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Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa

Tájékoztató a polgármesteri hatáskörben
hozott döntésekről
Tisztelt Somogyjádiak! Mint az mindenki számára
köztudott, sajnos a pandémia miatt továbbra is
fennáll a veszélyhelyzet, így a képviselő-testület
hatáskörét a polgármester gyakorolja. Az év első
négy hónapjában is olyan döntéseket kellett
meghozni, melyek a település működtetése és
fejlesztése érdekében szükségszerűek voltak.
Elfogadásra került a 2021. évi költségvetés,
melyről külön táblázatot is mellékelünk.
Módosítva lett a szociális rendelet a térítési díjak
„kerekítési" szabályozása miatt, emelés azonban
nem történt. Módosítani kellett a költségvetési
rendeletet az elnyert pályázatok, többek között a
start és egyéb foglalkoztatások előirányzatának
beépítése érdekében.
Január hónapban ajánlatot kértünk TOP
támogatással megvalósítható belvíz-elvezetési
pályázat megírására, melyet határidőben be is
adtunk. Várhatóan 350 milliós beruházás valósul
meg, így a Fő utca, József Attila, Kálvin, Bocskai,
Toldi, Bajcsy utcák csapadékvíz-elvezetését tudjuk
kiépíttetni, mellyel megszűnhet a nagy mennyiségű
csapadék lehullását követő vízelöntés.
Az előző évben elnyert támogatás megvalósítása
érdekében szerződést kötöttünk az Arany János
utcai ingatlan felújítására áccsal és kőművessel,
folyamatban van a villanyszerelési munka is,
tereprendezés stb.
Kifizettük, ezzel a tulajdonunkba került az Arany
János utcai ingatlan (Bogdán Istvánék mellett),
ahol - amint már írtuk - kertészeti tevékenységet
fogunk folytatni.
100.000 forinttal támogattuk a földrengés sújtotta
horvátországi bajbajutottakat. A gyűjtést a Somogy
Megyei Önkormányzat koordinálta.
Elkészült a vízkárelhárítási tervünk, mely a
pályázathoz is szükséges volt, illetve minden
településnek kell ilyen tervvel rendelkeznie.
Módosítani kellett a folyamatban lévő kivitelezési
szerződéseket a járványhelyzet, a folyamatos
megbetegedések és anyaghiányok miatt.
Elfogadtuk a szociális társulási megállapodást,
mely szerint Várdán, Magyaregresen és
Osztopánban is indul nappali ellátás.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Papi Zoltán Gyula
(Tóth Auguszta Dóra és Papi Zoltán)
Bátor Benedikt
(Rózsa Regina és Bátor Benjámin)
Letenyei Johanna
(Péter Eszter és Letenyei Kálmán)
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit.

Elhunytak:
Pánger Ferencné
Kató Sándorné
Balogh Jánosné
Gelencsér József
Stéger Jánosné
id. Márton Sándorné
Bózsa Józsefné
Molnár László
Székely Tiborné
Kovacsóczy Farkas Sándor
Kempf Józsefné
Horváth Lászlóné
Szabó Aladár
Bukovics István

Fő utca
Szabadság utca
Jókai utca
Bogáti utca
Fő utca
Bocskai utca
Virág utca
Virág utca
Fő utca
Kossuth utca
Béke utca
Petőfi utca
Kossuth utca
Bajcsy utca

A családok gyászában osztozunk.
Egészségügyi adatok Somogyjádon
Dr. Loján Mihály háziorvos tájékoztatása szerint
Somogyjádon a beoltottak száma 700 fő felett van.
A szám napról napra emelkedik, hisz folyamatosan
oltanak a helyi rendelőben is, valamint az
oltópontokra irányítottak száma is naponta
növekszik.
Az elmúlt időszakban 264 tesztkérés történt, ebből
164 esetben lett pozitív a teszt eredménye. Sajnos,
a járvánnyal összefüggésbe hozhatóan öt
somogyjádi lakos elhunyt.

