
 

                                        Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa 

XXIV. ÉVFOLYAM 149. szám 2017/ 2.  április 

 
 

Tájékoztató a 

testület munkájáról 

A képviselő-testület legutóbbi ülésén az 

intézményvezetőkkel közösen megbeszélte a tavaszi-

nyári rendezvények pontos programját, egyeztette a 

teendőket. A sportmajális részletes programtervét 

lapunkban olvashatják. A megvalósítás sikeréért 

ismét összefogtak az intézmények, civil szervezetek. 

Köszönjük. A megbeszélésen a hősök napja és a 

gyermeknap mellett a nyári napközi is szóba került, 

amelyet az 1-6. évfolyamos diákok számára szervez 

meg az önkormányzat. Június 19-től 29-ig az iskola 

pedagógusai, június 30-tól július 7-ig a családsegítő 

központ munkatársai, július 10-től 14-ig pedig az 

óvodapedagógusok töltik meg programokkal a 

napokat, ők biztosítják a gyermekek felügyeletét. Az 

igények felmérése már meg is kezdődött. A táborban 

a gyerekek az ebéd mellett tízórait is kapnak. Bízunk 

benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan sikeres négy 

hetet biztosíthatunk a gyerekeknek. Célunk, hogy 

amíg a szülők dolgoznak, gyermekeiket biztonságban 

tudhassák a programokban, kirándulásokban 

bővelkedő táborban.  

A testület döntött a falukirándulások időpontjáról és 

az úti célokról. A fürdős kirándulást Igalba, az 

országjárót terveink szerint kis szlovéniai kitérővel 

(Lendva, orchideafarm) az Őrségbe szervezzük. 

Reméljük, sokan élnek majd a lehetőséggel.  

A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy szerződésünk, 

a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. javaslata, illetve az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 

értelmében a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás minden településének 

vonatkozásában a közszolgáltatás keretein belül évi 

egy alkalommal történő lomtalanítást szervez. A 

bejövő igényeket figyelembe véve állítja össze a 

társaság a járattervét, így a lomtalanítás pontos 

napjáról a regisztrációk beérkezését követően tudják 

értesíteni az önkormányzatokat. Amint ez 

megtörténik, az időpontról és a tudnivalókról külön 

értesíteni fogjuk az ingatlantulajdonosokat.  

Itt a tavasz, s bizony nő a fű az árokparton is. De a 

megoldás nem a vegyszerezés! Az árokpartok 

gyomirtószerrel való vegyszerezése tilos! Kérjük, 

figyeljenek a környezetükre. Köszönjük.  

  Lőrinczné Kiss Ilona polgármester 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Elhunytak: 
 

   Haraszti Ferenc  Bajcsy utca 

   Szarka Jánosné  Toldi utca 

   Lehoczki Ferencné  Bajcsy utca 

   Háncs Gyuláné  Hunyadi utca 

   Borbély Bálintné  Szoc. otthon 

 

A családok gyászában osztozunk. 
 

 

In memoriam Haraszti Ferenc 
 

2017. február 13-án hosszú 

betegség után elhunyt Haraszti 

Ferenc. Sajnos, már nem érhette 

meg áprilisi születésnapját, 64 

évet élt. Haraszti Ferenc 

villanyszerelő szakmájának 

megszerzését követően a 

DÉDÁSZ-nál dolgozott, majd 

10 évig volt önkormányzatunk dolgozója. Időt és 

fáradtságot, munkaszüneti napot nem ismerve a 

falu rendelkezésére állt. Községi rendezvényeink 

főszervezői, lebonyolítói közé tartozott. A polgárőr 

egyesületben, az önkéntes tűzoltó egyesületben, a 

lövész egyletben is számíthattak munkájára. 

Katasztrófahelyzetben elsőként jött és segített. 

2008-ban Somogyjád község képviselő-testülete 

Somogyjádért kitüntető címet adományozott 

számára, majd 2015-ben önkéntes tevékenységéért 

külön elismerésben részesült. 

                Emlékét kegyelettel megőrizzük.  
 

