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                                        Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa 

XXIX. ÉVFOLYAM 167. szám  2022 / 1. január 

 
„Új esztendő, szép új világ - nyíljon ezer tarka virág, 

hozzon az év boldogságot, emberséget, biztonságot, 
családoknak gyarapodást, meghittséget, ragaszkodást, 

örömöt és vidámságot, igaz, tiszta barátságot!” 

Somogyjád minden lakójának egészségben, szeretetben, békességben gazdag, 

boldog és sikeres új esztendőt kívánunk! 

Tájékoztató a képviselő-testület  

munkájáról 

Tisztelt Somogyjádiak! 

A Jádi Újság utolsó megjelenése óta a testület több 

alkalommal ülésezett, az aktualitásokról szórólapon 

tájékoztatta az itt élőket.  

105 m3 szociális tűzifát kaptunk, amelyet a helyi 

rendeletünk szerint osztottunk szét az igénylőknek.  

Egy év kihagyás után ismét megszerveztük az idősek 

napi rendezvényünket a művelődési házban. 

Településünk valamennyi 60 év feletti polgárát 

ajándékkal leptük meg, amelyet a képviselő-testület 

tagjai vittek házhoz.  

Az október 23-ra tervezett családi nap a betegségek és a 

járvány miatt sajnos elmaradt, de később pótolni fogjuk. 

Október 23-án 18 kisgyermeknek ültettünk fát az óvoda 

mellett újonnan kialakított játszótéren.  

A korábbi formában megszűnt a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás. Az új jelzőkészülék korszerűbb, így 

használóinak nagyobb biztonságot nyújt majd.  

Közel 30 évnyi köztisztviselői munka után nyugdíjba 

vonult Ottucsák Györgyné, a Közös Önkormányzati 

Hivatal szociális ügyintézője. Erzsike a szó igaz 

értelmében szolgálta a településünkön élőket, segítette 

a polgármester és a képviselők munkáját. Szinte minden 

családnak nyújtott valamilyen módon segítséget. A 

munkaköri feladatain túl is szívesen vállalt feladatokat 

a község érdekében. Köszönjük munkáját. 

Egészségben, szeretetben gazdag nyugdíjas éveket 

kívánunk.  

A szociális ügyintézői feladatokat a továbbiakban 

Vassné Jakabfi Mariann látja el, ezért lemondott 

képviselői mandátumáról. A testület megköszönte több 

választási cikluson át tartó lelkiismeretes munkáját. A 

választási törvény szerint a sorrendben legtöbb 

szavazatot kapott képviselőjelölt lépett a helyébe. Így 

2022. január 18-án letette az esküt Szegi Gyöngyi, 

akinek eredményes munkát kívánunk. 

Minden érvet mérlegelve, a lakók véleményét kikérve a 

testület úgy döntött, egységesíti a Béke utcai házak 

sorszámozását, mivel nagy volt a keveredés.  

 

Anyakönyvi híreink 

Születtek: 

  Szőke Áron          (Tamás Vivien és Szőke Csaba) 
  Sánta Léna         (Horváth Bianka és Sánta Attila) 
  Novák Doma    (Csővári Nikolett és Novák Péter) 
 

 

       Köszöntjük településünk  

                                               legifjabb lakóit.   

Elhunyt: 
  Jámbor Istvánné  Szabadság utca 

 Ignácz Zoltán  Petőfi utca 

 Tokaji Lajos  Arany utca 

 Filipics Vendelné  Táncsics utca 

 Lukács József  Magyaróvölgy 

 Filipics Zoltán  Táncsics utca 

 Kazi János  József Attila utca 

 Ladovics Károlyné Május 1. utca 

 Tarró Ferencné  Virág utca 

 Csajághyné Gyócsi Marianna    Fő utca 

 Kovács Jánosné  Szabadság utca 

 Bukovics József  Bajcsy utca 

   

A családok gyászában osztozunk. 
 

 

Somogyjád statisztikája 2022. január 1-jén 
 

   Állandó lakosok száma: 1531 fő 
 

 Életkor szerinti megoszlás: 
 3 éven aluli 43 fő 
 3-6 éves 37 fő 
 6-14 éves 135 fő 
 14-24 éves 146 fő  
 25-50 éves 576 fő 
 50-65 éves 295 fő  

   65 év feletti 299 fő 
 

 2021-ben 14 gyermek született.  
 A halálozások száma 32 fő. 
 

