
 

                                        Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa 

XXIV. ÉVFOLYAM 151. szám 2017/ 4.   július-október 

Tájékoztató a 
testület munkájáról 

A testület az elmúlt időszakban is rendszeresen 
ülésezett, több fontos napirendet tárgyalt. 
Polgármesterasszony minden ülésen tájékoztatta a 
képviselőket a két ülés között történt eseményekről.  
Több helyi önkormányzati rendeletet alkottak illetve 
módosítottak a képviselők. Új rendeletet alkottak a helyi 
népszavazásról, népi kezdeményezésről. Elfogadták a 

vasút felújítása miatt szükségessé váló, a 

településfejlesztési, településrendezési és településképi 
feladatokkal összefüggő partnerségi egyeztetések 
szabályairól szóló rendeletet. Felülvizsgálta a 
képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, 
aktualizálta a Közbeszerzési Szabályzatot.  
Nagy gondot jelent az önkormányzat számára a 
közfoglalkoztatottak létszámában bekövetkezett 
csökkenés. Öröm, hogy egyre többen találnak munkát a 
nyílt munkaerőpiacon, azonban a helyi feladatokra 
nehezen lehet új dolgozókat felvenni. Általános a 
munkaerőhiány, így Somogyjádon is előfordul, hogy 
több álláshely betöltetlen. 
A lakosság kérését figyelembe véve a képviselő-testület 
a polgármesterasszony közbenjárásával megváltoztatta 
az óvodásokat szállító autóbuszok útvonalát, így azok 
ezentúl nem a Béke utcán át közlekednek. A nyári 
leállást követően tovább folytatódott a vasútfelújítás. 
Ismét vonatpótló autóbuszok közlekednek Kaposvár és 
Fonyód között. Mint arról az önkormányzatot 
tájékoztatták, a MÁV döntése alapján a somogyjádi 
vasútállomást részlegesen lebontják.  
Ismét szépül falunk. Az orvosi rendelő és a 
gyógyszertár előtti terület viacolor lapokkal történő 
burkolását még a tél beállta előtt elvégzik. 15 db 
kovácsoltvas közterületi pad és további szemétgyűjtők 

beszerzése is folyamatban van.  
Az idei tanévtől a jogszabályok változása miatt minden 
1-9. évfolyamon tanuló diák - függetlenül a szülők 
jövedelmétől - ingyenesen kapta a tankönyveit. Ezért a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy az ily módon állami 
forrásból megmaradó összeggel a gyermeket nevelő 
családokat támogatja: óvodakezdési támogatást és 
beiskolázási segélyt nyújtott gyermekenként 6.000 
forint/fő összegben minden somogyjádi óvodás, az 1- 9. 

évfolyamra járó diák számára. Azok a diákok, akik nem 
kapták ingyenesen a tankönyveiket, a tavalyi évhez 
hasonló támogatásban részesültek. A szociális 
támogatások terhére az év vége közeledtével a testület 
döntése alapján minden 70 év feletti 4000 Ft értékű 
élelmiszersegélyt kap. A 18 év alattiak 3000 Ft 
támogatásra számíthatnak. 

Egyeztették a képviselők a közösségi rendezvényeket, a 
falukirándulásokat, a falunap programjait. Augusztus 

végén 25 fős delegáció utazott Fernitzbe az osztrák 
testvértelepülés képviselő-testületének meghívására.
Az önkormányzat mindig is fontos feladatának 
tekintette, hogy éljen a pályázatok nyújtotta 
lehetőségekkel. Nem volt ez másképp az elmúlt 
időszakban sem. TOP pályázat keretében pályázatot 
adott be a testület ipari park létesítésére. A május 1-jei 

programokra konzorciumi tagként pályázott, 
információs táblák elhelyezésére térségi pályázatot 
nyújtott be.  
 

 Anyakönyvi hírek 
Született:  
   Varga Dominik Marcell  

                         (Bukovics Tímea – Varga Jácint) 
 

                                Köszöntjük településünk  

                                                             legifjabb lakóját.   
 

