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                                        Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa 

XXVIII. ÉVFOLYAM 166. szám  2021 / 4. október 
  

Idősek köszöntése 
 

Somogyjád Község Önkormányzata nevében kiemelt 

tisztelettel köszöntjük Somogyjád minden idős és 

szépkorú polgárát, településünk legidősebb lakosait 

az idősek világnapja alkalmából.  

Mit jelent szépkorúnak lenni? Mikor az ember már 

gazdag tapasztalattal, bölcsességgel, sokszor 

humorral, büszkén éli az életet. Amikor már nem a 

rohanó idő vagy a birtoklás mennyisége, hanem az 

emberi élet valódi értékei számítanak. Az egészség, a 

család békéje, ölelő szeretete, az unokák mosolya.  

Az időskor egy nagyon fontos életszakasz, ajándék 

annak, aki meg tudja élni lényegét. A lényeg pedig, 

hogy az kerül előtérbe, ami igazán értékes. 

A jó közösség tudja, mely értékeire büszke, és azt is 

tudja, hogy mindezért hálával tartozik elődeinek. Mi, 

jádiak jó közösség szeretnénk lenni. Ezért feladatunk 

és kötelességünk is egyben, hogy méltóságteljes 

öregkora, szerepe, helye legyen a társadalomban 

minden idősödő embernek. Hisszük, az a dolgunk, 

hogy megtanuljuk mi magunk, és megtanítsuk a 

gyermekeinknek, a következő generációnak tisztelni 

az időseket. Hisz a ma munkája akkor tekinthető 

értékesnek, ha az idő múlásával a saját utódainknak 

mi is egy jobb, értékesebb világot hagyunk örökül.  

Az idősek napja nem lehet soha csak egynapos 

ünnep! Az idősek megbecsülését, a velük való 

törődést szívünkből fakadó kötelességünknek tartjuk 

életünk során, minden minőségünkben: gyerekként, 

szülőként, nagyszülőként, szakemberként és 

közemberként. 

Köszönjük a törődést, a tanítást, mindazokat az 

értékeket, amelyeket önök megőriztek, és amivel 

felvérteznek s gazdagítanak minket. 

Kívánjuk, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be 

hétköznapjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg 

önöket vidámsággal, békességgel, figyelmükkel, 

szeretetükkel és tisztelettel. Kívánjuk, hogy derűsen 

és jó egészségben töltse a pihenés éveit településünk 

minden szépkorú lakója!  

Természetesen továbbra is bizalommal fordulhatnak 

önkormányzatunkhoz, akár a legkisebb 

nehézségeikkel is. Mindenben igyekszünk segíteni. 

Szociális és egészségügyi rendszerünk felkészült 

arra, hogy bármikor segítséget nyújtson önöknek. 

Kérjük, vigyázzanak magukra! Isten éltesse önöket jó 

egészségben! 

Anyakönyvi 

híreink 
 

Születtek: 
 

   Balogh Ádám      (Vizvári Nikoletta és Balogh Tibor) 

   Bárány Botond    (Czonev Nóra és Bárány Norbert) 
   Koczván Flórián   

            (Tormási Tamara és Koczván Kornél) 

   Barti Ábel Zoltán    (Somodi Eszter és Barti Ádám) 
 

 

                                     Köszöntjük településünk  

                                             legifjabb lakóit.   

Elhunyt: 
 

    Radák Józsefné  Dózsa utca 

    Kovács Szabó Józsefné Szoc. otthon 

    Lender Istvánné  Ady utca 

    Kristóf Ferenc   Bogáti utca 

    Nyári Lászlóné   Ady utca 

    Fodor László   Beregi utca 

    Bukovics László  Bocskai utca 
 

   A családok gyászában osztozunk. 
 

