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                                        Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa 

XXVI. ÉVFOLYAM 159. szám 2019 / 4. augusztus 

 
 

mérgezés áldozata 
lett„ékszerdobozunk” 

 

Megrendülve tapasztaltuk, hogy az Ifjúsági parkban 
található, szeretett és rendszeresen gondozott kis 
tavunkban egyik napról a másikra megszűnt az élet. 
Minden élőlény kipusztult, a békáktól, a halakig az utolsó 
tavi rózsa is áldozatul esett.  

Először tétlenül álltunk az eset felett, azonban a 
nyomok láttán (erős maró bűz, „kiégett” sárga növényzet) 
joggal feltételezhettük a méreggel való visszaélést, a tó 
megmérgezését. 

A lakossággal együtt településünk vezetősége is 
felháborodott, és azonnal megtettük a szükséges 
intézkedéseket: a terület lezárását és a rendőrségi 
feljelentést.  

A nyomozás 
jelenleg is 
folyamatban van, 
reményeink 
szerint értékelhető 
lesz a parkban 
található 
térfigyelő kamera 
felvétele és 
kimutatható a 
méreg anyag is. A tó helyreállítását a rendőrségi ügy 
lezárásáig nem tudjuk megtenni, ezért kérjük a lakosság 
türelmét és együttműködését ebben az ügyben is. 

Ez az eset több szempontból is igen megdöbbentő 
számunkra, a „Faluközpont ékszerdoboza” volt ez a kis 
tó, ahova a kisgyermekes családokon túl előszeretettel 
mentek az egybekelt, ifjú párok is fényképeket készíteni a 
nagy napról.  

Elítéljük az effajta viselkedést és magatartást. A 
környezetszennyezés és állatkínzás mellett veszélyt 
jelenthetett a méreggel teli tó vize egyéb állatokra és 
embertársainkra is.  

Kérjük a lakosságot: ne ítélkezzenek, az illetékes 
hatóság meg fogja tenni a szükséges lépéseket és kellő 
bizonyíték ismeretében az elkövető meg fogja kapni a 
tettéért járó büntetését. 

Bármilyen sérelem éri Önöket településünkön, azt 
jelezzék felénk. Mindenre van megoldás, próbáljunk meg 
kommunikálni egymással megelőzve az ehhez hasonló 
tragédiákat a közeljövőben. Az agresszió, életek kioltása 
nem jelenthet megoldást semmilyen problémára. 
Képviselő-testületünk bármely tagjához készséggel 
fordulhatnak problémájukkal, panaszaikkal. Igyekszünk  

segítő kezet nyújtani, ahogy eddig is tettük a hozzánk 
fordulóknak! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anyakönyvi hírek 
Született:  
Szabó Bence – (Szabó Orsolya- Szabó Attila) 
Szabó Lorina (Szabó-Erdélyi Laura Erzsébet – Szabó 
Richárd)  
Bibó Boldizsár (Bajzik Adrienn – Bibó János) 
Horváth Eliza (Sorbán Szilvia- Horváth Zsolt) 
 
Köszöntjük településünk legifjabb lakóját!   

 
Elhunytak: 
Kassai György (Jókai utca) 
Jaross Csabáné (Idősek Otthona) 
Éger Jánosné (Szabadság utca)  
Ambrus János (Virág utca) 
Panner Kálmánné (Idősek Otthona) 
Ignácz Józsefné (Idősek Otthona) 
Juhász Lászlóné (Idősek Otthona) 
Hevesi Istvánné (Idősek Otthona) 
Bakonyi Józsefné (Idősek Otthona) 

 
Nyugodjanak békében! A családok gyászában osztozunk. 

 

programajánló 
 
☺ Augusztus 17. 1000  barátságos labdarúgó mérkőzés a  
                             horvát testvértelepüléssel (Sirac)  
☺ Augusztus 30. Évnyitó az általános iskolában 
☺ Szeptember 7. Falukirándulás (Tata és környéke) 
☺ Szeptember 21. Falunap 
☺ Október 13. Önkormányzati választás.  

ezt történt 
 
- Május 25. Gyereknap,- közlekedjünk szabályosan  
- Június 15. Tanévzáró ünnepély és ballagás az általános 
iskolában 
- Június 17-28. Nyári napközi, - Erzsébet tábor 
- Július 1-12.. Nyári napközik (Alapszolgáltatási 
Központ és Óvoda szervezésében) 
- Július 20. Falukirándulás 
- Július 29. Cantica Nova kórus koncertje 
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falunapi előzetes 
 

 
Községünkből és a környező településekről is szép 

számmal fogadták el felkérésünket és érkeztek 
mezőgazdasági járműveikkel, hogy egy élőzenés, 
színpompás felvonuláson vegyenek részt május 1-jén. A 
mosolygó, önfeledt arcok megerősítették bennünk a 
hitet, hogy érdemes gazdag, igényes programokat 
hozni településünkre. 

Ennek sikerén felbuzdulva szeretnénk 
különlegesebbet, látványosabbat mutatni a hagyományos 
szeptemberi falunapunkon is. Ezért szeptember 10-ig 
várjuk a jelentkezőket az Oldtimer 

autók kiállítása rendezvényünk 
megszervezésére. E célból olyan 
veterán személygépkocsikat, 
motorkerékpárokat, mezőgazdasági 
járműveket keresünk, amelyek érvényes műszaki 
engedéllyel rendelkeznek.  

Megfelelő számú jelentkező esetén, a járművekből 
kiállítást nyitnánk a közönség előtt, kipróbálási 
lehetőséggel, felvonulással egybekötötten. 

Kérjük, ha az Ön birtokában van ilyen jármű, tisztelje 
meg vele rendezvényünket, amennyiben ismerősei között 
van ilyen személy, kérjük, keresse fel és adja hírül e 
programlehetőséget! 