 

Elhunytak: 

   Balogh István Csaba  Kálvin János utca 

   Laczkó-Pap Sándorné  Kossuth Lajos utca 

   Orosházi Lajosné  Jókai utca 

   Keller Jánosné   Szoc. otthon 

   Morgos Zoltánné  Fő utca 

   Virtin József   Gárdonyi utca 

   Farkas József   Szabadság utca 

   Bogdán István   Arany János utca 

   Mihalovics Jenő László Arany János utca 

   Paccai Kálmán Tibor  Kossuth Lajos utca 

 
 

A családok gyászában osztozunk. 

 
 

 

elŐzetes 
- November 12. 11 órakor megemlékezés a reformáció 

                       500. évfordulóján a református templomban 

- November 18. 20.00  Erzsébet-bál a művelődési házban 

- November 22. 18.00 a Települési Arculati Kézikönyv 

                      bemutatása, közmeghallgatás a műv. házban 

- November 25. 15 óra játszóház a közösségi teremben 

- December 2. 10.00 óra Mikulás-ünnepség a csarnokban 

- December 3. 17.00 az első adventi gyertya meggyújtása 

- December 9. 14.00 mézeskalácsozás a műv. házban 

- December 15. 16.30 karácsonyi ünnepség a műv. házban 

                                   Juhos táncház a műv. házban 

- December 31. 23.45-től  óévbúcsúztató, újévköszöntő 
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Tájékoztató  
folytatása 

Sikeresen pályázott az önkormányzat szociális tűzifára. 
A támogatásból biztosított fa mennyisége 136 m3. Az 

állami támogatás értéke 2.418.050 Ft, amelyhez az 
önkormányzat közel 600 ezer Ft-tal járult hozzá. A 

tűzifa lakosság részére történő biztosításának 
feltételeiről a képviselő-testület rendeletet alkotott és 
fogadott el. Azok, akik megfelelnek a feltételeknek, 
kérelmüket az erre rendszeresített nyomtatványon 
adhatják be, amelyek a közös hivatalban, valamint az 

alapszolgáltatási központban (Somogyjád, Fő utca 8.) 
szerezhetők be.  
A képviselő-testület Alsóbogát és Várda testületeivel 
közös rendkívüli ülésén jóváhagyta a „Háziorvosi 
alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda, Alsóbogát 
településeken” című pályázat konzorciumi 

megállapodását. A pályázaton összesen 24.931.901 Ft-
ot nyertek a települések. Az összeg Jádra eső részéből 
az önkormányzat felújítja a háziorvosi szolgálati lakás 
tetőszerkezetét, a tetőtéri ablakokat. A projekt 
befejezése 2018. októberében várható. Sikeres volt a 

művelődési ház és a vendégház felújítására benyújtott 
pályázat is. A projekt 68.170.710 Ft támogatásban 
részesült. A munkálatok a napokban elkezdődtek. 
Az önkormányzat ez évben is csatlakozott a Bursa 
Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjrendszerhez, amelyhez költségvetéséből 
támogatást biztosít. Az aktuális pályázati kiírás és a 

kapcsolódó dokumentumok Somogyjád honlapjáról 
letölthetők. 
A testület továbbra is várja a lakossági 

észrevételeket, javaslatokat. Az önkormányzati 

hírekről tájékozódhatnak Somogyjád honlapján és 

hivatalos facebook oldalán is.  
 