 

Ez történt 

Augusztus vége Elindult a labdarúgó- 

   bajnokság 

Augusztus 31.  Tanévnyitó ünnepség  

Szeptember 3.  A községi díjak átadása 

Szeptember 4.  Falunap 

Szeptember 27. Operett-est 

 

Előzetes, programajánló 

Október 10.     búcsú 

Október 15.     a 60 éven felüliek köszöntése 

Október 22.    községi megemlékezés és  

     koszorúzás az emlékparkban 

Október 23.    a legifjabbak emlékfáinak elültetése 

     gyermekprogram a Cinka közben 

     9-től lövészet a lőtéren  

                 (jó idő esetén) 

Október 29.    Halloween party 
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Községi díjazottak 2020 
 

Mint azt önök is tudják, Somogyjád Község Önkormányzata hosszú ideje minden évben a március 15-i 

ünnepség keretében adja át a helyi kitüntetéseket a település fejlődését elősegítő, a haladó hagyományokat 

teremtő és megőrző, a község szellemi, társadalmi, kulturális és sportéletét támogató személyeknek, 

közösségeknek. 

Az intézmények, szervezetek javaslatait figyelembe véve a képviselő-testület 2020 tavaszán is odaítélte a 

díjakat. Aztán az élet átírta a forgatókönyvet. A járványhelyzet miatt sajnos sem 2020 márciusában, sem a 

tervezett új időpontban: október 23-án, sem az idei nemzeti ünnepen nem volt módunk arra, hogy köszöntsük 

azokat, akik kiemelkedően sokat tettek településünkért, annak közösségi, kulturális vagy sport életéért. Sokat 

töprengtünk, mely alkalom lenne méltó a díjátadásra. Végül úgy döntöttünk – tartva az újabb járványügyi 

intézkedésektől -, hogy a legjobb alkalom a gyors alkalom. Ezért nem vártunk tovább az elismerések 

átadásával, nem kerestünk alkalmat, hanem teremtettünk. Így az idén a falunapunk előestéjén került sor a díjak 

átadására. 

A díjak odaítélése és átadása közt tehát másfél év telt el!!! De milyen másfél év! Teljesen átrendezte életünket 

a vírus és az ellene folytatott küzdelem. Az elmúlt hónapokban gyakran tűnt úgy, hogy nincs vagy csak kevés 

alkalom van örülni. Munkánkban, életünk sok területére kiterjedően korlátozva voltunk, ettől mintha egy időre 

elvesztünk volna. De épp a kimagasló teljesítmények, a közösségért végzett munka mutatta meg, hogy ez 

nincs így. Hogy a helytállás módjai sokfélék. Így még jobban felértékelődött mindaz, amit az elismerésben 

részesülők tettek/tesznek. A díjak átadását követően a Megarox társulat ünnepi műsorát tekinthette meg a 

rendezvényt és a kitüntetetteket megtisztelő közönség.  
 

„Dolgozz keményen, csendben, és hagyd, hogy a 

sikered beszéljen helyetted!”             /Frank Ocean/ 
 

 
Somogyjád Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Dr. Iván Béla professzor 

számára a Somogyjád Község Díszpolgára címet 

adományozta. Az 1950-es évek közepétől 

községünkben nevelkedő gyermek, a helyi 

általános iskola szorgalmas, kiváló tanulója 

jelentős szakmai és tudományos pályát járt végig. 

A világ sok részén ismert, elismert tudós, a Magyar 

Tudományos Akadémia rendes tagja. Több 

tudományos értekezés és könyv szerzője, 

társszerzője. Számos nemzetközi szabadalom 

fűződik nevéhez. Külföldi egyetemeken: Dánia, 

Németország, Amerikai Egyesült Államok töltött 

el éveket kutatóként, vendégprofesszorként, de 

lélekben mindig megmaradt somogyjádinak, nem 

feledve, honnan indult.  

Somogyjádért díjat vett át Bencze Beáta az 

általános iskola igazgatóhelyettese kiemelkedő 

pedagógiai, vezetői és közösségi tevékenysége 

elismeréseként.  