A polgármesteri tájékoztató folytatása
Egyre több szociális étkező van településünkön,
közel 55 fő. Különösen a veszélyhelyzetben nőtt az
étkezők száma. A gyerekek és felnőttek részére is
egyszer használatos edényekben lehet kiszállítani
az ételt, ami lényeges költségnövekedést jelent.
A Serpa Kft. tájékoztató levelet küldött
előfizetőinek, hogy május 15-tel az internet
szolgáltatást, május 31-gyel a televíziós
szolgáltatást megszünteti. Megköszönte az
előfizetők együttműködését, tudomásul vette, hogy
a Telecom hálózat kiépítésével jobb minőségű
szolgáltatást tudnak az előfizetők igénybe venni.
Az előfizetők nevében köszönöm a Serpa Kft.
ügyfélbarát szolgáltatói tevékenységét.
BM kiíráson pályáztunk a Szabadság utca
felújítására, a Magyar Falu Program keretében a
Berkenye utcában (ahol már az összes játékot le
kell bontani) játszótérre. Több pályázatot adunk be
a napokban is. A Magyar Falu Program keretében
útfelújításra: Béke és Táncsics utcára, valamint a
háziorvosi szolgálati lakás felújítására is
pályázunk. Várhatóan lesz egy nagyobb
pályázatunk is, amiből egy újabb bölcsődei
csoportot tudunk kialakítani, építeni; az óvodában
az elmaradt felújításokat pótolni, az udvaron a
járdákat, tárolót stb. rendbe tenni. Ehhez majd
készülnek tervek, beadás várhatóan az ősz
folyamán lesz. Hisszük azt, hogy meg is tud
valósulni. Pillanatnyilag a 7 fős bölcsőde
esetenként kicsinek bizonyul.
Augusztus 31-gyel 40 éves munkaviszonnyal
nyugdíjba vonul Nagyné Csányi Erzsébet védőnő,
aki már szabadságát és felmentését tölti.
Helyettese, Harasztovics Judit heti 20 órában látja
el feladatait. A Közös Önkormányzati Hivatalba
Óvári Józsefné helyett igazgatási ügyintézőként
Szabó-Erdélyi Laurát alkalmazzuk április 19-tól.
Lényegesen csökkent a szociális kiadásokra
fordítható támogatásunk, ennek ellenére kérjük,
jelezzék, ha tudnak olyan családról, akik
szerénységük miatt önként nem kérnek segítséget.
Felére csökkent az iparűzési adó, ami közel 11
millió kiesést jelent. Sajnos egyéb bevételeink is
visszaestek, ezért igyekszünk a rendelkezésre álló
forrásokat takarékosan, észszerűen felhasználni.
Eredményes évet tudhatunk magunk mögött,
melynek a főbb zárszámadási adatait külön táblázat
tartalmazza.
Megköszönöm
országgyűlési
képviselőnk, Móring József Attila támogatását, a
sikeres pályázatokhoz nyújtott segítségét.
Jó egészséget, jó munkát kívánok!
Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!
Lőrinczné Kiss Ilona polgármester

Ez történt

A járványhelyzet miatt a 2021-es nemzeti ünnepet is
szűk körben ünnepeltük. Március 15-én a képviselőtestület tagjai koszorút helyeztek el az Emlékparkban,
az 1848 hőseire emlékező kopjafánál. Intézmények,
magánszemélyek is virággal emlékeztek.

Április 24-én délután a Cinka közben láthatta a közönség
a Csiky Gergely Színház két művészének előadását. A
színház „Erkélyből páholy” elnevezésű programja
keretében Nyári Szilvia és Nyári Oszkár színművészek a
Dolce vita című hangulatos, olasz nyarat idéző, zenés
produkciót hozták el Somogyjádra. A nézők száma is
bizonyította, ki vagyunk már éhezve a közösségi és
kulturális programokra.
Programajánló
Tisztelt Somogyjádiak!
Amennyiben a járványhelyzet megengedi, május
utolsó szombatján, május 29-én délután szeretnénk
megrendezni
a
szalonnasütéssel
egybekötött
gyereknapot a Cinka közben.
A sok éves hagyományt folytatva május utolsó
vasárnapján, május 30-án hősök napi megemlékezést
tervezünk, amelynek keretében az I és II.
világháborúban elhunytakra emlékezünk a református
templomnál.
Nagyon bízunk abban, hogy hamarosan visszaáll
életünk a régi kerékvágásba. A tervezett rendezvényről
szórólapon és községünk hivatalos facebook oldalán is
értesíteni fogjuk önöket.