 

Nyári napközi Somogyjádon 
A tanév végén, a tanévzárót követően is gyermekzsivajtól 
volt hangos az iskola. Júniusban két héten át szervezett - 
elsősorban alsós diákok számára - nyári napközit az 
általános iskola. A Napközi Erzsébet tábor keretében 
megvalósult változatos, iskolán kívüli helyszínek 
látogatását is lehetővé tevő programsorozat a pályázati 
finanszírozásnak köszönhetően a résztvevőktől minimális 
- 500 Ft/hét – hozzájárulást igényelt. A táborban olyan 
diákok vettek részt, akiknek a napközbeni felügyeletük a 
nyári szünidő egy részében nem volt megoldott. A tábor 
kezdetekor 41 tanuló igényelte a felügyeletet.  
A forró nyári napok gyorsan teltek a játékokkal, 
dramatizálással, a változatos kézműves tevékenységekkel, 
aszfaltrajzversennyel, gyümölcssaláta készítéssel. Vidám, 
interaktív csapatversenyen vettek részt a tanulók a 
Zöldszívvel Egyesület szervezésében. A Kaposvár 
belvárosában újonnan nyílt Erdők Háza 
Látogatóközpontban vetélkedőkkel tarkított 
foglalkozáson, kiállításon bővült a gyerekek ismerete. A 

desedai Fekete István Látogatóközpontban a gyerekek 

megismerhették a helyi jelentőségű védett természeti 

területet. Jókedvű, vidám délutánt töltöttek el a kaposvári 
Virágfürdőben is. Figura Ede zenés előadásán szórakozva 
tanultak. 

A tábor 2. hete is sok élményt, érdekességet tartogatott. A 

tábor lakói látogatást tettek a Zselic Csillagparkban. 

Bizonyára minden diák számára emlékezetes marad a 
patcai Katica tanyán töltött jó hangulatú délután is. Az 
alsóbogáti gyalogtúra során a gyerekek megtekintették a 
kiskastélyt, sétáltak a nagykastély gyönyörű parkjában. A 
jádi értékek megismerése sem maradt el, a táborozók 
meglátogatták a somogyjádi helytörténeti kiállítást. A 
szennai Skanzenben a lányok megismerhették és 
kipróbálhatták, miként készítették nagyszüleink a 
kenyeret, vajat. A fiúk segédkeztek a széna 
összegyűjtésében, a kazal készítésében. A két hét 
változatos programjainak szervezését, lebonyolítását az 
általános iskola pedagógusai vállalták.  
 

  
 

A nyári napközi harmadik hetében a családsegítő központ 

dolgozói szerveztek programokat a gyerekeknek. A 

lebonyolításban segítséget nyújtott Laczkó-Papné Bank 
Beáta közművelődési referens is. A programok 

szervezésében az előző évhez hasonlóan idén is segítettek 
a környező települések önkormányzatai.  
Osztopánban játékos akadálypálya állomáshelyein, 
feladatok közben ismerhették meg a gyerekek a települést. 
Edde is bekapcsolódott a napközis események 
színesítésébe. Fetter Györgynek köszönhetően 
testközelből ismerhették meg a gyerekek a falusi 
háziállatokat. A szabadidő parkban labdajátékokkal, 
életnagyságú társasjátékkal töltötték el a napot. Várdán a 
közösségi terem előtti parkban játszottak a diákok. Ebédre 
Jurics Viktória tanárnőnek köszönhetően lángost ehettek a 
futkározásban megfáradt lurkók. A harmadik hét utolsó 
napján Torma Sándor segítségével Szőcsénypusztára 
látogatott el a diáksereg. Itt többek közt trófeakiállítást 
tekintettek meg, túráztak, utaztak az erdei kisvasúton. 
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 nyári napközi négy hete alatt minden nap ingyen ebédet 
kaptak a résztvevők, melynek túlnyomó részét a 
somogyjádi konyhán készítették.  
Köszönjük mindenki munkáját, aki hozzájárult az 

egész hónapon át tartó napközi sikeres 

lebonyolításához! 
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Ez történt 
Mulatság a csillagok alatt Július 15-én, szombaton 

nyárköszöntő csillagfény-partyra várta a szórakozni 

vágyókat az önkormányzat. Bár valószínűleg ez az éj volt 

az idei nyár leghidegebb éjszakája, sokan elfogadták a 

meghívást. A lampionokkal, fényfűzérekkel, gyertyákkal 

feldíszített Cinka közi szabadidőparkban a hideg idő 

ellenére is jó hangulatban ropták a táncot a vendégek.  

