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                                        Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa 

XXI. ÉVFOLYAM 162. szám 2019 / 7. november 

Választási 

tájékoztató 2019 

Somogyjádon a névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma 1300 fő volt. Szavazóként 

megjelent 490 fő, így a részvétel 37,69 %-os volt. 
 

A polgármester-választás eredménye: érvénytelen 

szavazólap: 27 db, érvényes szavazólap: 463 db 
 

Név 
1.szavazó-

kör 

2. szavazó-

kör 
összesen 

Lőrinczné 

Kiss Ilona 
210 253 463 

 

Az önkormányzati képviselők választásának 

eredménye: érvénytelen szavazólap: 16 db, 

érvényes szavazólap: 474 db 
 

Név 1. kör 2. kör összesen 

*Torma Sándor 163 207 370 

*Bögös Lászlóné 167 203 370 

*Vassné Jakabfi 

Marianna 
155 175 330 

*Györék Tiborné 149 157 306 

*Ottucsák Bernadett 115 159 274 

*Helyes András 85 99 184 

Szegi Gyöngyi 80 97 177 

Szabó Imre Győző 66 90 156 
 

* képviselő-testületi tagok 

A megyei önkormányzati választás eredménye: 
 

Lista neve 
1. 

szav.kör 

2. 

szav.kör 
összesen 

Momentum 

Mozgalom 
13 21 34 

„Somogyért” 

Egyesület 
25 34 59 

FIDESZ-KDNP 130 131 261 

JOBBIK 11 19 30 

MSZP 12 17 29 

Demokratikus 

Koalíció 
32 34 66 

 

A települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásának eredménye: 

szavazóként megjelent 9 fő 
 

Név összesen 

Végh Gáborné 4 

Bogdán István 7 

Bogdán Istvánné 7 
 

Az országos nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásának települési 

részeredménye: 

érvénytelen szavazólapok száma: 7 db 

érvényes szavazólapok száma: 2 db 
 

Lista neve összesen 

Fiatal Romák Országos 

Szövetsége 
0 

PHRALIPE Független 

Cigány Szervezet  0 

Roma polgárjogi mozgalom 0 

„Lungo Drom”  2 
 

A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásának települési részeredménye: 

érvénytelen szavazólapok száma: 2db 

érvényes szavazólapok száma: 7 db 
 

Lista neve összesen 

Cigány Önkormányzatok és 

Roma Civil Szervezetek 

Érdekvédelmi Egyesülete 

2 

„Lungo Drom”  2 

Jövő Alakítók Szövetsége 

Egyesület 
3 

Köszönjük a Helyi Választási Bizottság 

tagjainak, a Szavazatszámláló Bizottságok 

tagjainak és a közös hivatal dolgozóinak a 

választások lebonyolítása során végzett 

lelkiismeretes, pontos munkáját.  
Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete alakuló ülését október 30-án tartotta. Az 

alakuló ülésen a polgármester javaslatára 7 igen 

egyhangú szavazással megválasztották 

alpolgármesternek Torma Sándor képviselőt, az 

Ügyrendi Bizottság elnökének Bögös Lászlónét, 

tagjainak Györék Tibornét és Vassné Jakabfi 

Mariannát.  
 

Somogyjád Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatának Képviselő-testülete alakuló 

ülését október 22-én tartotta. Az ülésen 3 igen 

egyhangú szavazással megválasztották elnöknek 

Bogdán Istvánnét és elnökhelyettesnek Bogdán 

Istvánt.  
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Ez történt 

- Október 13. helyi önkormányzati képviselők és 

    polgármesterek, valamint a nemzetiségi 

    önkormányzati képviselők választása 

-  Október 15. Déry Tiborra emlékeztünk, majd emlék- 

   táblát avattunk a művelődési háznál 

-  Október 17. idősek napja a művelődési házban 

-  Október 23. 16.00 emlékfa ültetése 

   Október 23. 10.00 lövészverseny 

- Október 23. 18.00 községi megemlékezés, koszorúzás 

   az emlékparkban 

- November 5. úti élménybeszámoló Kínáról a közösségi 

   teremben 

- November 19. „Vándorló Operett” a Művelődési házban,  

  előadás az internet veszélyeiről 

 

ELŐZETES - PROGRAMAJÁNLÓ 
December 3. (kedd) 18.00 úti élménybeszámoló Grúziáról 

és Kazahsztánról a közösségi teremben  

December 8. (vasárnap) 10.00 Jön a Mikulás! - várjuk a 

Mikulást a csarnokban 

December 11. (szerda) 17.30 közmeghallgatás 

December 19. (csütörtök) 17.00 községi karácsonyi 

ünnepség a művelődési házban 

December 31. újévi koccintás a parkban 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Születtek:  
 

   Lóka Jázmin     (Lókáné Orbán Adrienn Barbara, Lóka 

 István) 
    

                                       Köszöntjük településünk  
                                                                legifjabb lakóját.   
 