A veterán autó kiállítás mellett lehetőséget biztosítunk 
a helyi/környékbeli méhészeknek, termelői 
mézekből kiállítást, kirakodó vásárt tartani. 
Kérjük a méhészek jelentkezését szeptember 
10-ig! Örömmel látjuk, hogy kis 
közösségünkben is egyre többen 
méhészkednek. A somogyjádi méhészeknek lehetőséget 
adtunk, hogy tevékenységüket bemutassák a helyi 
tájékoztatóban, a Jádi újságban. A beérkezett 
bemutatkozásokat a 8.-9. oldalon változatlan tartalommal 
osszuk meg Önökkel. 

„Mit főzzünk közösön?” 
jeligére javaslatokat kérünk a 
falunapi közkondérra. Várjuk 
ötleteiket akár névvel vagy a 
nélkül, a lenti szelvény 
kitöltésével. Kérjük, hogy a 

megvalósítható ételötleteket tartalmazó szelvényeket 
dobják be a Polgármesteri Hivatalnál és az 
Alapszolgáltatási Központnál e célra kihelyezett dobozba. 
(elsősorban bográcsban és/vagy kemencében elkészíthető 
ételekre gondolunk). Ötleteiket köszönjük! 

 
�   �    �    �    �    �    �    �    �    �    �     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönjük támogatásukat, együttműködő segítségüket 
és közösségépítő tevékenységüket, amellyel Önök is 
hozzájárulnak idei falunapunk sikerességéhez! 

Szeptember elején részletes programot küldünk ki 
minden somogyjádinak, és a hivatalos Facebook 
oldalunkon is közzétesszük a rendezvényre szóló 
meghívónkat. A továbbiakban kis ízelítőt olvashatnak a 
várható programokból! 

 
14.00 Megnyitó, cukoreső, a baráti közösségek 
főzésének indítása 
14.30 A somogyjádi művészeti iskola tanulóinak 
bemutatkozása 

 Az osztopáni hagyományőrző egyesület műsora 
15.00 Sirac, horvát partnertelepülés 
hagyományőrzőinek bemutatkozása 
15.30 Cukoreső 

 A falunapon résztvevőket köszönti Biró Norbert, 
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, valamint 
Móring József Attila országgyűlési képviselő 

15.45 A Lengyeltóti Brass Band bemutatkozása 
16.30 A „Gondozott-virágos porta” díjak átadása, 
eredményhirdetések 
17.00 Az Ametiszt Táncsport Egyesület bemutatója 
17.30-tól 18.30-ig Közös vacsora, nagyanyáink ételeinek 
kóstolója 
18.00 A Somogy Táncegyüttes 
műsora 
18.45 Sztárvendég: Dankó Szilvi  
20.00 A Heart and Soul együttes 
műsora 

21.00 Hestia –tűztánc 
csoport bemutatója 
21.30-kor Tűzijáték 
21.45-tól 01.00-ig utcabál – zenél a 
retRokonok együttes  

 
Kísérőprogramok: 

☺ ugrálóvár, ringlis-körhinta, hennafestés 
☺ egészségsátor - egészségügyi szűrések, népi 

sportjátékok 
☺ méhészek bemutatkozása, kézműves 

foglalkozások 
☺ „oldtimer” járművek kiállítása 
☺ közös bogrács, büfé 

 

A programváltoztatás jogát a szervezők 
fenntartják! 

 
 

A rendezvény megvalósításához LEADER és TOP 
pályázati támogatásokat veszünk igénybe! 

 
 
 

Mit főzzünk közösen a 2019. szeptember 21-én 
(szombaton) megrendezésre kerülő falunapon? 

 

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………… 
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gyereknap- közlekedjünk 
szabályosan! 

 

Többfunkciós, 
élénk színekben 
pompázó 
ugrálóvár 
csalogatta a 
gyermekeket 
május 25-én a 
Szabadidőparkban 
megrendezett 
gyereknapi 
programra.  
Különböző állomások várták a rendezvényre érkezőket. 
A Magyar Vöröskereszt küldöttsége egy fedett sátor 
alatt különböző egészségügyi felméréseket végzett. 

Szakszerű bemutatás után, az újraélesztés 
technikáját is kipróbálhatták az önként 
jelentkezők egy újraélesztő bábu segítségével. 

De lehetőség volt arcfestésre és különböző „sérülések, 
sebek” testre festésére is. 

A Kaposvári Rendőrkapitányság szervezésében 
közlekedési versenyen vehettek részt a nagyobbak. 
Megmérethették magukat különböző ügyességi és 
elméleti feladványokban és nagy örömükre 
kipróbálhattak egy szimulátor autót is. 

Bevetésre érkezett a helyi Tűzoltó Egyesület egy 
tűzesethez, szerencsére a tűz csak a program 
része volt, azonban a látvány, - a vízsugárral 
való oltás -, nem maradt el. Természetesen a 
gyerekek birtokba vehették a gépjárművet, és a 
tűzoltósisakok is felkerülhettek a kis fejekre.  

A programot színesítette egy kutyabemutató is, ahol 
parancsokkal, trükkökkel mutatatták be a kis kedvencek 
idomítását, tanítását a Best Dog Kaposvári Kutyaiskola 
képviselői. 

A délután folyamán megéhezett, 
megszomjazott gyereksereget zsíros 
kenyérrel és limonádéval kínáltuk, és a 
népszerű „cukoreső” sem maradt el. 

A nap végén, boldogan, kellően 
elfáradva, élményekkel tele térhettek 
haza a résztvevők.  

Köszönjük a program lebonyolításában segítők 
munkáját! A rendezvény a TOP-5.3.1-16-SO1-2017-
000010 pályázat keretein belül valósult meg. 

 

ballagás és tanévzáró 
ünnepség 

 

2019. június 15-én, szombaton volt az általános 
iskolai tanévzáró ünnepély és ballagás, ahol Tóthné Bali 
Klára igazgató asszony beszédében értékelte a tanévet, 
és elbúcsúzott a nyugdíjba vonuló Nagyné Tóth Ágnes 
tanárnőtől. Keresztes Zoltánnénak, az iskola volt 
pedagógusának pedagógus szolgálati emlékérmet adott át, 
amelyhez szívből gratulálunk!  