 

Falunap 2017 Szeptember 16-án hívta 

hagyományos falunapi rendezvényére az itt 
élőket és a vendégeket az önkormányzat. A 

kialakított főzőhelyeken már kora délután 
beindult a nagyüzem. Különféle finomságok rotyogtak a 
kondérokban. A fellépők sorát a Somogyjádi Művészeti 
Iskola tanulói nyitották. A citerások és táncosok műsora 
sok érdeklődőt vonzott. Természetesen nem maradt el a 

gyerekek által oly nagyon várt cukoreső sem.  

  
A somodori és osztopáni hagyományőrzők most is 

hangulatos műsorral örvendeztettek meg bennünket. A 

Grimask Bábszínház műsorán jól szórakozott felnőtt és 
gyermek egyaránt. A lengyeltóti Ördöngös Táncegyüttes a 
Kárpát-medence táncaiból nyújtott ízelítőt. Nagy 
örömünkre jádi fiatalokat is láthattunk műsorukban. A 

falunapon résztvevőket köszöntötte Biró Norbert, a 

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke valamint Móring József 
Attila országgyűlési képviselő is. A Virágos porta díjak 
átadása után katonai bemutatót láthattak az érdeklődők. 
Közben egyre gyakrabban tekintgettek a szervezők és 
vendégek az égre, hisz az időjárás csak nagy nehezen 

fogadta kegyeibe a falunap résztvevőit.  
A közös vacsora közben - amelyet idén is a konyha 
dolgozóinak köszönhettünk - a Heart and Soul zenekar 

szórakoztatta a közönséget. Majd az Ametiszt Táncsport 
Egyesület ifjú tehetségeié volt a színpad. Aztán 
megérkezett az est sztárvendége: a jó Laci betyár. Az 
akkor már csepergő esőben is sokan voltak kíváncsiak a 
mulatós zene egyik hazai hírességére. Az időjárás épp 
addig tartott ki, amíg Laci betyár énekelt, aztán eleredt az 
eső. Bár a jó betyár még énekelt volna (remekül érezte 
magát Jádon), de az eső már szakadt, dörgött, villámlott. 
A katasztrófavédők is azt tanácsolták, zárjuk be a 

programot. Nehéz szívvel ugyan, de az emberek 

biztonsága, az anyagi értékek védelme érdekében 
polgármesterasszony bezárta a rendezvényt, ígéretet téve 
arra, hogy az elmaradt programokat pótolni fogjuk. Így is 
lett. A tűzijátékot október 13-án pótoltuk, az elmaradt bált 
november 18-án rendezzük meg.  
Ez úton is köszönjük valamennyi segítő munkáját, 

valamint a támogatók anyagi hozzájárulását.  
 

 
 

Október 23-án emlékeztünk meg az 1956-os forradalom 

és szabadságharc évfordulójáról. Lőrinczné Kiss Ilona 
polgármesterasszony ünnepi köszöntőjében méltatta 
az ünnep fontosságát, felidézte a forradalom történetét. 
Az ünnepségen közreműködött a Lengyeltóti Brass 
Band. Az iskola két diákja verset mondott. Az ünnepség 
részeként átadtuk a "Büszkeségpont" pályázat 
keretében az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeinek, hőseinek és áldozatainak emlékére 
készült emlékművet. A megemlékezés koszorúzással 
ért véget.  

 
A 60 év felettiek köszöntése 2017. október 13-án 

rendezte meg az önkormányzat községünk 60 év feletti 

polgárainak köszöntését a művelődési házban. A 

meghívottakat - akik szép számban eljöttek a 

rendezvényre - Lőrinczné Kiss Ilona polgármesterasszony 

köszöntötte. Az ünnepségen fellépett az óvoda Katica 

csoportja, a harangjátékosok, valamint a 3. osztályosok.  
 