Somogyjádért díjban részesült Dr. Horváth 

Nikoletta, a Közös Önkormányzati Hivatal 

munkatársa a Somogyjádon élők érdekében több 

területen végzett lelkiismeretes tevékenységéért. 

Szintén Somogyjádért díjat adományozott a testület 

Szentpáli Zoltánnak több évtizedes, több területre 

kiterjedő kimagasló munkájáért.  

Kiemelkedő sportmunkáért elismerő oklevelet vett 

át Nagy Lajos Somogyjád sportéletében végzett 

lelkiismeretes munkájáért, amellyel hozzájárult a 

labdarúgás feltételeinek javításához, a sportág 

népszerűsítéséhez. 

Elismerő oklevélben részesült társadalmi és 

közéleti tevékenységéért Szabó Sándorné, a 

konyha dolgozója.  

A településért végzett munkájáért elismerést kapott 

Barti Izabella, a közös hivatal munkatársa. 

Elismerő oklevéllel köszönte meg a testület Lévai 

Sándor lelkiismeretes munkáját.  

Szőke Rómeó a diákolimpián elért kimagasló 

sporteredményei elismeréseként részesült 

oklevélben.  
 

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk. 

Áldozatos munkájukat köszönjük, továbbra is 

számítunk segítségükre. Jó erőt, egészséget, 

további eredményes munkát kívánunk.  
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MEGHÍVÓ 
Tisztelettel hívjuk és várjuk településünk 60 éven 

felüli polgárait az idősek hónapja alkalmából 

szervezett rendezvényünkre, amelyet 2021. 

október 15-én, pénteken 15.30-tól tartunk a 

művelődési házban.  

A köszöntő után a kötetlen beszélgetéshez az 

önkormányzat szendvicsről, pogácsáról és italokról 

gondoskodik.  

Kérjük, készüljenek arra, hogy amennyiben a 

szabályok változnak, a rendezvény csak védettségi 

igazolvánnyal lesz látogatható. Megértésüket 

köszönjük.  

 
Az 1956-os forradalomra 
emlékezünk 2021. október 22-én, 
pénteken 17 órai kezdettel az 
emlékparkban. Az ünnepi műsort 
követően koszorúzást tartunk. A 

műsorban közreműködnek az általános iskola 8. 
osztályos diákjai. Emlékezzünk közösen! 

 
Halloween partyt tartunk 
október 29-én, pénteken. 
Változatos programok várják a 
résztvevőket.  
16 órától 17-ig a közösségi 
teremben 

 tökfaragás (faragnivalót hozni kell) 
 lámpáskészítés 
 arcfestés 
 zsíroskenyér és forró tea 

17 órától traktoros zenés felvonulás indul a 
közösségi terem elől. A kijelölt helyszíneken 
cukorgyűjtési lehetőség lesz.  
19 órától 20 óráig a művelődési házban 

 jelmezverseny 
 halloween-játékok 
 eredményhirdetés 

Érdeklődni Ottucsák Bernadettnél és az óvodában 
lehet. Mindenkit szeretettel várunk.  

 
Színházlátogatást szervezünk a 

kaposvári Csiky Gergely 

Színházba, ahol megtekintjük a 

Csárdáskirálynő című 

operettet. Jelentkezni Györék 

Tibornénál (30/864-0986) 

Vassné Jakabfi Mariannál 

(30/299-1977) és Bögös 

Lászlónénál (30/549-3977) 

lehet október 15-ig. A 

részletekről a jelentkezőket később értesítjük.  

 
Barti Izabella vezetésével színvonalas, látványos 
pavilonnal képviseltette magát településünk 
Lengyeltótiban az I. Somogy Megyei 
Közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron. Köszönjük.  
 