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének fő számai (adatok Ft-ban):
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL
EBBŐL
KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSBŐL
KAPOTT
TÁMOGATÁS
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL
SAJÁT BEVÉTELEK
KÖZHATALMI BEVÉTELEK
ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON
KÍVÜLRŐL
KÖLTSÉGVETÉSI
HIÁNY
BELSŐ
FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVI
MARADVÁNY

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL
EBBŐL
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
KÖLTSÉGVETÉSI
HIÁNY
BELSŐ
FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVI
MARADVÁNY
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK
768.714.031
602.333.288
65.421.515
42.528.725
24.900.000
0

KIADÁSOK
760.049.031

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
EBBŐL
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

BELÜLI

7.391.591
98.590.401
11.850.000
22.930.649

KIADÁS

451.129.708

4.787.000

32.165.520

MŰKÜDÉSI
CÉLÚ
PÉNZESZKÖZÁTADÁS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
ÁLTALÁNOS TARTALÉK
CÉLTARTALÉK
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
EBBŐL
BERUHÁZÁSOK

59.548.119

FELÚJÍTÁSOK

33.530.503

92.113.639

400.000

860.827.670

MUNKAADÓKAT TERHELÓ JÁRULÉKOK
DOLOGI KIADÁSOK
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
ÁLLAMHÁZTARTÁSON
MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

72.942.046

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

50.000
3.767.136
86.610.500
100.778.639
44.263.807
50.165.156

6.349.676

860.827.670

Fő számok az önkormányzat 2020. évi teljesítéséből (adatok Ft-ban) :
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL
EBBŐL
KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSBŐL
KAPOTT
TÁMOGATÁS
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL
SAJÁT BEVÉTELEK
KÖZHATALMI BEVÉTELEK
ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON
KÍVÜLRŐL
KÖLTSÉGVETÉSI
HIÁNY
BELSŐ
FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVI
MARADVÁNY
ÁLLAMHÁZTARTÁSON
BELÜLI
MEGELŐLEGEZÉSEK

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL
EBBŐL
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
KÖLTSÉGVETÉSI
HIÁNY
BELSŐ
FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVI
MARADVÁNY
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK
861.382.378
601.315.479
62.473.909
52.536.644
29.743.164
208.000
92.174.533

22.930.649

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
EBBŐL
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
MUNKAADÓKAT TERHELÓ JÁRULÉKOK
DOLOGI KIADÁSOK
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
ÁLLAMHÁZTARTÁSON
BELÜLI
MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

68.939.874

MŰKÜDÉSI
CÉLÚ
PÉNZESZKÖZÁTADÁS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ
KIADÁS
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
EBBŐL
BERUHÁZÁSOK

93.049.552

FELÚJÍTÁSOK

184.248.240

KIADÁSOK
718.684.238
62.697.779
7.024.397
79.948.065
6.384.471
19.927.359
442.788.120

4.527.455
2.869.210
92.517.382
129.102.558
74.179.447
54.923.111

21.602.900
655.914

1.045.630.618

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

847.786.796

Külső és belső
Nagy örömmel kaptuk a hírt 2018 őszén arról, hogy
gyülekezeti házunkon kormányzati támogatásnak
köszönhetően, 45 millió Forintos forrásból teljes
külső felújítást kezdhetünk. A Somogyi Református
Egyházmegye,
a
Dunántúli
Református
Egyházkerület és Móring József Attila országgyűlési
képviselő úr támogatásának köszönhetően a
munkálatok 2019 tavaszán el is kezdődhettek.
A presbiterek, a gyülekezeti tagok, akik jól ismerték
a régi állapotokat, boldogan mondogatták
egymásnak: nem is gondoltuk volna, hogy még saját
szemünkkel láthatjuk régi fényében tündökölni a
gyülekezeti házat. Az utcán járó-kelők, akik
folyamatosan nyomon követték az építkezést,
többször kifejezték véleményüket: az egész falu
ékköve lesz az elkészült épület.
Sor kerülhetett a tetőszerkezet felújítására, a
nyílászárók cseréjére, a belső elrendezés során a két
nagy gyülekezeti terem mellett kialakításra került egy
külön álló apartman, ahol vendégek elhelyezésére
van lehetőség. Az épületben található lakásrészt is
sikerült teljes mértékben felújítani. Valamennyi
helyiség új burkolatot, új festést kapott, és az egész
épület külső homlokzata is új vakolatot, festést. A
hidegebb hónapokban a melegről központi fűtés
gondoskodik. A színvonalas felújítási munkát Szél
Gábor vállalkozó végezte, akinek ez úton is
köszönjük munkáját.