 

elŐzetes 

- Április 29. Majális, közös sütés-főzés 

- Május 19. Irodalmi beszélgetés Illyés Gyula: Az éden 

  elvesztése ősbemutatójának 50. évfordulója kapcsán 

- Május 28. Hősök napja és gyermeknap 

- Június 6. Nagycsoportosok ballagása 

- Június 17. Tanévzáró és ballagás az iskolában 

- Június – július nyári napközi 

- Július 18-19. falukirándulás (terv az Őrség és Lendva) 

- Augusztus 10. falukirándulás az igali fürdőbe 
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KÉK HÍREK 

A Somogy Megyei Rendőr-Főkapitányság 
Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs 
Rendszer (ELBIR) hírlevele az internet veszélyeiről. 

Ajánlás gyermekeknek: 
1. Amit a világhálóra feltöltünk, az örökre ott marad! 
2. Gondol meg, hogy milyen képeket raksz fel magadról, 
családodról a közösségi oldalakra! 
3. Mindig más regisztrációs nevet és jelszót használj, 
jelszavaidat folyamatosan változtasd! 
4. Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése részt! 
5. Internet kávézóban, wifi pontról ne intézz személyes 
ügyeket! 
6. Ne hagyd őrizetlenül a számítógéped, ne maradj 
bejelentkezve, amikor nyilvános helyen chatelsz! 
7. Erotikus tartalmú képeket soha ne küldj senkinek, mert 
bárki bármikor visszaélhet vele! 
 
Tanácsok felhasználóknak a zsarolóvírusokról: 
Az elmúlt években egyre elterjedtebbé váltak a 
zsarolóvírus programok, melyek közös jellemzője, hogy 
váltságdíjat követelnek az adathordozókon általuk 
titkosított állományok hozzáféréséért vagy a teljesen lezárt 
rendszer, illetve a blokkolt internet feloldásáért. A fizetést 
követően a titkosítás feloldásához szükséges 
információkat csak az esetek elenyésző részében adják 
meg a kiberbűnözők. A titkosítás jellemzően feloldhatatlan. 
Az egyetlen megoldás a megelőzés, ennek érdekében az 
alábbi tanácsokat érdemes megfogadni: 
1. Rendszeresen külön meghajtóra készítsen 
számítógépének adattartalmáról biztonsági mentést, vagy 
állítsa be rendszerét úgy, hogy a számítógép 
újraindításakor a rendszere végezze el a biztonsági 
mentést! 
2. Rendszeresen frissítse operációs rendszerét, 
vírusirtóját! 
3. Ne nyisson meg olyan elektronikus leveleket, amelyek 
feladója ismeretlen! 
4. Ne dőljön be a felugró ablakokban található állítólagos 
rendőrségi hivatkozásoknak, mivel a rendőrség nem 
alkalmaz ilyen megoldásokat, ezért semmilyen befizetést 
ne kezdeményezzen! 
5. Ne töltsön le és ne telepítsen nem megbízható, nem 
hivatalos weboldalról szoftvereket! 
6. Fokozott óvatossággal böngéssze a felnőtt és warez 
tartalmakat terjesztő oldalakat! A vírusok túlnyomóan az 
ilyen oldalak látogatását követően fertőzi meg a 
felhasználók gépeit. 
A legelterjedtebb zsarolóvírus blokkolja a fájlokat, majd 
egy figyelmeztetést jelenít meg, amin keresztül egy 
megadott határidőig több száz dolláros „váltságdíjat” 
követel. A programot szinte lehetetlen eltávolítani. A káros 
programok elsősorban a kódot tartalmazó weboldalak 
vagy gyakran hivatalosnak tűnő, például elmulasztott 
befizetésekkel, adózással, vásárlás-visszaigazolással 
kapcsolatos üzenetek csatolmányainak megnyitásával 
települnek. Az esetek többségében nincs olyan ismert 
módszer vagy eszköz, amellyel a titkosítás feloldható, de 
egyes káros programok bizonyos verziói esetében van 
lehetőség az eredeti fájlok legalább részleges 
visszaállítására. A legújabb, legfejlettebb rosszindulatú 
programokat sok biztonsági szoftver nem érzékeli, és nem 
tudja elhárítani, így az egyetlen hatékony védekezés a 
megelőzés. Az adatokról minden esetben szükséges rövid 
időközönként háttérmentést készíteni, illetve szűrni kell a 
meglátogatni kívánt weboldalakat, valamint az e-maileket. 