A sikeresen teljesítő diákok számos elismerést 
vehettek át. A Szülői Munkaközösség és A Tanuló 
Ifjúságért Alapítvány is adott át jutalmakat.  

Továbbá Somogyjád, Edde, Alsóbogát és Osztopán 
Községek Önkormányzatainak polgármesterei is 
megköszönték az adott település legnagyobb 
büszkeségeinek munkáját és könyvvel jutalmazták őket. 
Gratulálunk minden diáknak! 

A végzős tanulók búcsúztak iskolájuktól, társaiktól, 
tanáraiktól, a dolgozóktól, és Somogyiné Horváth Erika 
osztályfőnöküktől. Megható ballagási műsoruk méltó 
zárása volt az itt töltött éveknek. A 7. osztályosok vidám, 
zenés műsorral köszöntek el tőlük.  

A ballagó diákok az elmúlt 8 évben sok élményben 
lehetett része iskolánkban. Az együtt töltött évekre 
emlékezve egy-egy ajándékkönyvvel búcsúzott tőlük 
szeretett iskolájuk. 

Minden ballagó diáknak sok sikert kívánunk 
következő iskolájában!  

A gyerekek nagy örömére az iskola igazgatója az 
ünnepség végén bezárta a 2018-19-es tanévet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

nyári napközi 
somogyjádon  

 

Gyermekzsivajtól volt hangos még a tanévzárót 
követően is az iskola, hiszen ebben az évben újra sikerrel 
pályázott az intézmény a nyári „Napközi Erzsébet-
tábor” két turnusára. Az első héten 56 tanuló 
három csoportban, az iskolában és iskolán 
kívüli helyszíneken számos érdekes 
programon (önismereti, dráma, közösségépítő, 
kézműves) vehetett részt.  

A Zöldszívvel Egyesület által szervezett 
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interaktív csapatversenyen környezettudatosságuk is 
fejlődött, miközben ügyességüket, gyorsaságukat is 
próbára tehették. Egy vidám délutánt töltöttek 
Kaposváron, a Virágfürdőben, ahol önfeledten 
játszhattak a vízben.  

Somogyjád helytörténeti kiállításán a régi korok 
tárgyaival, eszközeivel és gépeivel ismerkedhettek meg. 
Az egészséges táplálkozás jegyében finom 
gyümölcssalátát készítettek, melyet jóízűen el is 
fogyasztottak.  

A St. Johns Egyesület lovardájában 
közelebbről megismerhették a lovakat, 
kipróbálhatták a lovaglást is. Nagy élményt 
jelentett az egész napos kirándulás Bikalra.  

Itt bepillantást nyertek a táborozók a középkori 
világba: a kis faluban a régi kor ruháiban sétáltak a 
látogatók. Nagyon tetszett nekik a kocsikázás is. A fiúk 
apródképzőn vettek részt, a fegyverek bemutatása után 
kipróbálhatták a vívást, az íjászkodást. A lányok 
kézművesedtek: agyagból virágot formáztak. Ebéd után 
sétáltak a mesebeli városban, voltak a boszorkány sötét 
házában, a kézműves udvarban, majd egy színjátékot 
néztek meg.  

A pénteki nap is 
tartogatott meglepetést, 
hiszen a helybe érkező 
3D-s moziban a 

Galápagos-szigetek 
különleges állatvilága 
és a németországi 

LEGOLAND 
vidámparkja ejtette 
ámulatba a gyerekeket. 

 Természetesen mindig jutott idő a szabadban való 
játékra, mozgásra is. A közkedvelt trambulin állandóan 
üzemben volt. 

A Napközi Erzsébet tábor 2. turnusán is - június 24. és 
28. között is változatos programokon vettek részt a 
jelentkezők. 

Hétfőn a már jól ismert Figura Ede vidám interaktív 
koncertje önfeledt szórakozást nyújtott.  

Maradandó élményt jelentett az egész napos 
kirándulás kedden. Először megtekintették Buzsákon, a 
népművészetéről híres tájházat, amelyben a hímzett 
textíliák mellett a fafaragók munkái, a régi használati 
tárgyak is helyet kaptak. Sok fényképet készítettek a népi 
motívumokról. 
Igazi erőpróbát 
jelentett 
Fonyódon a 
Várhegy-
kilátóhoz való 
feljutás. A 
legbátrabbakat 
ámulatba 

ejtette a Balatonra néző csodálatos panoráma. Ezután az 
egy órás sétahajókázást élvezhették a Hévíz nevű 
különjáraton. 

Szerdán került sor az egyre népszerűbbé váló 
tájfutásra. Nagyon megkedvelték a gyerekek ezt a 
különleges sportot, melynek segítségével fejlődik a 
koncentráló, tájékozódó, képességük, kitartásuk, 
gyorsaságuk is. A legügyesebbeket oklevéllel díjazták. 
Délután a pedagógusokkal játszottak, kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt, sőt még "szabaduló 
szobában" is jártak.  

Csütörtökön ismét kirándultak a táborozók: először 
Kaposváron az Erdők Háza Látogatóközpontban játékos 
foglalkozás keretében bővíthették ismereteiket a somogyi 
erdők jellemzőiről. Innét Patcára, a Katica Tanyára 
utaztak, ami a jó hangulatú együttlét, a játék, a mozgás, a 
fürdőzés örömét nyújtotta. Az élményközpontban 
mindenki önfeledten játszhatott. 

Pénteken megmutathatták palacsintasütő 
tudományukat, majd az utolsó nap emlékezetes 
programjaként a szomszéd településen, Alsóbogáton a 
csodálatos „Kiskastély”-t és a kiállításokat tekintették 
meg, majd egy jót játszottak.  