Szintén 2019-ben sikeresen pályáztunk a Magyar
Falu Programban meghirdetett pályázati lehetőségre,
melynek segítségével – a kormányzati támogatás által
biztosított forráson túl -, komfortosan, a mai
igényeket teljes mértékben kielégítő módon sikerült
berendezni a gyülekezeti házat.
Miután a külső, fizikai megújulás megtörtént,
elkezdtük azokat a programokat megvalósítani,
melyekhez szintén a Magyar Falu Program
biztosította a szükséges eszközöket és feltételeket.
Kézműves foglalkozásokat tartottunk, adventi
koncertre hívogattuk a falu lakosságát, önismereti
csoport foglalkozásokat tartottunk, ősszel közös
grillezésre hívtuk a hittanos gyermekeket és
családjaikat. A gyermekekkel rendszeres használtuk
a társasjátékokat és filmeket néztünk.

megújulás
Sajnos, a kialakult járványhelyzet miatt maradtak el
közösségi alkalmak, és a hálaadó istentiszteletet sem
tudtuk még megtartani. A Magyar Falu Program
pályázatának segítségével azonban folytatni tudjuk a
megkezdett munkát.

Nemrégiben értesültünk arról, hogy a Magyar
Templom-felújítási
Program
segítségével
templomunk tetőhéjazata is megújulhat, melyhez 15
millió forint vissza nem térítendő támogatást kap
egyházközségünk. Nagyon hálásak vagyunk azért,
hogy ilyen döntés született, és abban reménykedünk,
a munkálatok is minél előbb elkezdődhetnek.
Nagyon köszönjük az eddigi támogatást Móring
József Attila képviselő úrnak, Lőrinczné Kiss Ilona
polgármester
asszonynak,
Torma
Sándor
alpolgármester úrnak és minden presbiter
testvérünknek, gyülekezeti tagunknak. Reméljük, a
további célok elérésében is mellettünk állnak majd.
A fizikai építkezések után a lelkire kell koncentrálni.
Arra, hogy a szép falak közötti fényes teret
gyerekzsivaj és élet töltse meg – ahogy azt nagyon
szépen megfogalmazta valaki. „Szebb lesz-e a hitünk
és az életünk az újjászületett templomban és
gyülekezeti házban?” Ha nincs bennünk reménység
arról, hogy igen, akkor vagyunk igazán nehéz
helyzetben. Ha nem tudjuk azt mondani, hogy hiszem
és remélem, hogy annak ellenére, hogy ma még
kevesen vagyunk, de leszünk többen is, akkor nem
fogunk változást tapasztalni és elmegyünk az adódó
lehetőségek, helyzetek, pillanatok mellett. Akkor
marad a forma betöltetlenül. A megszépült épületek
gyülekezet nélkül. Kérjük Urunkat, hogy ne így
legyen – legyen a mi segítségünk, a kért áldás
megadója, de közben tegyünk meg mindent, ami
rajtunk múlik!
Riedling-Kovács Szilvia lelkész
Figyelem!
Kérjük a Serpa Kft. (Jád Tv.) előfizetőit, hogy –
amennyiben még nem tették - az új szerződés
megkötése érdekében keressék fel a Telekomot, az
új szolgáltatót az alábbi elérhetőségek egyikén:
https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhe
tosegek
vagy a 1414-es ingyenesen hívható számon.

