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Somogyjád Község Önkormányzatának kiadványa
Tájékoztató a
testület munkájáról

A képviselő-testület 2017 első három hónapjában 5
nyilvános, 2 zárt és 2 együttes testületi ülést tartott
Alsóbogát, Edde, Osztopán és Várda testületeivel közösen.
Ezen kívül a társulási tanácsok is üléseztek.
Januárban a képviselő-testület részletesen tárgyalta
Somogyjád község 2017. évi költségvetésének tervezetét.
A Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás, a
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt
Könnyebb” Időskorúak Otthona, a Somogyjádi
Mikrotérségi Óvodai Társulás, a Somogyjádi Mikrotérségi
Mesevár Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, a Kaposvár
Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás
valamint a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési tervezetét a testület megvitatta, majd azokat
a társulások, illetve Somogyjád, Alsóbogát, Edde,
Osztopán képviselő-testülete jóváhagyta.
A képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek és
egyházak beszámolóit az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásáról. A
képviselők megköszönték az egyesületek, szervezetek
munkáját, majd döntöttek az idei évi támogatásukról is. A
testület az előző évekhez hasonló mértékben támogatja a
civilszervezeteket és az egyházakat, megköszönve a
község érdekében végzett munkájukat.
A somogyjádi rendőrőrs még hatékonyabb munkavégzése
érdekében a körzethez tartozó 12 település felajánlott és
beszerzett egy multifunkciós másolót és több LED lámpát.
A képviselő-testület tárgyalta, majd elfogadta a 2016. évi
szociális támogatásokról szóló beszámolót.
A „Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktumhoz”
csatlakozott Somogyjád Község Önkormányzata is, bízva
abban, hogy a községben lakók közül is minél többen
tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és tudnak
különböző képzéseken részt venni.
A mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges traktor
és tartozékok beszerzésére Edde és Alsóbogát
településekkel közösen adott be pályázatot az
önkormányzat. A DDOP-s projektjeink (iskola, óvoda,
integrált egészségügyi és szociális intézmények bővítése
és felújítása) 5 éves fenntartást követő, záró ellenőrzései
voltak február és március hónapban.
Több panasz érkezett az utcákon kóborló kutyákkal
kapcsolatosan, ezért megkezdődtek a tárgyalások
a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesülettel a
feladat-ellátási szerződésről. Szociális tűzifából az
önkormányzat minden jogos igényt ki tudott elégíteni, a
támogatást jelentős önerővel egészítette ki.
Sajnos, több munkakört, álláshelyet hosszú ideig nem
sikerült a szociális intézménynél betölteni, így egyre
nehezebb a feladatokat - különösen a személyes
gondoskodást - megszervezni, lényegesen több feladat
hárul egy-egy dolgozóra.

Ez történt

- 56. Kovács Rezső Röplabdakupa
- Február Iskolások és óvodások farsangja
- Március 10. Gergely-járás az óvodában
- Március 11. Nótaest a művelődési házban
- Március 14. Községi ünnepség és koszorúzás
- Március 24. Magyar Honvédség tájékoztatója, toborzója
- Március 25-26. Ritmikus gimnasztika a csarnokban
- Ökumenikus imahét programjai
- Április 7-9. Vidékbajnokság RG versenyek a csarnokban
- Április 8. a Fővárosi Operettszínház A chicagói hercegnő
című előadásának megtekintése Budapesten
- Április 9. Fekete Nándor orgonahangversenye
- Április 12. Elkészült a község tojásfája

elŐzetes

- Április 13. Éljen a szünet! – kirándulás a gyerekeknek
- 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, falukirándulások
Anyakönyvi hírek

Született:
Sándor Zselyke Rozina (Bogdán Tímea és Sándor Péter)
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóját.
Elhunytak:
Stadler György István
Horváthné Petrinovics Mária
Őri István Ferenc
Torma Sándorné
Babodi Imréné
Csécsi Zoltán
Samu György

Szoc. otthon
Petőfi utca
Kossuth utca
Arany utca
Táncsics utca
Kálvin utca
Toldi utca

A családok gyászában osztozunk.