Elengedhetetlen a jogtiszta és naprakész operációs 
rendszer és vírusirtó szoftver telepítése a számítógépre.  
Ha a leírtakkal kapcsolatban tanácsra, segítségre van 
szüksége, hívjon bennünket az alábbi elérhetőségeken, 
vagy a 112-es és 107-es segélyhívó számokon! 
Somogy Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnügyi 
Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály 7400 Kaposvár, 
Szent Imre u. 14/c. Pf.:121 Tel.:82/502-700-2732,  
E-mail:bunmeg@somogy.police.hu 
 

Figyelem! Eboltás 
 

Tisztelt ebtulajdonosok! Az ebek 

2017. évi kötelező veszettség elleni 

oltása Somogyjád községben  

2017. április 25-én (kedden) lesz a 

következő időpontban:  

- a közös hivatal udvarában 900-1030 ig 

- a  sportpályán 1100-1200-ig. 

Pótoltás: 2017. május 6-án, szombaton 9-től 11.00-ig a  

közös hivatal udvarán.  

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy veszettség elleni 

oltást csak az az eb kaphat, amelyik chippel rendelkezik. 

A chip ára 3.500 Ft + Áfa = 4.445 Ft.  

Az oltás díja 4.000 Ft.  

Kérem, hogy a kutyákat pórázon, harapós kutyákat 

szájkosárral vezessék fel. Tartási helyen való oltás 

esetén a kiszállási díj 2.000 Ft az oltásra kerülő kutyák 

számától függetlenül, amennyiben a fenti időpontig 

bejelentésre kerül. Későbbi időpontban az útiköltséget 

is téríteni kell. Együttműködésüket előre is köszönöm. 

                                               Dr. Papp Mária állatorvos 
 

Versmondók sikerei 
9. alkalommal szervezte meg a József Attila 

szavalóversenyt a Kistérségi Közkincs Egyesület. A 

verseny döntőjére 2017. április 8-án Szentbalázson került 

sor. A középdöntőkben összesen 115 verset hallgatott meg 

a helyi zsűri, melyek közül 40 verset tartott érdemesnek 

arra, hogy a döntőben is elhangozzék.  

A döntőben szakavatott, szakértő zsűri hallgatta meg a 

versmondókat, köztük Fándly Csaba színművész. Nagy 

örömünkre, több kisgyermekért, diákért izgulhattunk az 

idei évben is.  A 6 döntősből négyen dobogós helyen 

végeztek. Az óvodás korcsoportban emléklapot kapott 

Rosta Máté, akit Tóth Sándorné készített fel a versenyre.  

A 3-4. osztályosok közt emléklapot kapott Horváth 

Vanessza, 2. helyezést ért el Fehér Levente. A 4. 

évfolyamos diákok felkészítője Balogh Zsuzsanna volt. 

Az 5-6. évfolyamosok közt kettős siker született. 1. 

helyezést ért el a várdai Orbán Zsófia, 2. lett az eddei 

Bogdán Helga. A hetedikes Székely Ádám a 2. helyen 

végzett a 7-8. osztályosok versenyében. A felsősök 

mindannyian Bögös Lászlóné tanítványai. 

A szünetben Kőszeghy Miklós új kötetét mutatta be 

megzenésített versein keresztül. A legkisebb 

versmondókra kézműves játszóház várt, amíg a 

tapasztaltabbak léptek a színpadra. Köszönjük a 
szervezőknek a szép napot, a lélekmelengető pillanatokat. 