Mezőgazdasági vállalkozások Somogyjádon
Új rovattal jelentkezik a Jádi Újság. Bemutatjuk olvasóinknak a településünkön gazdálkodó mezőgazdasági
vállalkozásokat. Ebben a számban a Somogyvári Zsolttal (vagy ahogy sokan ismerik Somával) valamint a
somogyjádi zrt.-t megvásárló Blaso Kft. tulajdonosával, Blaser Markus-szal készült interjúnkat olvashatják.
Kérem, röviden mutassa be a vállalkozást a Jádi
Újság olvasóinak.
Először is szeretném megköszönni a felkérést a Jádi
Újságnak, hogy a kis helyi vállalkozásomat
bemutassam a helyben lakóknak. Valószínűleg
mindenki számára ismert család vagyunk a faluban.
Szüleimet sokan ismerik, hisz ők még a régebbi időben
sok helybeli család kertjét munkálták meg, akkor még
egy pár lóval. Ebből a kis lovas mezőgazdasági
szolgáltatásból építettem fel a mai, korszerű gépparkkal
rendelkező vállalkozásomat. Mintegy 400 ha-on végzek
mezőgazdasági növénytermesztést és szolgáltatást.
Növényeim javarészt hagyományos mezőgazdasági
növényekből állnak: búza, árpa, kukorica és napraforgó.
Kevés területen foglalkozom vetőmag-előállítással is,
mint például a bíborhere, amelynek virágzása az elmúlt
évben nagyon sok ember érdeklődését felkeltette. De
ide sorolhatnám az olajretket és a vetőmag napraforgót
is. Családi gazdaság formájában gazdálkodom, a
szolgáltatásom nagy részét pedig mára már az egy éve
működő Soma-Agro Kft. végzi. Vállalkozásomból
minden családtag kiveszi a részét, a fiam az idén már a
mezőgazdasági jogosítványát is megszerezte, így ő is
aktívan részt tud venni a gazdálkodásban – persze
szigorúan csak a tanulás után. Egy fő alkalmazottat
foglalkoztatok már több mint 15 éve, akivel jóbanrosszban, szinte testvéri kapcsolatban töltöm el a
munkaidőmet.
A Magyaróvölgyben kialakított új teleppel mi volt a
cél? Sikerült-e a telephely kialakításához pályázati
forrást felhasználni?
A folyamatos piaci változások miatt 2020-ban
elkezdtem
saját
terménytároló
építését
Magyaróvölgyben, amelynek kialakítását több tényező
indokolta. Egyrészt megfelelő időben és minőségben
tudom betakarítani az általam termelt növényeket,
másrészt a terményeimet megfelelő időben és áron
tudom értékesíteni, így plusz bevételt elérni. Továbbá
egyedi, többféle növénykultúrát tudok termeszteni és
tárolni. Nem utolsó sorban pedig a magtár segítségével
a gépparkom egy részét a téli időjárástól is meg tudom
védeni. A tároló csatornáiból felfogott csapadékot a
növényvédelem – permetezés – során hasznosítom. A
beruházás részben saját tőkéből, részben pedig az Agrár
Széchenyi Hitelprogramból valósult meg. Állami
támogatást sajnos nem sikerült igénybe venni.
Rendezett, igényes környezet tárul elénk a Dózsa
utcai telephelyén is. Ott tervez-e további fejlesztést?
Régi telephelyemen, a szülői háznál évről évre
folyamatos a fejlesztés és a korszerűsítés. Az idei évben
a házunk tetőszerkezetét szeretném felújítani.
Az utóbbi évben minden a Covid-19-ről szólt.
Mennyire érezte meg a mezőgazdaság, egy
mezőgazdasági vállalkozó a járványhelyzetet?

