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Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa
Tájékoztató a
testület munkájáról

A testület az utóbbi időszak nyílt, zárt és közös ülésein
több fontos napirendet tárgyalt. A képviselő-testület az
intézményvezetőkkel
közösen
meghatározta
a
következő időszak programjait, kérve segítő
közreműködésüket azok megvalósításában. A sikeres
programokról (pl. gyermeknap, hősök napja, Illyés
évforduló) a 2. oldalon olvashatnak. A nyári napköziről
következő számunkban láthatnak élménybeszámolót.
Ismét meghirdette a testület a „Virágos porta” versenyt,
döntött a falukirándulásokról. Beszámolót hallgattak
meg a képviselők az önkormányzati tulajdonban
működő Somogyjádi Sportcsarnok Nonprofit Kft. és a
Somogyjádért Sport-Kultúra Közalapítvány 2016. évi
tevékenységéről, gazdálkodásáról; megköszönték a
község érdekében végzett lelkiismeretes munkát. A
képviselő-testület elfogadta a társulások és az
önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót, megköszönve a hivatal pénzügyi
dolgozóinak precíz és pontos munkáját. Összességében
a 2016. évi gazdálkodásról elmondható, hogy a
bevételek és a kiadások egyensúlyát sikerült megtartani.
A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete
folyamatosan biztosított volt. A beruházások,
felújítások megvalósulása a pályázatok függvényében
alakult. Az önkormányzat megfontoltan gazdálkodott, a
törvényben előírt feladatait zökkenőmentesen látta el.
Döntés született a beiskolázási támogatásokról, a
sportegyesület
által
elnyert
teqball-asztal
elhelyezéséről, a játszóterek felülvizsgálatáról is.
Módosította a testület az egyes anyakönyvi események
engedélyezéséről
és
a
helyi
népszavazás
kezdeményezéséről szóló rendeletét.
Sikeresek voltak pályázataink. Közös ülésen tárgyalt a
képviselő-testület a háziorvosi alapellátás fejlesztésére
vonatkozó, Várdával és Alsóbogáttal konzorciumban
megvalósuló
pályázatról,
amelynek
keretében
Somogyjádon az orvosi rendelő felett lévő szolgálati
lakás felújítása történik meg 3.848.040 Ft értékben. Az
I. és II. világháborús emlékmű felújítására, a környezet
szépítésére 1,5 millió forintot nyert az önkormányzat.
Szintén pályázati támogatásból készült el az új ’56-os
emlékmű, melynek hivatalos átadására az október 23-i
ünnepség keretében kerül majd sor.
Tovább szépül falunk. Új buszvárók építése kezdődött
meg az elhasználódott régiek helyett. A munkákat
részben a közfoglalkoztatásban dolgozók végzik. A
lebontott várókat Magyaróvölgyben hasznosítják.
Folytatódott az útkarbantartás. Az előző évben kötött
szerződést az önkormányzat a belterületi utak
karbantartására, melyből kb. 50% készült el tavaly. A

2016-ban végzett munkák garanciális felülvizsgálata
június 30-ig megtörtént. Az ez évi költségvetés terhére
folytatódott a munka az Arany János utca és a Kálvin Bocskai utca legrosszabb szakaszainak felújításával. A
munkálatok bruttó értéke 5.709.920 forint volt.
Sajnos, nem kímélte a június 23-i vihar
településünket. Súlyos károk keletkeztek az
önkormányzat területén: fa dőlt a hivatal épületére,
teljesen tönkrement az újonnan vásárolt fóliasátor, a
vetemény egy része. A sportcsarnok is több helyen
sérült, leázott. Fák dőltek a sírokra a nyugati temetőben,
fa okozott kárt az óvoda udvarán, a szociális otthonnál,
a focipályánál. Több jádi ingatlan megrongálódott, a
tetők javításra szorulnak. Mivel a fák okozták a károk
zömét, az önkormányzat szakértőt kér fel a településen
lévő fák vizsgálatára. A veszélyes fákat ki fogja vágatni,
s helyettük újakat fognak ültetni. Mindez az itt élők
biztonságát szolgálja.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a kaszálásról, a
parlagfű-mentesítésről továbbra se feledkezzenek meg.
Az árokpartok gyomirtóval való kezelése tilos!
Vigyázzunk környezetünkre! Köszönjük.
Lőrinczné Kiss Ilona polgármester