A 3. héten Somogyjád, Alsóbogát, Edde és Osztopán 
önkormányzatainak összefogásával, anyagi 
támogatásával és hathatós segítségével folytatódott a 
tábor, amelyet a somogyjádi Alapszolgáltatási Központ 
szervezett és bonyolított le több segítő részvételével. Öt 
nap, öt izgalmas kaland várta a gyermekeket július első 
hetében. Az 1. nap Somogyjádon Horváth Zoltán 
keramikus segítségével megismerkedtek a gyerekek az 
agyagozás művészetével, 
természetesen ki is 
próbálhatták a technikát, 
majd látogatást tettek a 
St. John's lovas 
udvarban. A lovaglás a 
rekkenő hőség ellenére 
most is mindenkinek 
nagyon tetszett. 

A 2. napon Edde 
vendégei voltak a 
táborozók. Ez a nap is 
bővelkedett programokban. Az elmaradhatatlan játékok 
és a pónilovaglás mellett az idén sem maradt ki a 
programból az állatsimogatás. Nagy élmény volt, még a 
faluról jövő csemetéknek is. 

A harmadik nap Osztopánt vették célba. A finom 
tízórai elfogyasztása után a helyi segítőknek 
köszönhetően, több csapatra osztódva indultak a közel 10 
kilométeres túlélő túrára. Útközben több akadályt 
gördítettek eléjük. Volt ügyességi feladat, célbalövés, 
környezetvédelmi teszt, növényfelismerés. A délutáni 
eredményhirdetésen mindenki nyertesnek érezhette 
magát. 

A negyedik napon Alsóbogát volt az úti cél. Itt a 
játszótéren különféle versenyekkel és ügyességi 
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játékokkal mulatták az időt. Majd az önkormányzat 
kistraktorával falunéző túrára vitték a gyerekeket. Senki 
nem gondolta volna, hogy ennek a programnak ekkora 
sikere lesz!  

Az 5. napon a Desedára kirándult a csoport. A 
nemrégiben felújított játszótér birtokba vétele után a 

gyerekek a Fekete István 
látogatóközpontban 

izgalmas tárlatvezetésen 
vettek részt.  

Az utolsó héten az óvoda 
szervezésében folytatódott a 
nyári napközi. A sok 

szabadtéri játék, a községben tett séták mellett a 
közösségi teremben rendezett kézműves 
foglalkozásokkal tölthették el az idejüket a diákok.  

A tábor számtalan, változatos 
programja sok közös élményben 
részesítette a gyerekeket, maradandó 
emlékkel gazdagodtak. Biztosan szívesen 
fognak visszaemlékezni ezekre a napokra! 

A nyári napközi négy hete alatt minden nap ingyen 
ebédet kaptak a résztvevők, melynek egy részét a 
somogyjádi konyhán készítették, míg a külső 
helyszíneken a vendéglátó települések biztosítottak főtt 
ételt. A szülők elégedetten köszönték meg a 4 hetes 
lehetőséget, hogy amíg ők dolgoztak, gyermekeiket 
biztonságban, programban dús táborban tudhatták. 
Köszönjük a pedagógusok, az önkéntesek és minden 
aktív részvevő segítő munkáját! Igazán gazdag 
programokban volt részük településeinken élő 
gyermekeknek! Köszönjük a rengeteg élményt! 

 

élménybeszámoló a 
falukirándulásról 

 

Közel 50 fő fogadta el 
önkormányzatunk meghívását 
a július 20-i nagyatádi 
kirándulásra. Útközben 
megálltunk Lábodon, ahol 
Lassú István polgármester úr 
értő kalauzolásában 
megtekintettük a Vadászati 
Múzeumot és a Tájházat. 

(Ezúton is köszönjük segítségét.) Ki gondolta volna, hogy 
egy kis somogyi falu ennyi értéket rejt!  

Megtudtuk: Lábod híres vadállományáról, 
a térségben zajló vadászatokról, több tízezer 
hektáros erdőiről valamint állatvilágáról. Az 
igényesen kialakított vadászati kiállítás 
trófeái a környéken élő vadvilágot mutatják 
be. A környék madarainak és emlőseinek gazdag 
preparátum gyűjteménye mindenkit ámulatba ejtett. A 
tájház egy 1889-ben épült talpasház rekonstrukciójával 
készült, őrzi a Rinya menti táj építészeti emlékét. Az 
épületben kapott helyet a helytörténeti, néprajzi 

gyűjtemény, amely korhűen berendezett épületbelsőben 
mutatja be a régi idők használati eszközeit. Polgármester 
úr elmondta, a Tájház udvara a lábodiak kedvelt 
közösségi tere, rendszeresen tartanak itt rendezvényeket.  

Lábod után a nagyatádi fürdő felé vettük az 
irányt. A 6 hektáron elterülő, kétezer fő 
befogadására alkalmas Termál Strandfürdő – 
mint azt mi is 
tapasztalhattuk - az ország 
legkellemesebb fürdői közé 

sorolt strand. A gyönyörűen 
parkosított területet hamar 
felfedezték a jádiak is. A különleges tetőszerkezettel 
épített pezsgőfürdős termálmedence 34 -36 C-os 
hőmérsékletű, nátriumhidrogén-karbonátos, 742 m 
mélyről 50 fokosan felszínre törő termálvizének jótékony 
hatását a medence ülőpadjain pihenve élvezhettük. A 
kisgyermekkel érkezők, a nagy melegben hűsölni vágyók 
az élménymedencében töltötték az időt, kipróbálták a 
csúszdákat, az élményelemeket. Remek nap volt! 
Hazafelé megbeszéltük, a szeptember 7-i, tatai 
kiránduláson is találkozunk. Így legyen!  
 
 

kártérítés,- geofizikai 
mérések után 

 

Előző számunkban közzé tettük a MOL 
Somogyvámos Koncessziós Kft. 
tájékoztató anyagát a Somogyvár 3D 
szeizmikus mérésekről. A kutatások 

folyamatosan zajlanak, a geodéta mérőcsoportok 
megkezdték a tervezett szeizmikus vonalak kitűzését, a 
mérési vonalak mentén geofonokat helyeztek/helyeznek 
el. Így valószínűsíthető, hogy egyes ingatlantulajdonosok 
magánterületén akaratlanul is kárt okoztak. A mérési 
munkálatok végeztével minden kábelt és jelölőtakarót 
eltávolítanak a terepről, így azokról nem az 
ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodnia. A várható 
befejezést 2019. szeptember hónapra jelölték meg a kft 
munkatársai.  

