hetedikes voltam, 
amikor az edzőm, Fábicsné Karácsony Judit felajánlotta, 
hogy lovagolhatok nála. Ennek már több mint 5 éve. 
2018-ban a Somogyjádi Szabadidő Sportegyesület igazolt 
versenyzője lettem. 

A tavalyi évben második alkalommal vettem részt a 
Segesden rendezett Borka lovas kupán.  

Edzőmmel egész évben nagy lendülettel készültünk a 
versenyszezonra. A felkészülési időszakban 2 lóval is 
gyakoroltam a programokat. Edzőm javaslatára a 
tapasztaltabb Cleopátra-G-vel indultam a versenyeken.  

Mindhárom fordulóra az ifjúsági kategória C1-es 
díjlovas programjával neveztem. 

Az első fordulón, május 13-án 6,1 ponttal 6. helyezést 
értünk el. 

Június 15-én, a második fordulóban 7,4 ponttal 
másodikak lettünk. 

A Borka kupa harmadik fordulójában, szeptember 9-én 
a kapott pontok alapján negyedik helyre kerültünk.  

A három forduló összesített eredménye szerint az 
ifjúsági kategóriában a C1-es díjlovas program első 
helyezését értük el, amire nagyon büszkék vagyunk. 

Nagyon sokat segített az edzőm, Fábicsné Karácsony 
Judit állandó támogatása, és kitartó tanítása. Édesanyám 
erős szeretete és segítsége, valamint, hogy a versenyek 
előtt edzőtáborban vehettem részt. 

Remélem a következő évünk is ilyen jól fog sikerülni. 
Ahogy az időjárás lehetővé teszi, megkezdjük a 
felkészülést a következő szezonra.   

Minden érintett nevében még egyszer szeretnénk 
megköszönni a támogatást, melyre reméljük, ez évben is 
számíthatunk a sikeres felkészülés érdekében. Szeretnénk 
idén is a tavalyihoz hasonló, vagy még annál is jobb 
eredményeket elérni. /Völgyesi Anna/ 
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