Elhunytak: 
 

   Gróf Attila István (Szabadság utca)  

   Pálfi Béláné  (Idősek Otthona)  

   Tringer Antal     (Petőfi Sándor utca) 

  

         A családok gyászában osztozunk.  
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A 

TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL 
 

A képviselő-testület ez évben is sikeresen pályázott 

szociális tűzifa támogatásra. A támogatásként 

biztosított tűzifa összmennyisége 119 m3, ennyi fa 

beszerzésére volt lehetőség. A tűzifa elosztásának 

feltételeiről a testület rendeletet alkotott, amelyről 

minden lakót szórólapon is értesített a hivatal. A 

rendelet megtekinthető a honlapunkon is. A 

napokban elkezdődött a szociális tűzifa kiosztása, 

és egyben a jogosultaknak történő kiszállítása. A 

helyi rendelet alapján a beadott igények elbírálása 

folyamatos, 1-3 köbmétert kaphatnak a 

feltételeknek megfelelő családok és 

egyedülállók. A beszerzett mennyiségből 91 m3 

kiosztása már megtörtént, a maradék erejéig van 

még lehetőség támogatáshoz jutni. A jogosultság 

megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében 

történik. 

A BURSA pályázati felhívásra, melyet 

honalapjainkon közzé tettünk, továbbá minden 

felsőfokú oktatásban résztvevőnek eljutattunk, 5 fő 

adta be kérelmét. A képviselő-testület döntött, 

havi 3.000 Ft – 3.500 Ft közötti támogatást biztosít 

a főiskolai és egyetemi tanulmányaikat folytatók 

részére, melyet az oktatási intézménye 

ugyanennyivel kiegészít. 

Megérkezett a támogatói okirat és a támogatás is a 

nyertes pályázatainkra, így a Berkenye utca 

aszfaltozására 7.909.636 Ft az óvoda udvarának 

felújítására, játékok beszerzésére 4.996.307 Ft 

összeg fordítható. 

A Berkenye utca aszfaltozása az engedélyezett 

kiviteli terv szerint valósult meg, melyre már a 

tavasz óta volt kivitelezői szerződésünk. Többször 

tájékoztattuk a lakosságot a várható kivitelezésről, 

melynek pontos (napra pontos) időpontját nem 

jelezte a kivitelező. 

Álláspontunk szerint jó minőségben készült el az 

utca aszfaltozása, és egy napon belül az aszfaltot 

megtámasztó padka is. A látvány és a minőség 

magáért „beszél". A közösségünk feladata 

megóvni, védeni a célforgalmon kívül a túlsúlyos 

erőgépektől.  

A töredezett járdákat - különösen az ingatlanok 

bejáróit - reményeink szerint az építkezések 

befejezése után javítani fogják, illetve a kihagyott 

bejáratokat pótoljuk és javítjuk. Ahogy ígértük, az 

utcából a kertészet elköltözik. Az utcában lakók és 

arra járók már megtapasztalhatták, hogy 

folyamatban van, s reményeink szerint év végéig 

befejeződik a költözés. 

Az óvodaudvar felújítása vélhetően a tavasz 

folyamán valósul meg, melyről a leendő 

kivitelezővel és az óvoda vezetésével egyeztetünk. 

Pagoda épült a szociális otthon területén a 

közfoglalkoztatási program keretében. A 

gondozottak nagy örömmel vették birtokba, 

rendszeresen használják. 

Az idősek hónapjában, október 19-én ünnepi 

műsorral és vacsorával köszöntöttük 60 éven felüli 

lakóinkat. A jó hangulatú rendezvényen kb. 150 fő 

vett részt. 

Önkormányzatunk felkészült a téli időjárásra. 

A korábbi évekhez viszonyítva csökkent a 
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közfoglalkoztatottak létszáma. Az előző évekhez 

hasonlóan azonban – a csökkent létszám mellett is 

- arra törekszünk, hogy a hó eltakarítását szükség 

esetén megszervezzük. 

Az utcák többségét külső szolgáltatás 

igénybevételével takarítjuk. Természetes, hogy a 

gép nem tud egyszerre, egy időpontban mindenütt 

havat takarítani. Elsőként az ún. elosztó utakat 

kell letakarítani, majd ezt követően az összes 

olyan utcát, amiből nem lehet, és nem kell másik 

utcát megközelíteni. 

A hó eltakarításához egy traktor áll 

rendelkezésünkre, mellyel először a bentlakásos 

intézményt, egyéb intézményeket kell letakarítani, 

majd az intézmények körüli járdákat takaríttatjuk 

le. 