Ezúton kérjük a károsult ingatlantulajdonosokat 
jelentsék kártérítési igényüket a MOL Somogyvámos 
Koncessziós Kft-nél. Előzetes információk alapján 
minden beérkezett káreseményt kivizsgálnak és kártérítik 
az illetékeseket. Az alábbi telefonszámon érdeklődhet a 
további szükséges intézkedések megtételéről: 0630/152 
75 88 
 

fontos a porták és közterek 
rendben tartása 

 

Folyamatban van a 
gondozott porták értékelése, 
köszönjük az 
ingatlantulajdonosok 
többségének a folyamatos 
gondozást és ápolást. Sok szép, 
virággal, növénnyel teli 
portákat lehet látni 
községünkben. Népszerű a kerti 
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tó is, amely igazi ékessége az udvarnak. A bizottsági 
tagok feljegyzést is írnak sétáik során a túlzottan 
gondozatlan területekről, e porták tulajdonosait levélben 
fogjuk felszólítani a szükséges rendbetételre. 

A nyár megállás nélkül robog. Az időjárási viszonyok 
kedveznek a fűfélék gyors növekedésének, ezért 
ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét az ingatlanok 
előtti közterek (járda) mellett lévő zöldsáv és árkok 
rendszeres kaszálására!  

Kérjük Önöket, hogy gondozzák ezeket a területeket, 
hiszen amellett, hogy a nagyra megnőtt 
fű nem nyújt esztétikailag szép látványt, 
a vízelvezető árkokban is gondot 
okozhat, hiszen egy lezúduló, nagyobb 
felhőszakadás alatt összegyűlt 
csapadékvíz a nagy fű,- és gazfélék 
(esetleg összehordott gallyak) miatt nem 

tud elfolyni, ezért belvizek alakulhatnak ki. Egy-egy 
nagyobb felhőszakadás községünkben is gondot okoz, 
ezért fokozattan kérjük, hogy az átereszeket is 
rendszeresen tisztítsák ki. A faluban kb. 7-8 portánál 
látunk továbbra is vegyszerezést, mivel a növény nem 
tudja megfogni a földet, ezért a csapadék kimossa a 
járdák alól is és viszi tovább magával. Tisztelettel kérjük 
Önöket ne vegyszerezzenek, mert káros a környezetre, és 
a kiásott, kitisztított árkok bedőlnek és hordalékkal telnek 
be. 

Helyi szabályozásunk értelmében tartsák be ezeket a 
fontos, elvi szabályokat! Bérkaszálásra továbbra sincs 
lehetőség, önkormányzatunknak is igen szűkösek a 
lehetőségei, egyre kevesebb 
személyt tudunk 
foglalkoztatni! A 
szomszédos településen, 
Alsóbogáton, már 
társadalmi munkában kellett 
a köztereket rendbe tenni. 
Kérjük együttműködésüket 
és megértésüket, 
elsődlegesen saját 
ingatlanjaik védelme 
érdekében! 

 

zöldségértékesítés 
 

Értesítjük, a lakosságot, 
hogy a mezőgazdasági 
programban megtermelt 
zöldségek folyamatosan 
megvásárolhatók a volt 
nagykocsma előtti területen 
keddi és szombati napokon 

06:00-9:30 óráig.  
Áraink folyamatosan, kínálatunk idény szerint 

változik, e héten az alábbi zöldségeket vásárolhatják meg 
kedves vásárlóink: 

- vöröshagyma 350 Ft/kg  
- fejes káposzta 220 Ft/kg 
- leveszöldség 350 Ft/kg 
- tv paprika 500 Ft/kg 

- paradicsom 350 Ft/kg 
- zöldbab 600 Ft/kg 
- zöldborsó 300 Ft/kg 
- karalábé 100 Ft/db 
- uborka salátának 250 Ft/kg 
- uborka eltenni 400 Ft/kg 
- uborka kovászolni 350 Ft/kg 

 
Minden kedves vásárlót sok szeretettel várunk! 
 

szépülnek utcáink 
 

Befejeződött a helyi közmunkaprogram keretében 
zajló fő utcai járdaépítés. Óriási elismerés jár a 
közfoglalkoztatásban alkalmazott dolgozóknak, 
kánikulában, embert próbáló hőség ellenére is tudták 
tartani az ütemet és szép munkát végeztek.  

Az előző évben, az önkormányzat által megvásárolt 
színes viacolorral rakták le a Fő utca 8. és 28. közötti 
járdaszakaszát, amely továbbá emeli a Faluközpont 
esztétikusságát, a szép virágágyások mellett méltóvá teszi 
az utcát, a település FŐ utcájának. A beruházás a hidak 

igény szerinti 
felújításával fog 
folytatódni. 

A következő helyszín 
a temető hídja és az 
elkerülő javítása lesz, 
majd azt követően a 
Gárdonyi utcában fognak 

rekonstrukciós 
munkálatokat végezni a 
program dolgozói. A 
felújítási munkálatokhoz 
szíves megértésüket és 
türelmüket kérjük! 