Anyakönyvi hírek
Született:
Babai Ábel Dániel
(Ignácz Irma – Babai József)
Kalányos Martin (Bogdán Magdolna – Kalányos János)
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit.
Elhunytak:
Kovács-Szabó József
Farkas Károly
Biró Lászlóné
Horváth Józsefné
Salamon Béláné
Széles Istvánné

Bocskai utca
Kossuth L. utca
Szoc. otthon
Szoc. otthon
Szoc. otthon
Szoc. otthon

A családok gyászában osztozunk.

elŐzetes

- Június – július nyári napközi
- Június 15. csillagfény-party a Cinka közben
- Július 18-19. falukirándulás (Őrség, Szlovénia)
- Augusztus 10. falukirándulás az igali fürdőbe
- Augusztus vége tanévnyitó
- Szeptember 16. falunap

Ez történt
Majális 2017 A kissé hűvös, szeles időjárás ellenére is
sokan elfogadták a meghívást, és kijöttek a majálisra,
amelyet április utolsó szombatján a szabadidőparkban
rendezett az önkormányzat.
Az óvónők, óvodai dolgozók és az iskola pedagógusainak
jóvoltából játékos sportversenyeken mérhették össze
tudásukat a gyerekek. A füves pálya focizni csábította a
fiatalokat, akik még sötétedéskor is rúgták a bőrt. A több
állomásból álló próbában, változatos feladatokban
jeleskedő gyerekek az összetett verseny végén
emléklapban és ajándékban részesültek. A szervezők a
vendéglátásról is gondoskodtak. Újdonságként sült hurkát
és kolbászt kóstolhattak a majálisozók. A tűzrakó helyek
mellett együtt sütögette a szalonnát a család minden tagja.
A majálisozókon nem fogott ki a hűvös idő sem. Igaz, az
esti bál a hideg szél miatt elmaradt, de ezt majd
legközelebb pótolják.

motorszimulátornak. A programot íjászat is színesítette.
Nagy József korhű ruhába öltözve igyekezett a gyerekeket
bevezetni az íjászkodás rejtelmeibe.
Sokan keresték fel az óvó nénik által működtetett „arcfestő
és csillámtetováló szalont”. Az iskola pedagógusai
változatos kézműves foglalkozásokat kínáltak, a
családsegítő központ munkatársai játékos vetélkedésre,
kötélhúzásra hívták a lurkókat. Nagyon várták a gyerekek
a lovaglást. A nagyobbak érdeklődését is felkeltette a
manapság rendkívül divatos hennafestés: Szász Lívia
zárásig festette a szebbnél szebb mintákat. Ezen a napon
az országos akcióhoz kapcsolódva nyílt szertárnapot tartott
a helyi tűzoltó egyesület. Az önkéntes tűzoltók
megmutatták az érdeklődőknek a tűzoltóautókat, a
felszereléseket. A szervezők a rekkenő hőségben a pohár
hideg limonádéról, bodzaszörpről sem feledkeztek meg.
Az idei évben is méltó módon
emlékeztünk a hősök napján. A
református templomban szervezett
ünnepségen
közreműködött
a
művészeti
iskola
harangjátékcsoportja Molnárné Egri Júlia
felkészítésében. Az ünnepi beszédet
Molnár
Csaba
történelemtanár
mondta. Áldást mondott RiedlingKovács Szilvia református lelkész és
Sudár János esperes. Az ünnepség
zárásaként az önkormányzat, a helyi intézmények
képviselői valamint a hozzátartozók koszorúkat, virágokat
helyeztek el a világháborús emlékműnél.

50 évvel ezelőtt Illyés Gyula: Az éden elvesztése című
művének ősbemutatójával Somogyjád neve bevonult a
magyar irodalom történetébe. A kerek évfordulóra
emlékezve az önkormányzat és az iskola közös
megemlékezést tartott a művelődési házban május 26-án.
Polgármesterasszony köszöntőjében felolvasta Illyés
Mária levelét, majd Stamler Imre nyugalmazott
iskolaigazgató idézte fel emlékeit. Ezt követően az iskola
pedagógusai Bögös Lászlóné rendezésében részletek adtak
elő a műből. Az ősbemutató jelenlévő szereplőinek
köszöntése után az olvasóvá nevelés lehetőségeiről
beszélgetett Dr. Gombos Péter egyetemi docens és Dr.
Pompor Zoltán gyermekkönyv-szakértő. A rendezvény
koszorúzással ért véget.
Gyermeknapra várta az önkormányzat a gyerekeket és
szüleiket új helyszínre, a Cinka közi szabadidőparkba
május
utolsó
vasárnapján.
A
hagyományos
programelemek mellett sok újdonsággal is találkozhattak
a kiérkezők. A somogyjádi rendőrőrs munkatársai több
közlekedéssel kapcsolatos feladattal várták az
érdeklődőket. Kovács Zsolt alezredes, őrsparancsnok és
munkatársai rendíthetetlen nyugalommal segítettek a
gyerekeknek. Volt, aki rollerrel, mások pedál nélküli
babakerékpárral rótták az akadálypálya köreit. A délután
folyamán a rendőrség segítségével lehetőség volt arra,
hogy azonosítóval lássák el a kerékpárokat. Így a jármű
lopás esetén beazonosíthatóvá vált. Nagy sikere volt a