A legidősebb férfi: Stamler Imre   89 éves (Fő utca)  
 

A legidősebb nő: Iván Béláné   97 éves (Szoc. otthon) 
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Tájékoztató folytatása 

Az önkormányzat valamennyi háztulajdonos részére új 

házszámtáblát vásárolt.  

Az év végén támogatások kifizetésére került sor. A 

gyermekek és a 60 éven felüliek 5000 Ft támogatásban 

részesültek. December 5-én a jádi gyerekeket is 

meglátogatta a Mikulás, aki a nagy esőben autóval járta 

be a falut, s minden gyermeknek 1500 Ft értékű 

csomaggal kedveskedett. 

A testület elfogadta a 2022. évi munkatervét. A nyári 

viharban elszenvedett károkat az önkormányzat részére 

megtérítették. A magántulajdonosoknak azonban nem, 

ezért a Somogy Megyei Önkormányzattól kapott 

támogatást Somogyjád önkormányzata kiegészítette 

úgy, hogy minden károsult 10.000 Ft támogatásban 

részesüljön. 

A képviselő-testület nyugdíjba vonulása alkalmából 

köszöntötte Balogh Imrénét, a családsegítő szolgálat 

munkatársát valamint Györék Tibor önkormányzati 

dolgozót. Munkájukat megköszönve jó egészséget, 

tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk. 

Elfogadta a testület a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2021. 

évi beszámolóját. A közmeghallgatás időpontját 2022. 

február 15-re tűzte ki.  

Örömmel tájékoztatjuk településünk lakóit, hogy 

tavasszal folytatódik a belterületi utcák felújítása. 

Korábban a Magyar Falu Program pályázati támogatás 

keretében aszfaltoztuk a Berkenye utcát 7.909.636 

forint értékben, majd ugyancsak pályázati támogatással 

felújítottuk a Kálvin és a József Attila utcák egy részét 

13.502.918 forintból. 

Belügyminisztériumi pályázati támogatásból újult meg 

a Szabadság utca, melynek értéke 22.198.217 forint. 

Ehhez 3.330.000 Ft önerőt biztosítottunk. Ez év 

tavaszán kezdődik a Magyar Falu Program keretében 

pályázott és elnyert támogatásból (29.887.468 Ft) a 

Béke és a Táncsics utca aszfaltburkolatának javítása. 

Január 12-én adtunk be a TOP-Plusz támogatási igényt 

az óvoda felújítására és egy újabb mini bölcsőde 

kialakítására. A pályázatban támogatási kérelmünk 250 

millió forint. Sikeres pályázat esetén az óvodai 

csoportszobák padozatát cserélik. Fel kell újítani, át kell 

építeni az egyik gyermekmosdót, felújításra kerül a 

dolgozók öltözője, irodája. Cserélik a 

párkánydeszkákat, új viacolor burkolat kerül a 

töredezett betonjárda helyére. Megoldják az épület 

környékén a vízelvezetést. Megújul a játszóudvar, 

homok ütéscsillapítás helyett „gumi" csillapító kerül a 

játékok alá. A raktárból egy logopédia foglalkoztató, a 

volt széntároló helyén raktárhelyiség kerül kialakításra. 

A külső tárolót lebontják, helyette egy új épül, amely 

biztonságos és esztétikus lesz. A mini bölcsődei 

csoport, annak kiszolgáló helyiségei a jelenlegi mini 

bölcsőde mellett épülnek fel. Így a jövőben minden 

igényt ki tudunk elégíteni, hisz a két mini bölcsődei 

csoportba 15 fő gyermeket lehet majd felvenni. 

Amennyiben sikerül elnyerni a támogatást, úgy nyílt 

közbeszerzési eljárást kell indítani. Leghamarabb 2023. 

aug.15-re fejeződhet be a felújítás és bölcsődei csoport 

bővítése. 