Tájékoztató folytatásA

A képviselők Somogyjád önkormányzati ingatlanjaira
felújítási, fejlesztési tervet fogadtak el. A terv alapján
döntött a képviselő-testület a szociális garzonok és a
tűzoltószertár tetőfelújításáról. A tetőfelújítások már
március hónapban el is készültek.

Az önkormányzat 4,2 millió forintért új traktort vásárolt.
A Büszkeségpont kialakítására (1956-os emlékmű
felújítása) sikeresen pályázott az önkormányzat, így az
Emlékparkban a munkálatok már el is kezdődtek, szinte
befejeződtek. Pályázatot adott be a testület a világháborús
emlékmű felújítására is. Ebben még nincs döntés.
A tavalyi program folytatásaként a Nemzeti Kulturális
Intézet közfoglalkoztatásában Laczkó-Papné Bank Beáta
közművelődési
referensként
dolgozik
a
településen. Főállásban végzi a közéleti és kulturális
rendezvények szervezését, foglalkozik gyerekekkel és
idősekkel egyaránt munkakörében, segítve Somogyjád
Község Önkormányzata 2017. évi rendezvénytervének
megvalósítását.
A testület elfogadta idei rendezvénytervét, amelyben a
megszokott és sikeres rendezvények mellett újszerű
ötletek is szerepelnek. A rendezvényekre - amelyeket a
honlapunkon és a hivatalos facebook oldalunkon is
hirdetünk – hívjuk és várjuk községünk lakóit.
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
ülései során több rendeletét módosította, új rendeletet
alkotott a közművelődésről. A testület módosította A

személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét
többek között amiatt, mert 2017. március 1-től a házi
segítségnyújtást igénybe vevőknek személyi térítési díjat
kell fizetniük a szolgáltatásért.
Somogyjád helyi építési szabályzatáról szóló 13/2003
(VI.19.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) is pontosításra
került.
Március 1-től négy különböző startprogram indult 37 fő
foglalkozatásával, míg április 1-től a hosszú távú
közfoglalkozatásban újabb 9 főnek biztosít az
önkormányzat munkát.
Márciusban elfogadták a képviselők Somogyjád Község
Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletét,
amelyet a képviselő-testület több alkalommal tárgyalt
meg. Szintén ebben a hónapban az étkezés térítési díjának
emeléséről döntött a testület. A nyersanyagnorma emelését
a nyersanyagárak emelkedése, a rezsiköltség emelését –
amelyet 2012-ben emeltek utoljára – elsősorban a kötelező
minimálbér emelése indokolta. Az áremelkedés miatt
módosítani kellett a köznevelési intézményekben
igénybevett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendeletet.
A képviselő-testület - figyelembe véve az intézmények,
civil szervezetek javaslatait - döntött a községi díjakról,
kitüntetésekről. A díjazottak rövid méltatását lapunk 3.
oldalán olvashatják.
A közös testületek március végén megtárgyalták a
közrend, közbiztonság helyzetét. Elismeréssel és
köszönettel szóltak a rendőrőrs munkatársainak
tevékenységéről és a polgárőrök munkájáról. Szintén
együttes testületi ülésen vitatták meg a képviselőtestületek az egészségügyi alapellátás helyzetét, a
pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló beszámolót.
A testületek egyhangúlag elfogadták a Somogyjádi
Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb”
Időskorúak Otthona valamint a Somogyjádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi szakmai beszámolóját.
A beszámolókat valósnak, tartalmasnak ítélték a
képviselők, köszönték a dolgozók munkáját.
Továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat.