RG a csarnokban Május 26-tól 28-ig, 3 napon át ismét
sportolóktól volt hangos a somogyjádi sportcsarnok. Itt
rendezte meg a szakszövetség a ritmikus gimnasztika
diákolimpia országos döntőjét. Az ország minden
részéből: Pécsről, Komáromból, Kiskunlacházáról,
Budapestről, Mohácsról, Szombathelyről érkeztek
sportolók, akik közül többen itt foglaltak szállást, a
somogyjádi vendégházat és a környékbeli szállásokat
vették igénybe. 3 osztályban 6 korcsoportban közel 400
versenyző küzdött az érmekért.. A csarnok mindhárom
napban zsúfolásig tele volt látogatókkal, érdeklődőkkel, a
sportolókat kísérő szülőkkel, szurkolókkal.
Somogyjádiak Franciaországban Két somogyjádi
diáknak: Szőke Richárdnak és Hegedüs Szebasztiánnak
lehetősége adódott arra, hogy részt vegyen egy
nemzetközi labdarúgó tornán, amelyet a franciaországi
Viesly nevű településen rendeztek. A két tanuló a
kaposvári Mézga Focisuli Clubhoz csatlakozva júniusban,
a pünkösdi hosszú hétvégén utazhatott ÉszakFranciaországba. A francia csapatok mellett a tornán
német, belga, ír és lengyel klubok szerepeltek.
Magyarországot a mézgások képviselték ezen a rangos
tornán. Összesen 24 csapat között kezdődtek meg a
küzdelmek. A mieinknek a csoportmérkőzéseken nem
sikerült a legjobb eredményt elérni, azonban később az
alsóházban nyújtott jó teljesítményüknek köszönhetően
minden gyermek külön kupával térhetett haza. A fiúkat a
helyi csapatban játszó gyerekek családjainál szállásolták
el, akik minden jóval ellátták a vendégeket. A két
somogyjádi fiatal most vett részt először külföldi utazáson,
amely maradandó élmény volt számukra. /Bogár István/
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A 2016/17. tanév 2. féléve
az általános iskolában
Hagyományos tevékenységeink mellett a második
félévben is számos érdekes, újszerű programmal
színesítettük az iskolai életet.
A „Mesefüzér” program keretében az alsós osztályok
mesedramatizálással ajándékozták meg egymást. A
kicsik szépíró, versmondó és daléneklő versenyen is
megmutatták tudásukat. A harmadikosok az „Eleink
élete” témahét keretében Kassai Lajos lovasíjászhoz is
ellátogathattak. A felsősök további vetélkedőkön
küzdhettek
az
Illyés
Gyula
Vándorserleg
meghódításáért: most ez legtöbbször a 8. osztálynak
sikerült. Csatlakoztunk a Fenntarthatósági témahéthez:
papírgyűjtést, hulladékból készült alkotások kiállítását,
interaktív csapatversenyt, komplex járási tanulmányi
versenyt
rendeztünk.
A
következő
tanév
előkészítéseként a leendő elsősök „iskolába csalogató”
foglalkozáson ismerkedhettek meg a tanító nénikkel, az
iskola világával, a negyedikesek pedig változatos
programokon vettek részt a leendő osztályfőnökükkel
és tanáraikkal a Felsősök leszünk program keretében. A
pályaválasztás
előkészítéseként
szervezett
programoknak is köszönhető, hogy tanulóink többsége
az első helyen megjelölt középiskolába nyert felvételt.
Diákjaink szép sikereket értek el rajzpályázatokon, a
különböző szervezésű szavalóversenyeken.
A mindennapos testnevelés, a 3. és 6. osztályosaink
úszásoktatása mellett a Bozsik programban és a
Diákolimpián való részvétellel is igyekeztünk felkelteni
a diákok figyelmét a mozgás fontosságára. Az atlétika
versenyen csapatban és egyéniben is kiemelkedő
eredményeket értek el diákjaink. A „Sulisárkány”
versenyen 5-6. osztályos csapatunk ezüstérmes lett.
A szülők számára több tanóra mellett nyílt órákat
tartottunk a néptánc tanszakon, a gyógytestnevelés
foglalkozáson is. A jól sikerült családi napok célja a
közösségépítés, a szülőkkel való együttműködés
erősítése.
Új partneri kapcsolatok kialakítása révén több
osztályunk is eljutott a Kaposvári Egyetem
könyvtárába, valamint a Rippl-Rónai Múzeumba.
Ifjúságvédelmi óra keretében 7-8. osztályos diákjaink
szemléletét, felelős gondolkodását kívántuk formálni.