Lehetőség szerint reggel 8 órára ezt megtesszük 

egy éjszakai havazás után. Kérjük, Önök is tegyék 

meg. 

Kérem, legyenek segítségükre az egyedül élő, 

idősebb ingatlantulajdonosoknak. 

Megköszönjük, ha – amennyiben idejük engedi 

- esetlegesen a közterületek takarításába is 

besegítenek. 

Amennyiben azt észlelik, hogy egy-egy szakasz 

nincs letakarítva, segítségünkre szolgál, ha a 06 30/ 

957-3609 telefonszámon értesítenek bennünket a 

munka megszervezése érdekében. 

Ismét kérjük, hogy a szűk utcákon, úttesten 

parkoló autókkal szíveskedjenek a bejáratokba 
beállni, vagy legalább a padkák szélére leállni, 

hogy a hó eltakarítását ne akadályozzák. 

Döntött a képviselő-testület az év végi 

rendezvények időpontjáról és juttatásokról. 

December 8-án vasárnap tarjuk a sportcsarnokban 

a Mikulás ünnepséget, ahol 14 éves korig a 

gyerekek 2.000 forint értékben ajándékcsomagban 

részesülnek. 

A 70 éven felüli nyugdíjasok részére 

élelmiszercsomagot vásárolunk, melyet ez évben 

önkéntes segítők visznek ki az arra jogosult 

magánszemélyeknek. 

Községi karácsonyi ünnepségünket 2019. 

december 19-én, csütörtökön 17 órai kezdettel 

tartjuk a művelődési házban. 

2020. január 01-től Hetes Község 

Önkormányzata a Somogyjádi Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz kívánt csatlakozni, 

szándékukat képviselő-testületi határozattal is 

megerősítették, melyet tárgyalt közös testületi 

ülésen a Somogyjád- Edde-Alsóbogát és Osztopán 

települések képviselő-testülete. Hetes Község 

Képviselő-testülete a Somogyjádi Közös 

Önkormányzati Hivatal és az azt fenntartó 

képviselő-testületek tevékenységét ítélték meg 

legkedvezőbb együttműködő partnernek. 

A testületek egyhangúlag döntöttek Hetes 

befogadásáról. Hetes, mint önálló hivatali 

székhely megszűnik, mivel a társult települések 

Várda, Csombárd és Bodrog községek Jutához 

csatlakoztak. 

Mötv. szerint önálló hivatal akkor lehet, ha a 

hivatalhoz tartozó települések lélekszáma eléri a 

2.000 főt, mivel a felsorolt települések nélkül Hetes 

lélekszáma nem éri el a 2.000 főt, így dönteniük 

kellett, kit keresnek meg, hova kívánnak 

csatlakozni. Előzetes egyeztetés szerint Hetesen 

kirendeltség lesz, ahol a hetesi polgárok továbbra is 

helyben tudnak minden ügyet intézni. 

Remélhetőleg számunkra is kedvező lesz a 

nagyobb létszámú hivatal. Gyakorlott 

szakemberekkel a helyettesítéseket könnyebben 

meg lehet oldani. A részletes megállapodást 

december 4-én hagyják jóvá a testületek. 

Köszönjük Hetes képviselő-testületének 

és  polgárainak (közmeghallgatáson elhangzottak), 

hogy bizalmat szavaztak számunkra. Januártól a 

lakossági lélekszám 3.985 fő lesz 

(Somogyjád:1.560 Edde:202 Alsóbogát:267 

Osztopán: 795 Hetes: 1.161). 

Amennyiben emelik a hivatalokhoz tartozó 

települések lélekszámát, úgy 3.000 fő esetén nem 

kell arról gondolkodnunk, kivel kívánunk együtt 

hivatalt fenntartani. 

            /Lőrinczné Kiss Ilona polgármester/ 

 
 

Emléktábla 

dérynek 

Déry Tibor Szembenézni című művét, amely 

válasz volt Illyés: Az éden elvesztése című 

oratóriumára, 1970. június 7-én mutatta be a 

somogyjádi irodalmi színpad a jádi művelődési 

házban. A bemutatóra emlékezve Tokaji Lajos 

kezdeményezésére 2019. október 15-én az 

önkormányzat emléktáblát helyezett el a 

művelődési ház falán. 

Az ünnepi pillanatok előtt a Berzsenyi Dániel 

Irodalmi és Művészeti Társaság valamint a 

művelődési ház szervezésében Reichert Gábor, az 

ELTE egyetemi oktatója tartott előadást Illyés 

Gyula és Déry Tibor Somogyjádon címmel. Az 

avató ünnepségen ünnepi köszöntőt mondott 

Lőrinczné Kiss Ilona polgármester. 