Az elmúlt évben a Magyar Falu Program keretében 

elnyert 25.755 499 forint támogatásból elkezdődött a 

háziorvosi szolgálati lakás felújítása. Köztudott, hogy 

az orvosi rendelő és váró, a védőnői tanácsadó és váró 

felújítása már 2016-ban megtörtént. Akkor fel lett újítva 

az épület tetőhéjazata is, a tetőtéri ablakokat is 

kicserélték. Mind a két projekt szintén pályázati 

támogatásból valósult meg. Nyert az orvosi műszerekre 

és berendezésekre beadott pályázatunk is, így már 

„csak" a lakás felújítása volt/van vissza. Az 

egészségházat 1994-ben építettük, így a felújítás már 

teljesen indokolt volt. A lakásban cserélik a 

burkolatokat, új villanyhálózat kerül kiépítésre, új 

központi fűtést szerelnek, felújítják a fürdőszobát és a 

mosdót is. A várható befejezési határidő 2022. június 

30. Bízunk abban, hogy az elkövetkező húsz évben nem 

kell az épületen felújítási munkákat végezni, minden 

igényt kielégítő alapellátást biztosító egészségháza lesz 

a településnek, a háziorvosnak pedig egy új, korszerű 

lakást tudunk biztosítani.  

Kérem, kövessenek bennünket hivatalos facebook 

oldalunkon, ahol a legfrissebb információkat láthatják.  

                                 Lőrinczné Kiss Ilona polgármester 
 

Somogyjád Község Önkormányzata 
értékbecslést követően, 
meghirdeti a tulajdonát képező 
Suzuki Ignis 1,3 GLX 4x4 típusú 
személygépkocsiját. 
A gépjármű 2007-ben lett üzembe helyezve. A 
km óra állása: 132.718 km. Érvényes műszaki 
ideje: 2023. 09. 21. A Suzuki Kapos Autó Kft. által 
átvizsgáltan a gépjármű forgalmi értéke: 700.000 
forint. Az autó vásárlására ajánlatot 2022. február 
10-én 10 óráig lehet tenni zárt borítékban, 
melynek felbontása 2022. február 10-én 10 órakor 
történik három tagú bizottság előtt. Az autót 
előzetes egyeztetés alapján a községháza 
udvarában lehet megtekinteni. Időpontot 
egyeztetni a 06-30-9573-690 telefonszámon lehet.  
 

Ez történt 

október 10. búcsú 

október 15.  idősek köszöntése 

október 22.  koszorúzás  

október 23.  faültetés a született babáknak 

október 26.  Kiss Norbert előadása 

október 27.  Vándorszínház ’56-os előadása 

november 28.  1. adventi vasárnap, kültéri  

                 dekorációk, „adventi ablakok” program 

december 5.  2. advent, Mikulás a faluban 

december 12. és 19.     adventi gyertyagyújtások 

január  szeniortánc csoport indult 
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In memoriam Tokaji Lajos 
 

2021. november 5-én vettünk 

búcsút Tokaji Lajostól, 

településünk díszpolgárától, volt 

alpolgármesterétől, iskolánk 

nyugalmazott tanárától, akit az 

önkormányzat saját halottjaként 

kísért végső nyughelyére. 

Tokaji Lajos 1963-ban kezdte 

pedagógusi pályáját a 

somogyjádi iskolában. Sok-sok 

generációt tanított, nevelt a 

magyar nyelv és az irodalom szépségeire. Diákjai évek 

múltán is nagy szeretettel emlékeztek osztályfőnökükre. 

Nyugállományba vonulásakor az oktatási kormányzat 

Arany Katedra kitüntetéssel jutalmazta pedagógiai 

munkásságát. 1967-ben fontos szerepet játszott az 

irodalomtörténeti jelentőségű Illyés-mű 

megszületésében, bemutatásában. Haláláig hű őrzője 

maradt az illyési szellemi hagyatéknak. Elkötelezett 

lokálpatriótaként szívügyének, küldetésének tekintette a 

kultúra értékteremtő-, értékközvetítő és 

továbbhagyományozó szerepének erősítését. Lelkesen 

gyűjtötte a letűnt korok emlékeit, szervezte a 

kiállítóhely programjait. Gondos házigazdaként fogadta 

a vendégházba érkezőket.  