 
 
 
 
 

beiskolázási támogatások 
kifizetése 

 

Somogyjád Község 
Önkormányzata Képviselő-
testülete a köznevelési 
intézményekbe járó, somogyjádi 

állandó 
lakosoknak az 
óvoda- és 

tanévkezdés 
kiadásainak enyhítésére támogatást 
biztosít az alábbiak szerint: 
a) Az óvodások után a szülők részére 
egységesen, egyedi határozat alapján 
7.000 ,- Ft. óvodakezdési támogatást, 
b) Az 1-8. évfolyamos diákok után a 
szülők részére egységesen, egyedi 
határozat alapján 7.000,- Ft. beiskolázási támogatást, 
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b) Az 9-13. évfolyamos diákok után a szülők részére 
egységesen, egyedi határozat alapján 10.000,- Ft. 
beiskolázási támogatást, 
c) nappali tagozatos egyetemisták/főiskolások részére, 
feltéve, hogy BURSA támogatásban nem részesülnek: 
13.000,- Ft/hallgató, BURSA támogatásban 
részesülőknek 7,000,- Ft/hallgató összeget biztosít. 
A kifizetésekre augusztus 22-én és 23-án kerül sor a Közös 
Hivatal házi pénztárában, az óvodás és általános iskolás 
korú gyermekeknél a szülők vehetik át az összeget.  
 

 

égő busz a fő utcában 
 

Július 10-én a 
reggeli órákban 
egy balatoni 
településre tartó 
üres 
kirándulóbusz 
vezetője 
füstszagot érzett 
a gépjárműben, 
ezért 
félrehúzódott és 
az Ifjúsági park előtti buszmegállóban megállt. Az 
autóbusz, vélhetően műszaki hiba miatt, percek alatt 
lángra kapott.  

A somogyjádi Tűzoltó Egyesület nagy erőkkel vonult 
ki a helyszínre, majd megérkeztek a kaposvári tűzoltók is. 

Ezúton is köszönjük a tűzoltók gyors és szakszerű 
munkáját.  

A helyi Rendőrőrs tagjai a Kaposvárról érkező 
gépjárműveket a Béke utcába terelték, akik a kis kitérő 
után, a Fő utcai kereszteződésben folytathatták útjukat 
Osztopán felé.  

A tűzesetben személyi sérülés nem történt, azonban 
jelentős anyagi kár keletkezett. Amellett, hogy a 
gépjármű teljesen kiégett, sajnos sérült a felújított 
buszmegállónk is, amelyre kártérítést nyújtottunk be az 
autóbusz biztosítójánál. 
 
Ezúton fejezzük ki sajnálatunkat az esettel kapcsolatban 
az autóbusz vezetőjének és az autóbuszt üzemeltetőknek.  

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 
gépjárművezető időben észlelte a bajt és az ő 
talpraesettségének köszönhetően nem történt nagyobb 
tragédia. Lelki gyógyulásához sok erőt kívánunk! 
Köszönjük a mentésben résztvevők szakszerű, gyors 
közreműködését!  

 

lopások a temetőkben? 
 

„Aki lop, az tolvaj, s az ok, amely őt lopásra 
bírta, akármilyen legyen is, a tolvaj nevet nem 

törli le róla.” /Széchenyi István/ 
 
Sajnálattal halljuk és tapasztaljuk, hogy kis 

községünkben, összetartó közösségünkben is előfordulhat 
olyan gyalázatos esemény, hogy elhunytaink sírhelyéről 
apró tárgyakat, virágokat idegen kezűleg 
eltulajdonítanak.  

Több lakossági bejelentés után írjuk, hogy mindkét 
temetőben elszaporodtak az effajta, szégyenteljes 
cselekvések, amelyekre (tudomásunk szerint) nem igazán 
volt példa korábban településünkön. 

Kérjük Önöket, hogy alaposan győződjenek meg 
arról, hogy valóban bűncselekmény áldozatai lettek és azt 
jelentsék az illetékes hatóságnak, tegyenek feljelentést a 
rendőrségen.  

A bejelentések óta fokozottabban figyeljük 
a temetőket, a helyi Polgárőr Egyesületet és 
Rendőrőrs dolgozói is készségesen járőrőznek 
napi több alkalommal temetőinkben. 

Bármilyen szokatlan eseményt 
tapasztalnak, azt jelentsék a rendőrségnek, 

elkerülve az önbíráskodást.  
Ne feledjék, ha valaki bűnt követ el és tetten érik, 

agresszívan, támadólag is felléphet. Ezért nyomatékosan 
kérjük Önöket, hogy bízzák a rend őreire a szükséges 

intézkedések megtételét! 
A károsultaknak ezúton sajnálatunkat 

fejezzük ki, hiszen itt nem is magáról az 
anyagi kárról van szó, hanem a lelki 
veszteségről, fájdalomról. Bízunk abban, hogy 
nem történnek hasonló esetek községünk 

temetőiben. Elhunytaink emlékét tartsuk tiszteletben. 
Itt megragadva az alkalmat, felhívjuk a kegyeleti 

helyet (sírókat) gondozókat, hogy az elhervadt virágokat 
a gyűjtőhelyre tegyék, ne a tuják alá, kerítés mellé. Ezért 
vannak kihelyezve a gyűjtőedények, kérjük használni 
azokat! Köszönjük együttműködésüket! 

 

pályázat óvoda 
felújításra 

 

A Magyar Falu Program keretében 
„Óvodafejlesztés”című alprogramban adunk be 
pályázatot a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és 
Mini Bölcsőde fűtéskorszerűsítésére és az udvarok 
felújítására. 

A Pályázat hozzájárul a vidéki, 5000 fő és ez alatti 
lakosságszámú kistelepülések hátrányainak 
mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások 
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elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez 
való kötődésének erősítéséhez.  

A pályázat benyújtására kizárólag elektronikus úton, 
2019. július 18. és 2019. augusztus 21. között a van 
lehetőség.  

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás 
vissza nem térítendő, 100 %-os támogatási intenzitású 
hazai támogatásnak minősül. 
A pályázathoz  

- műszaki költségvetési dokumentációt,  
- az óvodát fenntartó társulás társulási 

megállapodását, 
- nyilatkozatot arról, hogy adósságrendezési 

eljárás alatt önkormányzatunk nem áll,  
- a beruházás férőhelybővítésre irányul-e,  
- árajánlatot a beszerezni kívánt eszközökre (A 

játszóudvarra kerti asztalt, kerti padot, 
babaházat, udvari homokozót, takaróhálót, 
mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő eszközöket lehet 
beszerezni) 

- tulajdoni lapot, aláírási címpéldányt, 
bankszámáról hitelesített igazolást stb. kell 
csatolni. 