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAIRÓL
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a lábon álló
növényzet, tarló, a növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan
tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz
növényzettől mentesen tartani. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A kérelmet legkésőbb
az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi
hatósághoz. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet a beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII. 03.) „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a
község köztisztaságának fenntartásáról” szóló önkormányzati rendelete meghatározza azt az időpontot, hogy mikor lehet
községünkben égetni. E szerint a megfelelően előkészített, légszáraz zöldhulladék, az emberi egészséget legkevésbé károsító,
vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon minden csütörtökön 10 - 17 óra között égethető. A száraz,
égetésre előkészített zöldhulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű hulladékot, gumit,
vegyszert, veszélyes hulladékot.

Kérjük a lakosságot, hogy tartsák be a rendeletben meghatározott csütörtök 10-17 óra közötti időpontot!
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A Mesevár óvodából jelentjük
A 2017-es naptári évet óvodánkban 63 kisgyermekkel
köszöntöttük. A hosszú, hideg tél folyamán több
betegségen estek át a gyerekek, emiatt a hiányzások
száma is nőtt az előző évekhez képest. A hiányzások
ellenére a február hónap a farsang jegyében telt. A
gyerekek óvónőikkel sokat készültek a „farsangi bálra”.
Színes álarcokat festettek, vidám dalokat, verseket,
csúfolókat tanultak, hogy azzal kergessék el a telet. Idén
sok év után újra a Művelődési Házban tartottuk a
farsangunkat, ahol kényelmesebben elfértünk. Ott
minden meghívott vendég és szülő láthatta mindhárom
csoport bemutatkozását és vidám műsorát. Jól
szórakoztak a vidám jelmezekbe bújt gyerekek Ribizli
bohóc műsora láttán. Megköszönjük a Szülői
Munkaközösség aktív, lelkiismeretes munkáját, nagyon
sokat segítettek a program lebonyolításában.
Idén is több alkalommal meglátogatták a leendő
tanítónők a nagycsoportosokat. Zsuzsa néninek és
Szilvi néninek foglalkozás és szabadidős játék közben
is
lehetőségük
nyílt
leendő
tanítványaik
megfigyelésére, megismerésére. Az óvoda-iskola
átmenetet segítő programunk még a Gergely-járás,
melyet március 10-én tartottunk. Ennek keretében a
nyolcadikosok vidám iskolába csalogató műsorral
látogatták meg a nagycsoportosokat, akik bár kicsit
megszeppentek, de csillogó szemekkel figyelték a
„nagyokat”. Majd a nyolcadikosok egy-egy kis óvodást
kézen fogtak, és elkísérték az iskolába. Ez a szép
hagyomány is segíti az érzelmi kötődés kialakulását, és
segíti felkészülni gyermekeinket a rájuk váró
változásokra. A Gergely-járást követő nap játékos
„iskolába csalogató” foglalkozáson vettünk részt,
amelyet a tanítónők tartottak a nagycsoportosoknak.

Márciusban a Szegedi Látványszínház is ellátogatott
hozzánk zenés interaktív műsorával a húsvét és víz
világnapja jegyében. Tóth Sándorné pedagógus
minősítése is erre az időszakra esett. A minősítés
keretében két fantasztikus foglalkozást láthattunk, ahol
a gyerekek és az óvónőjük is kitűnően teljesítettek.

Házi versmondó versenyt is szerveztünk, amelyről
Hetesre, a középdöntőbe jutott Szaka Viktória, Ress
Márk, Rosta Máté és Szabó Csongor. Gratulálunk nekik
és felkészítőiknek! Máté a döntőbe is továbbjutott, érte
Szentbalázson ismét izgulhatunk.
A nevelési év végéig sok izgalmas program vár a
gyerekekre, például húsvét, múzeumlátogatás,
gyereknap, a májusfa kitáncolása, csoportkirándulások,
évzárók, ballagás. Leendő óvodásainkról sem
feledkeztünk meg, nekik április 20-21-én lesz az
óvodai beiratkozás, az első nagy találkozás az
intézménnyel. Valamint még a június közepén tartandó
nyílt napon lesz lehetőségük ismerkedni az óvodával,
leendő társaikkal, óvónőikkel, és kiválaszthatják az
óvodai jelüket. Köszönjük fenntartóink, partnereink és
a szülők segítségét, támogatását.
Kurucz Gáborné óvodavezető

Községi díjazottak 2017
„Ha az egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli azt, és
maga is felemelkedik vele együtt.”