Gratulálunk minden résztvevőnek, felkészítőnek!  
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Ez történt

 

Tojásfa várta a nyuszit 

Jádon is. Az idei húsvét 

alkalmából először állítottunk 

tojásfát Somogyjádon az 

orvosi rendelő előtt. A 

feldíszítésére versenyt írt ki 

az önkormányzat. Hímes 

tojást gyűjthettek, 

készíthettek a gyerkőcök. A 

Somogyjád Község 

Önkormányzata által 

meghirdetett verseny 

győztese a második osztály 

lett. A második helyezés az 

óvoda Méhecske 

csoportjának jutott, míg a bronzérem boldog 

tulajdonosai a harmadik osztályosok lettek. 

Köszönjük a gyermekeknek, szülőknek és a 

pedagógusoknak a lelkes részvételt! Nem maradt el a 

jutalom sem. Az oklevél mellé a győztes csapat tortát is 

kapott. Köszönjük Fodorné Pálfi Adél munkáját.     

                                            /Laczkó-Papné Bank Beáta/ 

 
Somogyádiak az Operettszínházban 

Színházlátogatást szervezett az önkormányzat 2017. 

április 8-án a Budapesti Operettszínházba. Közel 50 

fő élt a lehetőséggel, és nézte meg A chicagói 

hercegnő című darabot. Az utazást az önkormányzat 

anyagilag is támogatta. 

Bár az autóbusszal akadtak kis gondok, a vidám 

társaság időben felért a fővárosba. Az előadás előtt 

megtekintették a patinás színházat. A színpadon egy 

jazz- és egy népi zenekar segítségével az amerikai 

jazz számok mellett klasszikus operett melódiák 

éppúgy felcsendültek, mint cigány- és népzenei 

ihletettségű dalok. A különleges díszlet, a híres 

szereplők: Dolhai Attila, Homonnay Zsolt, Földes 

Tamás, Sipos Imre, Szulák Andrea, Csere László és 

mások énekhangjukkal, színészi játékukkal ámulatba 

ejtették a nézőket. Hazafelé többen kérték, ha 

legközelebb is lesz hasonló program, feltétlenül 

szóljunk, jönnek. Megígérjük, szólunk. Mindenkinek!  

 

Fekete Nándor orgonaművész adott koncertet a 

somogyjádi református templomban április 9-én.  

 „Az élő hangversenynek sajátos varázsa van. Mint 

ahogy a bakelit lemezhez hozzátartozik a sercegés, úgy 

az élő zene megszületéséhez a különleges atmoszféra” 

– vallja a művész, aki koncertjeinél felhasználja a 

legmodernebb technikát, de mégis ragaszkodik a 

hagyományokhoz. Minden bizonnyal fiatal kora is 

szerepet játszik abban, hogy a technika vívmányaitól 

nem idegenkedik, egy modern, digitális orgonával járja 

az országot. A vetített képekkel színesített előadáson 

népszerű dallamok hangzottak el.  

 
 

Somogyjádi tojás a megye tojásfáján 

2015-ben kezdték el a kéthelyiek a húsvéti díszítést 
Kéthely központjában. Az első évben közel 1200 db 
tojás gyűlt össze. 2016-ban célul tűzték ki, hogy a falu 
lakosságával megegyező számú, tojást raknak a fára. A 
célt sikerült túl szárnyalniuk, hisz akkor több mint 3000 
db díszítés volt a fán. Idén a kéthelyiek megkerestek 
minden Somogy megyei önkormányzatot, hogy 
küldjenek el egy tojást a településükön jellemző 
mintával és a település nevével. A céljuk az volt, hogy a 
megyét, Somogyországot népszerűsítsék, és 
elkészítsék a megye tojásfáját. Gyönyörű alkotásokat 
kaptak, melyek a fa magasabb pontjain láthatók. A 
díszítőelemek közt ott van a somogyjádi „küldemény” is, 
amelyen településünk címere és neve is megtalálható. 