Köztudott, hogy a koronavírus a legtöbb ágazatban
jelentős visszaesést okozott. Ám vannak a gazdaságnak
olyan területei, amelyeknél a visszaesés nem volt
számottevő, vagy egyáltalán nem jelentkezett.
Véleményem szerint a mezőgazdaság ez utóbbiba
sorolható. Tipikusan az a szektor, amelyet kevésbé érint
súlyosan a járványhelyzet. Az indok pedig egyszerű: az
embereknek enni kell. Az agrárium által előállított
termék létszükséglet, így a korlátozások a
mezőgazdasági vállalkozásokat nem érintették. A
termelékenységre sem volt hatással a járvány,
munkaerő-kiesést sem okozott. Sokkal nagyobb
problémát jelent a mezőgazdaságban a változó
klímahelyzet és annak következményei: a szélsőséges
időjárás, az aszály.
Vannak-e további ötletek, pályázati lehetőségek?
Folyamatosan figyelemmel kísérem a pályázati
lehetőségeket, de sajnos az elmúlt pár évben nem volt
az én vállalkozásomhoz és a céljaim megvalósításához
illeszkedő, annak megfelelő pályázat. A közeljövőben
azonban ez változni látszik, és reményeim szerint
sikerül egy-egy meghirdetett pályázatot elnyerni.
Ötleteim vannak, lesznek. Érdemes lenne kihasználni és
a javunkra fordítani a megújuló energiaforrásokat. A
gépesítésben pedig a már alkalmazott precíziós
gazdálkodást szeretném tovább bővíteni, szélesebb
körben hasznosítani.
Látjuk, hogy naponta személyesen, közvetlenül is
részt vesz a mezőgazdasági tevékenységekben. Mit
jelent önnek a föld?
Gyerekkorom óta sokat jártam a szüleimmel a földekre
dolgozni: kaszálni, szénát forgatni, gyűjteni. A frissen
kaszált széna illatát a mai napig szeretem. Az
emlékezetemben megmaradtak a jó étkezések a mezőn,
az étel kint a szabadban még finomabbnak tűnik. A mai
napig hagyomány, hogy édesanyám vagy édesapám
délben az ebédet kihozza nekünk a mezőre, és ott
fogyasztjuk el.
Nem múlik el nap anélkül, hogy a nap zárásaként le ne
ellenőrizzem, kikelt-e az elvetett mag, és ha igen,
hogyan fejlődik. Várni, hogy essen az eső, majd utána
reggel kimenni a földre, érezni a frissen ázott föld és a
növények illatát, sokat jelent számomra. Összességében
elmondhatom, az életemet jelenti a föld és annak
szeretete.
Mire a legbüszkébb a vállalkozásával kapcsolatban?
Nem vagyok büszke típusú ember, mindig is szerénynek
vallottam magam, hiszen ilyen nevelést kaptam a
szüleimtől. Az azonban mégis örömmel tölt el, hogy a
kitűzött céljaimat saját erőmből értem el, és a
vállalkozásom az elmúlt 20 évben jelentősen fejlődött.
A Jádi Újság olvasói nevében megköszönöm a
válaszokat, további munkájához sok sikert és jó
egészséget kívánunk.

Tisztelt Blaser úr! Üdvözöljük Somogyjádon. Először
személyes bemutatkozásra szeretném kérni.
Blaser Markus vagyok. Németországban, egy sváb faluban
nőttem fel. Az agrármérnöki végzettségem megszerzése
után 1997-ben jöttem Magyarországra, és alapítottam
meg a cégemet. Lengyeltótiban élek a családommal.
Feleségem magyar, 2 fiúgyermekem van.
Kérem, röviden mutassa be a vállalkozását
olvasóinknak! Milyen növénykultúrákkal foglalkozik?
1997-ben alapítottam meg a Blaso Kft.-t Lengyeltótiban.
Gabonafélék termesztésével foglalkozunk, ez a fő
tevékenységünk. Búzát árpát, kukoricát, olajos
növényeket: napraforgót, repcét termesztünk. 6 éve
végezzük a hibridkukorica- és hibridbúza-vetőmag
előállítását is.
A Blaso Kft. több éves tárgyalás után, 2018-ban kapott
lehetőséget arra, hogy megvegye a somogyjádi zrt.
részvényeit. Így bővült a cég egy társcéggel. Somogyjádon
a növénytermesztés ágazatban hasonló kultúrákkal
foglalkozunk. Emellett még szóját termesztünk, mert jó
eredményeket értünk el vele, mivel a talaj alkalmasabb rá,
mint a lengyeltóti.
Jelenleg hány főnek biztosít munkát? Várható-e további
létszámfejlesztés?
Összesen a 2 cégben kb. 30 főnek biztosítunk munkát.
Ahogy továbbfejlesztjük az állattartást és bővítjük a
növényfeldolgozást, a tárolást, a szárítást, ezzel még a
munkahelyek is bővülnek.
Milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani a területen?
Volt-e rá támogatás?
Somogyjádon elsősorban a telep rendbetételét; a
műhelyek, a raktár felújítását, a tetőfelújítást végeztük el.
A külső burkolatok felújítását is elkezdtük. Bővítettük a
gabonatárolót. Elkészült a terület bekerítése, a fák
kivágása, a tereprendezés. A gabonasilóra adtunk be
pályázatot, reménykedtünk a pozitív döntésben, de
sajnos nem nyertünk. Így saját erőből végeztük el a
munkát, mint ahogy a műhely és a raktár felújítását is.
Kaposvár felé haladva látjuk, újraéled a korábban
elhagyatott
és
elhanyagolt
magyaróvölgyi
szarvasmarhatelep. Mik a tervek?
Mikor idejöttem, nekem nagyon megtetszettek ezek a
120 éves régi téglaépületek.