A művészeti iskola növendékei értéket képviselő,
igényes előadásaikkal fontos szerepet játszottak az

iskolai és községi rendezvényeken, de távolabbi
eredményes szereplésekre, versenyekre is eljutottak
harangjátékosaink, citerásaink, táncosaink. A tanszakok
sikeres tanévzárón mutatták be éves munkájuk
eredményét.
Illyés Gyula Az éden elvesztése című oratóriumának 50
évvel ezelőtti bemutatójáról az iskola és az
önkormányzat közös rendezvényén emlékeztünk meg.
Ünnepségsorozatunk ősszel az Illyés-hét keretében
folytatódik.
Az iskola tanévzáró ünnepségéről ki örömmel, ki kissé
csalódottan vitte haza bizonyítványát, mely iskolai
szinten 3,8-es átlagot mutatott. A nagy plénum előtt
kitűnő tanulmányi eredményért 18 tanuló vehetett át
jutalomkönyvet, 15 fő 1. osztályos kiválóan teljesítő
diák pedig az osztályban kapta meg jutalmát. Az
önkormányzatok, civil szervezetek is elismerték a
tanulmányi, közösségi munkát, a községi műsorokon
való aktív részvételt.
Sikerrel pályáztunk a Napközi Erzsébet tábor két
turnusára, így június 2. felében az iskolában és iskolán
kívüli helyszíneken értékes, változatos programokon
vehettek részt a diákok.
Köszönjük az önkormányzat és minden partnerünk
segítségét! Külön köszönet illeti a támogató szülői
közösséget, akik eredményes munkájuk révén a korábbi
éveknél is nagyobb mértékben tudták támogatni
programjainkat, a tanulmányi kirándulásokat, a DÖK
által megszervezett diáknapot!
Honlapunkon és facebook oldalunkon további
részleteket
olvashatnak
programjainkról,
eredményeinkről. Mindenkinek feltöltődést nyújtó,
élményekkel teli, kellemes nyarat kívánunk!
Tóthné Bali Klára igazgatóhelyettes
Tájékoztató a beiskolázási segélyekről
2017-ben is beiskolázási támogatást ad
az önkormányzat a különböző oktatási
intézményekben tanuló somogyjádi
fiatalok számára. (Az általános iskolában
tanuló gyermekek a kormány rendelete
értelmében ingyenesen kapják meg
tankönyveiket
valamennyi
évfolyamon.)
A
tankönyvtámogatást egyedi határozatokkal biztosítjuk a
középiskolások számára. Azon diákok, akik nem
ingyenesen kapják a tankönyveket, 5.000 Ft-ot és a
10.000 Ft feletti rész 20 %-át kapják meg támogatásként
maximum 5.000 Ft-ig. Kérjük a tanulókat, hogy a
tankönyvek árát igazoló értesítést hozzák magukkal. A
főiskolásokat, egyetemistákat is támogatni kívánjuk. Azon
nappali tagozaton tanuló hallgatók, akik Bursa
ösztöndíjban nem részesülnek, 10.000 Ft beiskolázási
segélyt kapnak. Kérjük a hallgatókat, hogy a hallgatói
jogviszonyról szóló igazolást hozzák magukkal a
támogatás átvételéhez. A tankönyvtámogatások és
beiskolázási segélyek a közös hivatal házipénztárában
kerülnek kifizetésre: 2017. augusztus 21-én (hétfőn) és
2017. augusztus 22-én (kedden) 8 órától 16 óráig.
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Nyári programajánló