 
 

A konyha dolgozói finom vacsoráról gondoskodtak, majd 

élőzenés táncmulatságon szórakozhattak a jelenlévők.  
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Illyés-hét 2017 
 

Négyes jubileumot ünnepelt a Somogyjádi Illyés Gyula 
Általános Iskola. 55 éve épült fel az intézmény, 25 éve 
vette fel a költő nevét, aki 115 éve született, valamint 50 
éve mutatták be Somogyjádon Az éden elvesztése című 

költői oratóriumot, melyet Illyés Gyula a somogyjádi 
irodalmi színpad kérésére írt. Nagyszabású programmal 
készült az intézmény az évfordulók méltó 
megünneplésére.  
Az iskolai diákjai számára rendkívüli tanítási nap 
keretében, október 21-én, szombaton szervezték meg a 
hagyományos Illyés-napot. A programok indításaként 
az Illyés-teraszon rendezett ünnepélyes megnyitón 
Bencze Bea igazgatóhelyettes idézte fel a naphoz 
kapcsolódó dátumokat, évfordulókat. A 4. osztályosok 
műsorukkal Illyés Gyulára emlékeztek.  Felidézték a 
költő alakját, az iskolához, Somogyjádhoz való 
kötődését. A gyerekek felkészítője Vass Dorina 
tanítónő volt. Ezt követően az iskola és a 
diákönkormányzat vezetése, valamint a szülői 
munkaközösség képviselői koszorút helyeztek el az 
Illyés-emlékműnél. Immár második éve az Illyés-nap 

kedves színfoltja az első osztályosok fogadalomtétele, 
amely után a tanító nénik színes kendővel igazi 
iskolásokká avatták őket. A megnyitó után 
megkezdődtek a vetélkedők, a feladatok. 
 

  
 

Az iskola az 5 évente megrendezendő Illyés-heti 

programjai keretében több versenyt, vetélkedőt 
szervezett a városkörnyék iskolái számára is.  
A sportcsarnokban megrendezett „Hétmérföldes 
csizmában járunk" elnevezésű mesés-játékos 
sorversenyre 8 alsó tagozatos csapat nevezett. Az 
„Illyésről-Illyéstől” irodalmi vetélkedőn 4 csapatot 
láttak vendégül. Nagy sikere volt a „Pacsirta” daléneklő 
versenynek is, amelynek a művelődési ház adott 
otthont. Szép számmal érkeztek alkotások a mese- és 
versillusztrációs felhívásra is, amelyek az iskola 
folyosóján megtekinthetőek. 
 Október 27-én a somogyjádi művelődési házban 

nagyszabású ünnepséggel zárták Illyés-heti 

rendezvényeiket. A műsorra meghívták Az éden 
elvesztése című oratórium egykori szereplőit, az iskola 

volt dolgozóit és diákjait, a szülőket, a települések, 
intézmények vezetőit, a község lakosságát.  
 

  
 

A diákok harangjátéka után köszöntő beszédében 
Tóthné Bali Klára igazgatóhelyettes asszony felidézte a 
naphoz kapcsolódó dátumokat, évfordulókat. Méltatta 
Stamler Imre nyugalmazott igazgató és utódja, Kovács 
Gyuláné főigazgató asszony sok évtizedes 
tevékenységét. Jelképesen egy-egy virágcsokorral 
köszönte meg munkájukat. 
Ezután Gyökerek és szárnyak címmel az iskola volt és 
jelenlegi pedagógusai, tanulói adtak ünnepi műsort. „A 

gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és 
szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy 

tudják hova tartoznak, de ugyanúgy szárnyakat is, 
amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől 
szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat 
bejárni vagy inkább berepülni." /Goethe/ 
 

 
 

(A megemlékezés megtekinthető az iskola és az 

önkormányzat hivatalos facebook oldalán.)  