Ebben az évben is megszerveztük a „Gondozott, 

virágos porta" programot. Több 

alkalommal: nézték végig a bizottsági tagok 

a portákat, majd szeptember elején 

értékeltek. Bizony nem voltak könnyű 

helyzetben. A szokásoknak megfelelően a 

szeptemberi falunapon adtuk át az 

ajándékok az ez évben legszebbnek ítélt 25 

porta tulajdonosának, köztük két intézménynek. 

Mindenkinek köszönjük a munkáját, azt, hogy 

hozzájárult az igényes, szép településképhez. 

Köszönjük a bizottságok lelkiismeretes értékelését. A 

portaszépítéshez további erőt, egészséget kívánunk! 

                  /Ügyrendi Bizottság/ 

 

FELHÍVÁS 

2022-ben, a jövő évben lesz 60 éve, hogy 
Somogyjádon átadták az általános iskola újonnan 
épült épületét a Bogáti utcában, a korábbi 
vásártéren. Az évforduló alkalmat teremt arra, 
hogy feldolgozzuk a somogyjádi oktatás 
történetét. Az ünnepi alkalomból szeretnénk 
összegyűjteni az elmúlt évtizedek emlékeit, 
megírni Somogyjád iskolatörténetét. Kérjük, 
akinek az iskolához, oktatáshoz köthető fényképe, 
bármilyen dokumentuma van, szíveskedjék 
felvenni a kapcsolatot Bögös Lászlónéval az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén: 06-30-549-3977, 
bogosmarcsu@gmail.com vagy személyesen. Az 
átadott anyagot digitalizáljuk. Örömmel vennénk 
régi történeteket, az iskolai élettel kapcsolatos 
anekdotákat is.  
Bízunk benne, hogy az emlékeket, az előkerülő 
dokumentumokat, elbeszéléseket egy 
kiadványban is meg tudjuk jelentetni.  

mailto:bogosmarcsu@gmail.com
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portré

A somogyjádi óvodában 

ledolgozott 40 év után 

2018-ban nyugdíjba 

vonult Farkas Katalin, 

Kati óvó néni. Őt 

kérdeztük. 
 

- Több évtizedet töltött el 

az óvodások közt 

óvónőként. Gyermekként 

is ezt tervezte? 

- Az általános iskolában 

még gyógyszerész szerettem volna lenni, de kiderült, 

nem csak kémia, hanem matematika is kell hozzá. A 

későbbiekben szüleim a pedagógus pálya felé 

terelgettek, de mint tinédzser, én ellenálltam. Az élet 

aztán őket igazolta! A családi indíttatást nem lehet 

megkerülni. Dédapám, nagyanyám öccse, szüleim 

pedagógusok voltak, talán a génjeimben hordoztam. 

Akkor indult az óvoda, amikor leérettségiztem. A nyár 

elmúltával, 1978 őszén itt kezdtem dolgozni. A 

gyerekek rabul ejtettek, 40 évig el sem 

engedtek.(....sőt). 

- Melyek szakmai életútja legfontosabb állomásai? 

- Ahogy mondani szokták, végigjártam a 

„szamárlétrát”. Két évig Eddéről kísértem dajkaként a 

gyerekeket. Ezután képesítés nélküli óvónő lettem. A 

képesítést 1984-ben szereztem meg a Tanítóképző 

Főiskolán. Csaknem 20 évig gyermekvédelmi 

felelősként igyekeztem nevelési tanácsokkal segíteni a 

nehéz körülmények között élő családoknak. Az óvoda 

könyvtárát hosszú évekig kezeltem, bővítettem. 

Gyermekeim születése előtt öt évig vezetőhelyettesi 

teendőket láttam el. Minden lehetőséget megragadtam, 

hogy szakmai ismereteimet bővítsem. Szinte évente 

végeztem tanfolyamot többféle témában. Az óvoda 

külső-belső megújulása idején az én csoportomban 

vezették be 2009-ben a kompetencia alapú oktatás-

nevelést. Erre kolléganőmmel mi kaptunk felkészítést. 

A 2018-as tanév végéig ebben a rendszerben 

dolgoztam. 