Több mint két évtizeden keresztül látta el a 

Somogyjádért Sport-Kultúra Közalapítvány 

kuratóriumának elnöki feladatait, szerkesztette a Jádi 

Újságot. Sportvezetőként hosszú időn át segítette 

községünk sportéletét, közel 10 évig volt az SE elnöke. 

Nem múlt el úgy sportesemény, hogy ő drukkolóként ne 

lett volna jelen, ne buzdította volna a helyi csapatot. A 

képviselő-testület 1998-ban Somogyjádért 

Emlékplakettet, 2007-ben Somogyjád Község 

Díszpolgára kitüntető címet adományozott számára a 

településünk érdekében vállalt kiemelkedő közéleti 

tevékenységéért. Nyugállományba vonulása után is 

aktív közösségi életet élt. Nem volt a közéletnek olyan 

színtere, ahol névjegyét ne tette volna le, legyen szó 

akár sportról, akár közművelődésről.  

Emlékét, szellemi örökségét, barátságát szívünkben 

örökké őrizzük.  

 

 

Emlékezzünk!  
55 éve, 1967. február 19-én volt a 

somogyjádi művelődési házban Illyés 

Gyula: Az éden elvesztése című költői 

oratóriumának ősbemutatója. Az 

irodalomtörténeti jelentőségű 

évfordulóra emlékezve február 18-

án, pénteken 17 órakor 
megemlékezést és koszorúzást tartunk 

a művelődési ház előtt, az emléktáblánál. Minden 

érdeklődőt szeretettel várunk. 

 

Programjainkról 

A járványhelyzetben továbbra is nagyon átgondoltan, az 

érvényes szabályokat figyelembe véve szervezett 

rendezvényeket a testület.  

Kicsik és nagyok. Októberben köszöntöttük községünk 

legifjabb lakóit és a 60 éven felülieket. A faültetésen az 

idén 18 baba nevében ültettek fát a szülők.  

Az idősek napja alkalmából Bögös Lászlóné 

köszöntötte a résztvevőket. Bár érthető módon (a 

járványtól félve) kevesebben fogadták el 

meghívásunkat, remek hangulatban telt az együtt töltött 

idő. Az óvodások szívmelengető műsorát követően Kiss 

Dani és a magyaregresi férfi dalkör szórakoztatta a 

közönséget. A jókedvű nótaszó néhány órára feledtette 

a gondokat.  

 
Október végén halloween alkalmából tökfaragást és 
jelmezversenyt szervezett az önkormányzat Ottucsák 
Bernadett irányításával. A kivilágított tökalkotások 
napokig díszelegtek a Fő utcán. A jelmezesek a netre 
feltöltött fényképen mutatkoztak be, majd a zsűri és 
közönségszavazás döntött az eredményekről.  

 
A szakadó esőben krampuszok 

segítségével autóval vitte házhoz az 

ajándékot a Mikulás december 5-

én. A meglepetéscsomagot a 

gyerekek nagy örömmel fogadták. 

Köszönetképpen vers, ének, rajz és 

sok mosoly volt a Mikulás jutalma. 

 
Újszerű programok várták a jádiakat advent idején. 
Településünk ismét ünnepi díszbe öltözött. Újdonságként a 
Fő utcára összefogással készített fenyőfácskák, a falu több 
pontjára karácsonyfák kerültek. Az adventi vasárnapokon az 
általános iskola tanulói valamint a művészeti iskola táncosai 
adtak műsort, majd Torma Sándor alpolgármester köszöntője 
után teával, süteménnyel kínálták az ünneplőket, akik esőben, 
szélviharban, hóban is kitartottak. Köszönjük a felkészítők, a 
gyerekek munkáját, a szülők támogató hozzáállását.  

 
 

Téli mesevilág, mézeskalács falu várta a nézelődőket az 
iskola aulájában. A házakat kartonpapírból készítették el a 
diákok, akik a mézeskalácsos minták megrajzolásával, 
megfestésével igyekeztek a mézesek hangulatát visszaadni. 
Az illúzió szinte tökéletes volt.  
Az új évet a vállalkozó kedvűek szerencsekövek keresésével 
indíthatták. Jó ötlet volt, köszönet érte. 