A műsort követően az iskola volt dolgozói nevében 
Stamler Imre és Kovács Gyuláné, a volt diákok 
képviseletében Üst Martina és Tóth Barnabás koszorút 
helyezett el az Illyés-emlékműnél.  
 A meghívottak és a szervezők igazgató úr 
pohárköszöntője után jó hangulatú beszélgetésben 
idézték fel az iskolával kapcsolatos emlékeiket.  
A rendezvények sikeréhez több vállalkozó és 
magánszemély nyújtott anyagi támogatást.  
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A Mesevár  óvodából jelentjük 
 

Óvodánk a már megszokott augusztusi karbantartási 
szünet után szeptember 4-én újra kinyitotta kapuit. A 
nevelési évet 54 gyermekkel indítottuk, és folyamatosan 
várjuk az új kicsik érkezését. Alig telt el két hónap, de 
már rengeteg programon vettek részt az óvodások. A 
kötelező foglalkozások és kezdeményezések mellett 
logopédiai fejlesztő foglalkozásra, hittanra és 
gyógytestnevelésre is járnak gyermekeink heti két 
alkalommal. Szeptember 19-én megtartottuk az első 
szülői értekezletet, melynek első felében Dr Fintics 

Klára gyerekorvos hasznos tanácsokat adott a 
gyerekkori betegségek kezeléséről, megelőzéséről a 
szülőknek, jelenlévőknek. Szeptember végén a középső 
és nagy csoport beutazott Kaposvárra a piacra, majd az 
ott gyűjtött élményekre és tapasztalatokra alapozva 

megrendeztük a szokásos Mihály-napi vásárunkat. Itt a 
gyerekek zöldségért, gyümölcsért cserébe ajándékot 
kaptak az óvó néniktől. A városi kirándulás során az 
Erdők Háza Látogatóközpontban is jártunk, ahol 
játékosan ismerkedhettek a gyerekek az erdő 

élővilágával. Az óvodásaink születésnapját 
folyamatosan megünnepeljük. Ilyenkor társaik 
versekkel, dalokkal, rajzokkal, az óvó nénik, dadusok 
pedig kis ajándékkal kedveskednek az ünnepeltnek. 
Minden eseményünkön fényképezünk, és a szülők 
hozzájárulásával pár kép felkerül az óvoda facebook 
oldalára, ahol a szülők, nagyszülők, hozzátartozók 
figyelemmel kísérhetik gyermekeink mindennapjait.  
Már hagyománnyá vált, hogy a nagycsoportosaink 

szerepelnek az idősek napi rendezvényen. Így volt ez 
idén október 13-án is, mikor a szépkorúakkal megtelt 
Művelődési Házban gyermekeink nagy sikerű műsort 
adtak. Felkészítőik voltak: Schiberna Orsolya és Pálfi 
Petra óvónők, akiknek ezúton is köszönjük munkáját!  
Szintén hagyomány óvodánkban, hogy október utolsó 
hetében a kompetenciából átvett egy hetes projektet, 
úgynevezett „Tökös hetet” tartunk. Ez idő alatt az 
óvónők foglalkozásaikat komplexen a téma köré 
csoportosították, tervezték, és igyekeztek minél 
változatosabban feldolgozni azt. A hetet egy „Tök-

Partyval” zártuk az óvoda szépen feldíszített 
tornaszobájában. Itt kerültek kiosztásra az elismerések 
a csoportoknak, illetve a vállalkozó szülőknek, 
családoknak a gyönyörű faragott tökökért. A 
nagycsoport műsorral szórakoztatta az óvoda 
közösségét, majd össztánc következett, amit a gyerekek 

abba sem akartak hagyni. A táncban elfáradt lurkók 
szívesen majszolták a frissen sült sütőtököt, és 
ropogtatták a tökmagot.  

 

Mivel hosszú, enyhe az 

ősz, így sok alkalmuk 
van a gyerekeknek arra, 

hogy kint legyenek a 

szabadban, és 
használhassák az új 
hintát, melyet az SZM 
vásárolt, köszönet érte! 
 