tartunk hízlalásra, és kint a területen vannak anyatehenek
is. A tervek szerint a kinti területet akarjuk bővíteni. Azt a
fás területet, amiről hallottam, hogy régen is marhalegelő
volt. Ezt a részt újra bekerítem, és legelőként szeretném
használni. A belső úthálózatot meg a többi tetőt is tovább
akarom javítani.
Egy már beadott pályázat segítségével talán tudunk
Magyaróvölgyben a régiekhez egy új istállót hozzáépíteni,
hogy korszerűen tudjunk ott állatokat tartani és hizlalni.
Ez az állattartóknak szóló pályázat, a magyaróvölgyi telep
fejlesztésével kapcsolatos projekt az egyetlen
pályázatunk. Reméljük, hogy megnyerjük a támogatást.
Mennyire érezték meg a járványhelyzetet?
Mi a mezőgazdaságban - azon kívül, hogy 1-2 dolgozó
néhány hétre kiesett a munkából a karanténban miatt nem nagyon éreztük ennek súlyát. Bár az input
anyagbeszerzés, a továbbképzés, mint ahogy minden
területen, itt is nehezebb, bizonytalanabb lett.
Vannak-e további ötletek s hozzá pályázatok?
Ötletek mindig vannak, a pályázati lehetőségek pedig
reményeink szerint most nyílnak meg. A pályázatokon
részt veszünk, a terveket kidolgozzuk, hogy további
gabonatárolókra, tetőfelújításra, a szárító felújítására
tudjunk pályázni. A benzinkutat is szeretnénk fejleszteni.
Már régóta terveztük, de mindig akadályba ütköztünk.
Most megoldódni látszanak a problémák. Néhány
növénytermés
feldolgozásán
is
gondolkodunk.
Amennyiben lesz rá kapacitás, ebbe az irányba is
szeretnénk elindulni.
Milyen kapcsolatot sikerült kialakítania a helyi
vállalkozókkal, az önkormányzattal?
Az önkormányzat a kezdetektől támogat minket, segít a
problémák megoldásában. A helyi gazdák közt volt, aki
pozitívan fogadott, de olyan is, aki kevésbé. Volt, aki
nagyon félt attól, hogy elveszünk területeket. Egyszer
találkoztunk mindenkivel, ott is elmondtam: mi nem azért
bővültünk erre, hogy elvegyünk területet bárkitől. Mi
szeretnénk a meglévő területet megtartani. A zrt.
megvásárlásával egy sor telephelyet, eszközt is
megvettünk, amit csak úgy lehet fenntartani, és a
munkaerőt foglalkoztatni, ha van hozzá elég terület,
amivel mindezt finanszírozni lehet. A mi fő célunk tehát,
megtartani azt a területet, amivel kezdtünk. Ezen
dolgozunk.
A vállalkozásával kapcsolatban mire a legbüszkébb?
Büszke vagyok arra, hogy egy jó képesítéssel és egy jó
magyar csapattal szinte a nulláról kezdve értük el, amink
van. Remélem, ez Jádon is így lesz. Ahogy a fiam mondja
viccesen: nem apa választotta Jádot, hanem Jád
választotta apát. Kérem, ne az előítéletek, hanem a
munkám alapján soroljanak be!
Köszönöm válaszait. Kedvező időjárást, további
munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk.

JÁDIújság
Szinte azonnal elkezdtük a munkákat. Amelyik épületen
nem volt tető, az új tetőt kapott, a másik tetejét
felújítottuk. Ebben most kb. 150 db szarvasmarhát
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