Bízunk abban, hogy egy jó pályázati anyagot sikerül 
összeállítanunk és nyertes pályázatról adhatunk számot az 
ősz folyamán. 
 
A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini 
Bölcsőde karbantartási, takarítási munkák miatt 
augusztus 5-től augusztus 30-ig zárva tart. Az óvoda 
szeptember 2-án nyitja újra kapuit, amikor is minden 
óvodás korú gyermeket sok szeretettel vár!  
A pedagógusoknak, óvodai dolgozóknak jó pihenést, 
aktív feltöltődést kívánunk erre az időszakra! 

 

barátságos focimeccs 
 

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a lakosság apraja 
nagyját a 2019. augusztus 17-én (szombaton) 10 órakor 
megrendezésre kerülő barátságos labdarúgó mérkőzésre. 

A rendhagyó focimeccset a Szabadidő Somogyjád SE 
játssza a NK Kamen Sirač csapatával.  

Bizonyára ismerősen cseng a csapat nevében a Sirač, 
hiszen idén május 1-jén kötöttünk testvér települési 
kapcsolatot Sirač horvát településsel.  

Művészeti, hagyományőrző értékeinket már 
megismerhették, most lehetőségünk van megmutatni a 
sport, a labdarúgás iránti szeretetünket is! 

A mérkőzés alkalmából 25 fő érkezik hozzánk 
Horvátországból, várunk minden érdeklődőt, 
sportszeretőt! Szurkoljunk barátságban, együtt a 
csapatoknak!  

a méhészek 
bemutatkoznak 

 
Ballér Méhészet 
 
Tisztelt olvasó! 

Engedjék meg, hogy először is köszönetet 
mondjunk az ötletgazdának, hogy lehetőséget biztosított e 
rövid bemutatkozóra. 

Ballér István, és Ballér Róbert vagyunk a „Ballér 
Méhészet Somogyjád”-tól.  
Somogyjádon élünk, itt alakítottuk ki méhészetünket. 
Mindketten szakképesítéssel rendelkező méhészek vagyunk. 
Egyik vállalkozásunk a méhészet, mely rendelkezik az 
összes hatósági engedéllyel, méz előállításához, annak 
kiszereléséhez, és értékesítéséhez is. Méhészetünket 
folyamatosan fejlesztjük családszámban, és technikai 
háttérrel is. 2019-ben 80 méhcsaláddal dolgoztunk. 
Mézeinket üveges kiszerelésben értékesítjük, főként 
Somogy megyében, de országos rendezvényeken is. Pár éve, 
még az induláskor megfogalmazódott bennünk egy igény, 
amit elvárunk magunktól, és elvárunk a termékeinktől is. Ez 
a célkitűzésünk: rövidtávon megvalósítani, hogy a „Ballér 
Méhészet Somogyjád” termékei egyet jelentsenek a 
minőséggel. Vagy a minőség maga jelentse egyszóval a 
termékeinket. Ennek az útján járunk épp. Törekvéseink 
minket igazolnak. Folyamatos szakmai képzésünk mellett az 
elmúlt időkben mézeink minőség-ellenőrzését független 
szakmai bírálókra bízzuk. Ezért elindítottuk őket 
mézversenyeken. Mára beigazolódott, helyesen döntöttünk, 
mézeink az élvonalba tartoznak. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint Kaposvári megmérettetésen Hársmézünk 
elnyerte már Somogy megye legjobb Hársméze címét, 
valamint ugyanez a hársmézünk Gyulán, az Országos 
Mézversenyen arany fokozatú minősítést szerzett. Ezen 
kívül sok, dobogós helyezésünk is van már. Vevőink így 
garanciát kapnak, hogy csak jó minőségű termékeket 
árusítunk.  

Mézfogyasztását, és jótékony hatásait, valamint a méhek 
védelmét folyamatosan népszerűsítjük. Erre több lehetőség 
áll rendelkezésünkre. Interneten, saját előadások tartása 
rendezvényeken. Továbbá tagjai vagyunk a Dél-balatoni 
Lovagrendnek, ahol további méznépszerűsítő lehetőségek 
nyíltak meg előttünk 

Bárkinek kérdése van a mézről, méhekről, bizalommal 
fordulhat hozzánk.  
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Bosztonics Méhészet 
 
Családi kis méhészetünket 2017 tavaszán 

alapítottuk meg 5 családdal. Évről évre szaporítjuk 
állományunkat és mára 41-re bővült a kaptáraink száma.  
A méhészet nálunk nem egy több generációs szerelem, a 
semmiből jött és teljesen megfertőzte a családunk minden 
tagját (még a 3 éves kislányunkat is elvarázsolta). Miután 
a Kaposvári Egyetemen méhész szakmunkás 
bizonyítványt szereztem, belevágtunk az új családi 
vállalkozásba.  
Minden évet, igyekszünk új tapasztalatokkal, tanulással 
és fejlesztéssel gyarapítani. Nem félünk tanácsot kérni 
tapasztaltabb méhészektől. Szerencsére akadnak 
segítőkész emberek, akik nem a konkurenciát, hanem a 
kollégát látják bennünk. Szerintünk az összefogás és a 
tudás megosztása ebben a szakmában is nagyon fontos. 
Csak így juthatunk egyről a kettőre. Nagyon összetett 
szakmáról beszélünk, megannyi tényezőtől függ a méz 
minőségének és mennyiségének alakulása. Ezek közt 
vannak rajtunk kívül álló tényezők pl.: időjárás, 
szakszerűtlen növényvédelem, légi szúnyogirtás, és van 
rengeteg dolog, ami rajtunk méhészeken és a mi 
odafigyelésünkön múlik. Ilyen: tavasztól a méhek 
folyamatos itatása, a családok rendszeres ellenőrzése, a 
hatékony atkairtás, illetve a környező méhészekkel az 
egymást segítő, jó kapcsolat és kommunikáció 
kialakítása. (pl.: mi igyekszünk a szomszéd méhészettel 
egy időben pergetni, így elkerülni, hogy a méheink 
egymást rabolják).  
Jelenleg akác, repce, hárs, vegyes, napraforgó mézeink 
vannak és emellett virágport is árulunk. Hogy minél jobb 
hozamot érjünk el, több helyre is elvándorlunk a 
családjaink egy részével. A későbbiekben szeretnénk 
állományunkat minőségileg szelektált saját anyákkal 
tovább szaporítani. Tisztában vagyunk a méhek 
fontosságával, hiszen nélkülük nem valósulhatna meg a 
mi álmunk sem, ezért mindent megteszünk azért, hogy 
számukra a legjobb körülményeket biztosítsuk.  
/Bosztonics Péter/ 
 