A Mesevár óvodából jelentjük
Óvodánkban április 20-21-én megtörtént a beiratkozás
a következő nevelési évre. Ez alapján a Társulási
Tanács hozzájárulásával 2017. szeptemberében
változatlanul három csoportban biztosíthatjuk majd a
gyermekek nevelését-oktatását. A tavasz, nyárelő sok
programot tartogatott az óvodás gyermekek és a szülők
számára is. Április végén települési sportmajálison
vehettek részt a családok, ahol változatos programokkal
vártuk őket. A Kaposvári Múzeummal közösen elnyert
pályázat keretében a középső csoport interaktív
foglalkozáson vehetett részt a múzeumban, a nagy
csoport pedig a Fekete István Látogatóközpontban.
Májusban megtörténtek a csoportkirándulások,
szülőkkel, testvérekkel kibővült csoportjaink Patcán
illetve Pécsett töltöttek el egy-egy tartalmas napot. A
gyereknapról sem feledkeztünk meg, sőt duplán meg is
ünnepeltük: egyrészt a községi rendezvényen a
szabadidőparkban, másrészt az óvodában májusfa
kitáncolással, zenével, tánccal, fagyizással. Június
elején megtartottuk a kis- és középső csoportosok
évzáróját valamint a nagycsoportosok ballagását a
művelődési házban.

A tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva ismét
nyárköszöntő csillagfény-partyra várjuk a szórakozni
vágyókat a Cinka közi szabadidőparkba július 15-én,
szombaton 21 órától 1 óráig. A zenei kínálatban
mindenki talál magának „táncolnivalót”. Gyertyafény,
jó hangulat. Mi kell még? Hát ön! Szeretettel várjuk.
Július 18-án és 19-én falukirándulásra invitálja az
önkormányzat a somogyjádiakat. Az úti cél: az Őrség
és a szlovéniai határvidék. Az önkormányzat
támogatásának köszönhetően a részvételi díj 9500
Ft/fő. Az ár tartalmazza az útiköltséget, a
szállásdíjat, a belépők árát, valamint mindkét este a
vacsora költségét. A szállás Lentiben lesz, 2-4-6
ágyas kollégiumi szobákban.
Jelentkezni a hivatalban lehet Óvári Józsefnénél a
díj befizetésével. A részletekről a jelentkezők külön
értesítést kapnak. Várjuk jelentkezését!

Felhívás

Somogyjád Község Önkormányzata
teljes tereprendezéssel bontásra meghirdeti a
Somogyjád, Kossuth utca 6. szám alatti ingatlant.
Érdeklődni, jelentkezni és ajánlatot tenni 2017.
július 25-ig lehet a hivatalban Lőrinczné Kiss Ilona
polgármesternél. Amennyiben nem lesz helyi
érdeklődő a feladatra, az önkormányzat
vállalkozónak adja ki a munkát.
HIRDETMÉNY
Dr. Loján Mihály háziorvos értesíti a lakosságot, hogy
2017. július 10-től július 14-ig szabadságon lesz.
Helyettese Dr. Koronczi Gábor
Osztopán, Ady E. u. 4. Tel: 82/ 589-003.
Rendelési idő Osztopánban:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 – 11:30
Szerda és péntek:
8:00 – 10:00

ZÖLDSÉGVÁSÁR

Mindhárom műsor nagyon szépre, meghatóra sikerült,
büszkék voltunk kis gyermekeink teljesítményére. A 25
fős nagycsoportból 5 gyermek még egy évig óvodai
fejlesztésben részesül, 20 fő pedig szeptemberben
megkezdi iskolai tanulmányait. A nevelési év folyamán
a hatékony munkavégzéshez a feltételek biztosítva
voltak. Igyekeztünk részvételünkkel színesíteni a
község rendezvényeit is. Köszönöm az óvoda minden
dolgozójának
a
lelkiismeretes
nevelő-oktató,
gondozómunkát, fenntartóinknak, partnereinknek a
segítséget, támogatást. Augusztus 07-től szeptember
01-ig az óvoda karbantartás, takarítás miatt zárva lesz.
Szeptember 04-én szeretettel várjuk újra a gyerekeket!
Kurucz Gáborné óvodavezető

A Start mezőgazdasági program keretében
helyben termelt, friss zöldségfélék
vásárolhatók a Bogáti utcai buszmegálló
mellett kialakított standon keddi és pénteki
napokon 7:00-9:30 között. Folyamatosan
bővülő kínálattal, mindig friss áruval,
kedvező árakkal várnak minden kedves vásárlót!

JÁDIújság
Kiadja SOMOGYJÁD ÖNKORMÁNYZATA
Felelős kiadó: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester
Szerkesztő: Bögös Lászlóné alpolgármester
lapzárta: 2017. július 7.
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