 

Örömmel látom, hogy a legkisebbek is szépen 
beszoktak az óvodába, elsajátították a szokásokat, 
megismerték, megszerették a felnőtteket és társaikat, kis 
csapattá kovácsolódva várják a következő programokat 
és új társaikat.   Kurucz Gáborné óvodavezető 

 
Kirándult a falu Két falukirándulást is szervezett a 
nyáron az önkormányzat. Július 18-19-én az 
Őrségbe és a szlovéniai határvidékre utazhattak az 
érdeklődők. Az első nap a csodaszámba menő 
veleméri Árpád-kori templomot, a szalafői népi 
műemlékegyüttest és Őriszentpéter látnivalóit 
tekintették meg a kirándulók. Az étkezés és a szállás 
Lentiben volt, így az este folyamán a kisváros 
megismerésére is lehetőség nyílt. A második napot 
Szlovéniában töltötte a csapat. Megnézték a 
dobronaki Orchideafarmot, ahol ámulva csodálták a 
trópusi növényeket. A déli nagy meleget a Bakonaki-
tó árnyas fái alatt vészelték át a kirándulók. A tó körüli 
mágneses energiamezők jótékony hatását 
kipróbálva új erőre kapott a kissé fáradt társaság. 
Végül Lendva látnivalói ejtették ámulatba a 
kirándulókat, akik a lelkes idegenvezető segítségével 
körülnéztek a Makovecz Imre által tervezett 

művelődési házban, jártak a lendvai várban, 
felmentek a méltán híres Vinárium-toronyba,  

Augusztusban fürdőhelyre invitálta a jelentkezőket az 
önkormányzat. A nap indításaként Gölle értékeivel 
ismerkedhettek meg a résztvevők. Jártak a Fekete 
István Emlékházban, a téglamúzeumban. A délután 
már a kötetlen fürdőzésé volt. Az igali gyógyfürdő 
jótékony hatását élvezték, illetve a strand vizében 
hűsöltek a jádiak.  
Az önkormányzat mindkét kiránduláshoz anyagi 
támogatást nyújtott. Bízunk benne, hogy a 
résztvevők jól érezték magukat, s jövőre is velünk 
tartanak. Kérjük, javasoljanak új úti célokat! Várjuk 
ötleteiket.
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(s)portré

Biztosan sokan ismerik 

Somogyjádon Bőzsöny 

Zsoltot. De azt kevesen 

tudják róla, hogy napi 

munkája mellett 

rendszeresen sportol. Zsolt 

nem az általában 

megszokott sportok 

megszállottja, hanem 

hosszútávfutó. Számunkra 

hihetetlen távolságokat, 

félmaratoni, maratoni 

távokat futó sportember.  
 

- Hogy kezdődött? 

- Valamikor réges-régen történt, hogy abbahagytam a 
focit. Aztán 4 évig szinte semmit sem sportoltam, néha 
bringáztam. Az Intersportnál - ahol épp dolgoztam - 

2015-ben volt egy futás oktatási nap, ahol futócipőt 
lehetett élesben tesztelni, meg általában a futócipőkről, 
a futásból kaptunk ízelítőt. Akkor az ott nekem nagyon 
megtetszett, ráadásul nyertem is egy cipőt. Gondoltam, 
ha már van cipő, csak futni kellene, úgyis hiányzott már 
a mozgás.  

- Mikor vált komollyá a dolog? 

- 2015 augusztusában kezdtem el komolyabban 
foglalkozni ezzel a dologgal, heti szinten egy-két 
alkalommal futottam a magam módján, csak úgy 
szeretetből. Aztán valamikor novemberben szólt egy 
azóta már kedves (akkor ismeretlen) futótárs, hogy 
próbáljam ki magam a 2016 februári Kaposvár dombjai 
elnevezésű farsangi félmaratonon. Na, onnéttól kezdve 
volt célom, és komolyan elkezdtem a felkészülést. 
Egész télen futottam, hóban is jégben is, karácsonykor 
újévkor stb. Ez a verseny az aszfaltos félmaratonok 
közül az egyik legkeményebb a szintemelkedések és a 
februári kiszámíthatatlan időjárás miatt. 1:39:54-es 

idővel sikerült életem első 21,1 km-es versenyét lefutni, 
ami akkor ott abszolútban a 64. helyezést jelentette, 
kategóriámban pedig a 22. lettem! Azt hiszem, itt kapott 

el a "gépszíj". Ettől kezdve mondanám magam igazi 
futónak. Ezt a versenyt 2016-ban még 12 másik verseny 
követte, volt benne sok félmaraton, volt két 28 km-es és 
egy maraton (42,195 km). 