- Sokszor elhangzik manapság, hogy változtak a 

gyerekek, a mai gyerek már más. Igaz ez? Hogy 

lehetett ezzel lépést tartani? 
- Minden generáció kicsit más. Mi sem lettünk egészen 

olyanok, mint szüleink. A felgyorsult világ, a technika 

gyors fejlődése bizonyára nagyban hozzájárul a 

gyerekek érzékelhetően nagy változásához. Sokkal 

pörgősebbek. Sok ismeretük van a technikai 

eszközökről, de nehezebben tudnak elcsendesedni, 

nyugodtan meghallgatni egy mesét. Hogy lépést 

tudjunk tartani, kutatni kell az új módszereket, új 

technikákat - önképzés formájában.  

 

 

 

- Mit tart az óvónői munka legnehezebb és 

legszebb feladatának? 
- A legnehezebb és egyben a legszebb feladat: a kicsit 

még babás 2,5- 3 éves gyerkőcökből 6 éves korukra 

ügyes, bátor, iskolaérett gyereket faragni. 3 évesen még 

nehezen fejezi ki magát, 6 évesen pedig bátran kiáll 

verset mondani a közönség elé. El szoktam tenni az 

első rajzaikat, aztán nagycsoport végén átadom a 

szülőknek, hogy lássák, honnan indultunk. 

- Volt kedvenc csoportja?  

- Mindig az aktuális csoport a kedvenc.  De az „elsőt” 

nem felejti az ember! Az első és az utolsó olyan 

csoportom, amelyet végigvittem, mérföldkövek az 

életemben, nagyobb helyet foglalnak el a szívemben. 

Persze rajtuk kívül voltak „nevezetes” csoportok, akik 

nyomot hagytak a „jóságukkal”. De az idő múlásával 

„csak a szépre emlékezem”. 

- Mit tanácsolna annak a fiatalnak, aki most 

szeretne az óvónői pályára lépni.  

- Ehhez a pályához nagyfokú elhivatottság kell. Csak 

akkor szabad választania, ha nagyon szereti a 

gyerekeket. Ez a szeretet átsegíti a nehézségeken, mert 

azok is vannak bőven. Szakmailag felkészült legyen, és 

kész arra, hogy folyamatosan képezze magát. Ez 

elengedhetetlen ezen a pályán is. 

- Több alkalommal elismerték munkáját. 

- 2004-ben Kiemelkedő pedagógiai munkáért kaptam 

elismerést, 2018-ban „Somogyjádért” Emlékplakettet 

adományozott a képviselőtestület számomra. Jólesett, 

hogy elismerték a munkámat. 

- 2018 júniusában még arról beszéltünk, hogy a 

nyugodt pihenés évei következnek, bár bizonyára 

nem lesz egyszerű a váltás. Aztán az élet közbeszólt.  

- Sok tervet szövögettem, mivel töltöm meg a 

felszabaduló időmet. De ember tervez, isten végez! A 

polgármester asszony és a vezető óvónő megkeresett, 

nem vállalnám-e a legkisebbeket még egy tanévben. 

Bevallom, nagyon nem kellett unszolni, így nem 

hagytam el az ovi falait végleg. De hogy is tehettem 

volna? A fokozatosság elvét be kellett tartani!  

Most azonban már tényleg a családom, az unokám, a 

kertem foglalja el a legfontosabb helyet az életemben. 

Jut időm a kirándulásra, olvasásra, kertészkedésre. 

 

Somogyjád lakói, a Jádi Újság valamennyi olvasója 

nevében jó egészséget, tartalmas éveket kívánunk. 

Köszönjük az interjút.  

 

JÁDIújság 
Kiadja SOMOGYJÁD ÖNKORMÁNYZATA 

Felelős kiadó: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester 

Szerkesztő: Bögös Lászlóné alpolgármester 

lapzárta: 2021. október 7.  

www.somogyjad.hu 
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