Az ünnepek alatt sok jádi ellátogatott Kéthelyre, s 
örömmel fedezte fel a tojásfán a somogyjádi ajándékot, 
amelyet Molnár Balázs polgármester is megköszönt. 
Érdemes még ellátogatni Kéthelyre, ahol a díszítés 
húsvét után további két hétig látható lesz.
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A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona intézményben 

dolgozó családsegítéssel és gyermekjóléti ügyekkel foglalkozó munkatársak ügyfélfogadási rendje: 
 

Név Ügyfélfogadás településenként elérhetőség 

Nagyné Horváth Szilvia Mária Hétfő              Újvárfalva        8.00-12.00 

Kedd              Somogyfajsz    8.00-12.00 

Szerda            Somogysárd     8.00-12.00 

Csütörtök       Mezőcsokonya 8.00-12.00 

Péntek            Somogyjád       8.00-14.00 
 

30/506-08-81 

Kiss Adrienn Hétfő              Somogyaszaló   8.00-10.00 

                       Magyaregres     10.30-12.00 

                       Somogyjád        12.00-18.00 
 

30/468-81-73 

Frank Melinda Hétfő              Osztopán           8.00-10.00 

                       Somodor           13.00-14.30 

Szerda            Juta                    8.00-11.30 

Csütörtök       Kaposfő             8.00-13.00 

Péntek            Somogyjád        8.00-13.00 
 

30/819-95-44 

Kovács Gergő Hétfő             Somogyjád         8.00-12.00 

Kedd       Alsóbogát páratlan hét 8.00-12.00 

                Edde         páros hét     8.00-12.00 

Csütörtök       Somogyjád        10.00-14.00 
 

30/650-19-89 

Sok szeretettel várjuk községünk minden 

lakóját 2017. április 29-én, szombaton 

tavaszköszöntő rendezvényünkre a Cinka 

közben lévő szabadidőparkba. 

15 órától játékos ügyességi és sportversenyek 

várják a gyerekeket. A felnőttek körében nagy 

népszerűségnek örvendő közös főzésre is lesz 

lehetőség. Az önköltséges főzéshez a csapatoknak 

evőeszközt, tányért, biztosítunk. 

17 órakor eredményhirdetés, majd 17.30-tól az 

idén is szalonnasütésre hívjuk és várjuk a 

kikapcsolódni vágyókat. Szalonnát, kenyeret, 

újhagymát, nyársat, asztalt, padot biztosítunk. 

Közben a kemencében hurka és kolbász is sül, 

abból is kóstolhatnak. Büfé lesz.  

19 órától 22 óráig tartó szabadtéri mulatsággal 

folytatódik a program.  

A rendezvény eső esetén elmarad.  

Fogadják el meghívásunkat, és ünnepeljünk, 

lazítsunk közösen!  
 

Sportprogramok a csarnokban 
2017-ben is változatos 

sportprogramokkal várjuk a 

sportbarátokat, minden sportot 
szeretőt, drukkert. Figyeljék 

hirdetéseinket!  
 

ÁPRILIS 22. SZOMBAT 9 órától  

Röplabda megyei bajnoki döntő, ahol két csapattal 

vagyunk érdekeltek és bajnokesélyesek. 

 

ÁPRILIS 29. SZOMBAT 11 órától 

Kosárlabda megyei bajnoki rájátszás visszavágó 

A rájátszásban dől el, hogy a kosarasaink a május 6-

i döntőn az 1-2, vagy a 3-4. helyért játszanak. 

Szurkoljunk együtt! 

 

MÁJUS 6. SZOMBAT 14 óra 3. helyért, 16 óra 

bajnoki címért 

Kosárlabda megyei bajnoki döntő, ahol ismét 

szurkolhatunk a jádi csapatnak. 

 

MÁJUS 26-27-28. 

Ritmikus Gimnasztika Diákolimpia országos döntő 
 

JÁDIújság 
Kiadja SOMOGYJÁD ÖNKORMÁNYZATA 

Felelős kiadó: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester 

Szerkesztő: Bögös Lászlóné alpolgármester 

lapzárta: 2017. április 21. 

www.somogyjad.hu 