- Hogy sikerült a 2017-es év? 

- 2017 még izgalmasabban alakult. Több abszolút első 
helyezést és kategóriás dobogós helyezést értem el. 
Februárban részt vettem a Kométa farsangi 
félmaratonon, márciusban a kategória 1. helyét 
szereztem meg az Öböl félmaratonon. Áprilisban 
Pozsonyban futottam, majd részt vettem a Vivicittán. 
Még áprilisban végigfutottam a Mérő Maratont, ahol 
abszolút 2. kategória 1. helyezést értem el. Júniusban 2 
versenyen vettem rész, köztük a K&H futáson. 
Augusztusban a Desedán futottam, majd szeptemberben 

további két verseny következett. Októberben a Spar 
Budapest Maratonon álltam rajthoz, amely a 2. ilyen 
jellegű versenyem volt. Aztán következett életem első 
terepfutása. Az Intersport terepfutás félmaratoni távját 
teljesítettem a Pilisben, ahol 730 m szintemelkedés volt 

a pályában. Ez a verseny fejben legalább annyira 
fárasztó volt, mint testileg, végig koncentrálni kellett 
fent a hegyen. Még készülök a siófoki Balaton 
félmaratonra. Idén is 13 versenyem lesz csakúgy, mint 
tavaly. 

- A futás eléggé magányos sportnak tűnik. Igaz ez?  
- A futás egyszerre magányos és közösségteremtő sport. 
Igazi sportembereket, barátokat ismertem meg általa. És 
egy nagy igazságot elmondanék róla: A legőszintébb 
sport, azt kapod, amit beletettél! Csak magadra 
számíthatsz, magadnak köszönhetsz mindent, amit 

elérsz. Megismered azt, hogy nincs lehetetlen. 
- Szavaidból érződik, hogy mélyen hiszed is, amit 

mondtál. Mennyi időráfordítást, edzést igényel, hogy 

ilyen formában tudj versenyezni? 

- A heti edzésadagom változó. Általában 4-5 alkalom, 

40-től 100 km-ig volt már minden. Attól függ, mire 
készülök éppen. 
 – Kinek ajánlanád ezt a sportot? 

- Mindenkinek ajánlom, akinek nincs olyan sérülése 
vagy egészségügyi problémája, ami meggátolná. 

- Hogyan fogadta a futószenvedélyedet a családod? 

- A családom eleinte nehezen értette meg, hogy miért jó 
nekem, hogy elfáradok a versenyeken, kihajtom 
magam, és sokat utazom miatta. De mára valahol 
megértették, és már nem féltenek úgy, mint az elején.  
- Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?  
- A legbüszkébb egy eredményre nem tudok lenni, mert 
minden verseny más. De nagy siker volt az idei Deseda 
Ultramaraton, ahol az általam szervezett csapat 
(Hatosfogat) új pályacsúcsot felállítva megnyerte a 252 
km-es (18 Deseda kör) versenyt 18 óra 54 perces idővel! 
Aztán büszke vagyok rá, hogy kétszeres maratonista 
vagyok már, és sikerült pár félmaratoni versenyt 
megnyernem.  

- Gratulálunk az eddig elért eredményeidhez!   

További sportsikereket kívánunk. 

 
 

A labdarúgó és a kosárlabda szakosztály életéről, 

valamint Szabó Orsolya lovas sikereiről 

következő számunkban olvashatnak.  
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