4 
 

Adventi ablakok 
A Somogyjádért Sport-
Kultúra Közalapítvány az 
ünnepi várakozás időszakában 
indította el az „adventi 
ablaknaptár” elnevezésű 
kezdeményezését. 24 család 
vállalta, hogy ünnepi díszbe 
öltözteti ablakait. A 
dekorációhoz kapcsolódóan 
játékot is szerveztek. 
Köszönjük.  

Előzetes, programajánló 
 

február 15.  17.30 közmeghallgatás, az 

önkormányzat intézményeiben 10, 20, 30, 40 éve 

dolgozók köszöntése 

február 18. 17.00   koszorúzás az Illyés emléktáblánál 

március 11.  16.00 megemlékezés és koszorúzás, a 

községi díjak átadása 

csütörtökönként 17 órától szeniortánc a művelődési 

házban 

április 3. parlamenti választás, népszavazás  
 

 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
Nyugdíjazás miatt megüresedett munkakörbe 

(karbantartó-traktoros), munkatörvénykönyves 

foglalkoztatásra munkavállalót keres az 

önkormányzat. Az álláshely azonnal betölthető. 

Érdeklődni a polgármesternél lehet, aki a 

bérezésről és egyéb juttatásról részletes 

tájékoztatást ad. Tel.: 06-30-9573-609 

FELHÍVÁS 

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a házuk 

előtti közterületen a síkosságmentesítésről ónos 

eső, havas eső, hó esetén gondoskodjanak. 

A településünk útjain közlekedő 

hulladékszállítók, a hóeltakarítást végző gépek 

munkáját rendkívüli mértékben megnehezítik az 

út szélén parkoló autók. Ezért fokozottan kérjük 

a gépjármű-tulajdonosokat, hogy 

gépjárművükkel udvar, garázs híján az 

ingatlanukhoz tartozó kocsibeállót használják 

hosszabb idejű parkolás céljára. Ha 

ingatlanjukban van lehetőség a gépkocsi 

tárolására, ne használják az útpadkát 

huzamosabb idejű parkolásra. 

Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra is, hogy 

ingatlanjuk előtt a közterületeken lévő faágak 

levágásáról, szükséges metszéséről 

gondoskodjanak, mivel több helyen kilóg az útra, 

a hulladékszállító autót eléri, vagy a hó 

eltakarítást akadályozza, mert a járművek 

tükreit megrongálja. 

A szabályok betartása mindannyiunk közös 

érdeke. Együttműködésüket köszönjük. 

60 éves az iskola 

Az idei 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. 
Szeretnénk összegyűjteni az elmúlt évtizedek emlékeit, 
megírni Somogyjád iskolatörténetét. Kérjük, akinek az 
iskolához, oktatáshoz köthető fényképe, dokumentuma 
van, szíveskedjék felvenni a kapcsolatot Bögös 
Lászlónéval az alábbi elérhetőségeken :06-30-549-3977, 
bogosmarcsu@gmail.com vagy személyesen. Az átadott 
anyagot digitalizáljuk. Örömmel vennénk régi 
történeteket, az iskolai élettel kapcsolatos anekdotákat is. 
Szeretnénk az emlékeket, az előkerülő dokumentumokat, 
elbeszéléseket egy kiadványban is megjelentetni. 
 

 
 

 

Bizonyára sokan emlékeznek arra, mikor a 

kozármislenyiek közös táncra hívtak bennünket. 

Akkor megbeszéltük, hogy Somogyjádon is 

elkezdjük a szeniortáncot, amelyet kimondottan 

idősebb embereknek fejlesztettek ki. Aztán a 

világjárvány mindent felülírt, köztük ezt a tervet is. 

Most sikerült a régi elképzelést megvalósítanunk. 

Sarkadi Kata szeniortánc-oktató 

csütörtökönként 17 órától a művelődési házban 

várja mindazokat, akik kedvet éreznek az egyszerű, 

zenés mozgáshoz, amely nem terheli az idős 

szervezetet sem. A foglalkozás díja 800 

Ft/alkalom. Kényelmes öltözék, lábbeli javallott. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.  
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