Elérhetőségeink: 
Cím: Somogyjád, Arany János utca 14/C 
Email: bosztonicsmeheszet@gmail.com 
Tel.: 06305271097, 06302054688 
Facebook: Bosztonics Méhészet 
 

 

 
 
 
 

 
Szaka Méhészet 
 
Szaka Lajos vagyok, 2010-ben ismerkedtem 

meg a méhészettel László Zsolt sógorom jóvoltából, 
akitől hatékony és precíz tudást kaptam. Ő a gyakorlati 
tennivalókat is megmutatta nekem. Ezen kívül 
szakkönyveket tanulmányoztam. 2011-ben vásároltam 
meg az első két méhcsaládomat. Jelenleg 75 család az 
állomány. Telephelyem Somogyjádon a Berkenye utca 
végénél, baloldalon található. 2019 az első olyan évem, 
hogy főállású méhészként tevékenykedem. 
Méhcsaládjaimat vándoroltatom, így több fajta mézet 
tudok pergetni. A pergetés családi és baráti összefogással 
működik. Mézeimmel a XXI. Dunántúli Regionális 
Méhésztalálkozó mézversenyén szép eredményeket értem 
el. Az évek során folyamatosan beszereztem a szükséges 
méhész felszereléseket és gépeket. Jelenleg egy kis 
méhészetet tökéletesen tudok működtetni. Minden 
évszakra más-más feladat jellemző, ha ezeket a 
munkálatokat korrekten betartjuk, akkor megelőzhetjük a 
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betegségeket és problémákat. A méhesházban az idei év 
őszén átalakításokra kerül majd sor, többek között az 
alapterületet is szeretném megnövelni. A jövőre 
vonatkozóan a fejlesztéssel kapcsolatban vannak további 
ötleteim és terveim. Apró lépésekben gondolkodom, 
alaposan, megfontoltan szeretnék haladni. Nagy örömet 
okoz számomra, hogy az elmúlt 8-10 évben én is részese, 
és segítője lehettem a Somogyjádi méhész szakma 
újjászületésének. Ez egy nagyon szép és nagyon fontos 
munka. Büszke vagyok arra, hogy voltak már, akik nálam 
tanulták ki a méhészkedés alapjait. Nagyon szeretem ezt 
a gyönyörű, de annál nehezebb szakmát. A méhek 
világáról és nélkülözhetetlen munkájukról pár sorban 
nem lehet beszélni, ezért szívesen látok minden 
somogyjádi lakost, aki betekintést szeretne kapni ebbe a 
világba. Ezúton is köszönöm, hogy a Somogyjádi 
Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde két 
alkalommal is lehetővé tette számomra, hogy „Mézes-
napon” népszerűsítsem a mézhez és a méhekhez való 
szeretetet a gyermekek körében. A kisgyerekek ezen 
alkalommal kilátogattak a méhészetembe is. 
Köszönöm Somogyjád Község Önkormányzatának, 
Képviselő-testületének, hogy lehetőséget kaptam magam 
és méhészetem bemutatására. /Szaka Lajos/ 
 

 

 
 

 
 
 

Köszönjük a bemutatkozó méhészeknek a bepillantást, a 
nem csak két kezükkel, hanem teljes szívükkel végzett 
munkájukba! A természet, a méhek iránt mutatott 
alázatuk minden ember számára tanulandó és követendő 
példa! Kívánjuk, hogy ilyen gondossággal és 
megbecsüléssel leljék továbbra is örömüket a 
méhészkedésben! 
 
 

Tisztelt somogyjádi székhelyű Vállalkozók!  
 
Örömmel fogadjuk a más tevékenységet folytató, 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások bemutatkozásait is, kérjük 
Önöket, ha élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, vegyék fel a 
kapcsolatot Önkormányzatunkkal és készségesen adunk 
ezzel kapcsolatban tájékoztatást!  
 
 

kozármislényi Cantica 
NOva kórus és a pécsi 

Örömtánc csoport estje 
 

„Keresd az örömöt! Ott van körülötted! 
Szépséget találni, hidd el, nem nehéz! 

Ne hidd, hogy a mosolyt, mint ruhát, kinőtted! 
Vidáman, jó kedvvel mindig többre mész!” 

/Aranyosi Ervin/ 
 

A kozármislenyi 
Cantica Nova 
kórus adott 
koncertet július 
29-én (hétfőn) a 

somogyjádi 
református 

templomban. A 
templomi éneklést 

követően a jókedvű társaság a Szabadidőparkban egy 
közös körtáncon vett részt. Az Örömtánc Máriával 
pécsi csoport naplementéig ropta a táncot a jókedvű, kb 
150 fős társasággal. Szívvel-lélekkel fogadtuk 
vendégeinket, akik örömmel látogattak el településeinkre. 
Kölcsönös szeretet és barátság alakult ki közöttünk. 
Köszönjük a felejthetetlen nyári élményt!  
 

 
 
 

Sok szeretettel hívjuk és várjuk vissza  
a kórus és tánccsoport tagjait  

a jövőben is! 
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