Közreműködött Felde Rebeka népdalénekes és 

Bögös Lászlóné. A jelenlévők koszorút helyeztek 

el a leleplezett emléktáblánál.  
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Ez történt 

Kicsik és nagyok. Októberben köszöntöttük 

községünk legifjabb lakóit és a 60 éven felülieket. 

Az idősek napja alkalmából október 17-én a 

művelődési házban polgármesterasszony 

köszöntötte a résztvevőket, akik szép számban 

eljöttek a rendezvényre. Az óvodások, a jádi és 

kaposvári néptáncosok műsora után a magyaregresi 

zenekar szórakoztatta a vendégeket. Természetesen 

nem maradt el a finom vacsora és a tánc sem. Jó 

egészséget kívánunk községünk minden szépkorú 

lakójának! 
 

23-án a faültetésen az idén 12 baba nevében 

ültettek fát a szülők. Öröm volt nézni a bájos kis 

lurkókat! Jó egészséget, sok örömet kívánunk 

minden babának és szüleiknek. 
 

 
 
 

Október 23-án emlékeztünk meg az 

1956-os forradalom és 

szabadságharc évfordulójáról. Kiss 

Norbert, a Somogy Megyei Levéltár 

igazgatóhelyettese ünnepi köszöntőjében arról is 

beszélt, hogy a somogyjádiak miként vettek részt az 

eseményekben. Az ünnepségen közreműködött 

Bózsa Aliz és Völgyesi Anna, valamint az általános 

iskola 7. osztályosai Bögös Lászlóné vezetésével. A 

megemlékezés – a fáklyákkal gyönyörűen 

megvilágított parkban - koszorúzással ért véget.  

 

Október 23-a tiszteletére lövészetet 

rendezett a Somogyjádi 

Lövészegylet. A jó hangulatú 

rendezvényen több mint 20 fő vett 

részt. A helyiek mellett jöttek 

Marcaliból, Hetesről és 

Osztopánból is. A próbalövéseket követően 

kispuskában és pisztolyban mérték össze tudásukat a 

résztvevők. A kellemes őszi időben jó volt egy kis 

időt együtt tölteni, elbeszélgetni. A rendezvényt 

Somogyjád Község Önkormányzata és 

magánszemélyek támogatták. 

Ez történt 

Tökfejek a jádi utcán.  
Őszi hangulatú 

dekorációs versenyt 

hirdetett az 

önkormányzat október 

közepén. A felhívásra 

12 pályamunka 

érkezett, egyik szebb 

volt, mint a másik! Nagyon nehéz helyzetbe került 

a zsűri a változatos munkák láttán. Nem is tudott 

dönteni. Így aztán minden alkotó kiérdemelte 

valamely kategória 1. helyét, amellyel oklevelet és 

tárgyjutalmat nyert. Az interneten meghirdetett 

szavazás alapján a közönségdíjat Bóbicsné 

Garabon Zsuzsanna kapta. Az ajándéktól 

függetlenül mindenki nyert, hisz sok vidám percet 

szereztek az alkotások az arra járóknak. Volt, aki 

még a tökből készült madárijesztőnek is 

odaköszönt.  

 
Kína képekben. 
November 5-én Torma 
Sándor és Tormáné 
Mulik Márta képes úti 
beszámolót tartott 
Kínában tett utazásukról. 
A szinte zsúfolásig 
megtelt közösségi 
teremben rendkívüli élményben volt részük a 
megjelenteknek. Láthattak 1000 éves templomokat és 
mai, több száz emeletes üvegtornyokat. Képzeletben 
sétálhattak a kínai nagyfalon, és megcsodálhatták a 
káprázatos természeti jelenségeket.  
Márta szenvedélyes elbeszélésében szinte 
tapinthatóvá váltak az ezrével felsorakozott 
agyagkatonák. 
 Az élménydús, képekkel színesített beszámoló 
segítségével a jelenlévők sétálhattak a tiltott városban, 
de megismerhették a mai emberek mindennapi életét is. 
A vidám, baráti hangulatban telt délután végén az 
ínyencek megkóstolhatták a Kínából hozott teákat. 
Köszönjük a Torma házaspárnak, hogy megosztották 
élményeiket. 

 

„Vándorló Operett” címmel adott műsort a 

művelődési házban november 19-én a Füred Rock 

Szín Kör. Az esten részletek csendültek fel a 

legismertebb szerzők műveiből. A műsor végén nem 

maradt el a vastaps sem, sőt, a közönség is együtt 

dalolta a fellépőkkel az ismert melódiákat.  

JÁDIújság 
Kiadja SOMOGYJÁD ÖNKORMÁNYZATA 

Felelős kiadó: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester 

szerkesztő: Barti Anikó 

lapzárta: 2019. november 21. 

www.somogyjad.hu 