A községi díjak átadására az idén is a március 15-i
ünnepség keretében került sor.

Somogyjádért díjat vehetett át Dr. Loján Mihály,
községünk háziorvosa a Somogyjádon élők egészsége
érdekében több évtizeden át végzett lelkiismeretes
gyógyító tevékenységéért. Somogyjádért díjban részesült
Szőkéné Baracsi Ágnes, az általános iskola tanára, aki a
település érdekében végzett lelkiismeretes és önzetlen
tevékenységével hozzájárult Somogyjád szellemi és
erkölcsi értékeinek gyarapításához. A közművelődés
terén éveken át végzett önzetlen munkájáért részesült
díjban Fehérné Kigyósi Szilvia, az általános iskola
pedagógusa. Kiemelkedő sportmunkáért elismerő
oklevelet kapott Szabó Orsolya Somogyjád sportéletében
végzett kimagasló munkájáért, amellyel hozzájárult a
lovassport feltételeinek javításához, a sportág
népszerűsítéséhez. Kulturális és közéleti munkája
elismeréseként díjat vehetett át Kovács Virág és Horváth
András. Mindketten hosszú ideje aktív közreműködői
községünk kulturális műsorainak, rendezvényeinek.
A kitüntetetteknek szívből gratulálunk. A községünk
érdekében végzett áldozatos munkájukat köszönjük,
továbbra is számítunk segítségükre. Jó erőt,
egészséget, további eredményes munkát kívánunk
mindnyájuknak.
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Az általános iskola 1. féléve
a 2016/17. tanévben
A fenntartó anyagi juttatása mellett ez évben is jelentős
segítséget kaptunk a somogyjádi önkormányzattól a
nyári karbantartási munkákhoz. A tanév során kapott
további támogatások is jól mutatják, hogy az állami
átvétel óta sem változott a község iskolabarát
hozzáállása. A városkörnyék egyik legszebb, legjobban
felszerelt iskolájába járhatnak gyermekeink. A
pedagógusok kreativitását jelzi a tantermek és a
folyosók igényes dekorációja. Aulánk gyönyörű téli
mesevilágáról még a megyei lapban is olvashattunk.
A napi tanulási tevékenység mellett idén is
megszerveztük nemzeti és egyéb ünnepeinket, részt
vettünk tanulmányi, sport, művészeti vetélkedőkön,
műsorokon. Mindemellett újfajta közösségépítő
programokkal, versenyekkel is igyekeztünk színesíteni
az iskolai életet.
Az idei tanévben az alsósok 100%-a, a felsősök 70%-a
ingyenesen juthatott hozzá a tankönyvekhez. Az
önkormányzatoknak köszönhetően a fizetős tanulóknak
idén is egységesen 7000 Ft-ot kellett befizetniük.
A tanévnyitón 22 kis elsőst köszönthettünk, akik a
tanító nénik segítségével gyorsan megszokták az iskolai
életet. Új hagyományt teremtve Illyés napunkon
hivatalosan
is
iskolásokká
avattuk
őket.
Iskolaérettségüket, munkájukat, tudásukat nyílt órák
keretében mutatták meg szüleiknek, az óvó néniknek.
Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk az alsó és felső
tagozat közötti váltás segítésére is. Valamennyi
felsőben dolgozó pedagógus kiemelt feladata volt az 5.
osztályosokra való fokozott odafigyelés.
A végzősök pályaválasztásának segítése érdekében soksok programot szerveztünk: szakma-bemutatókon,
pályaválasztási kiállításon, road show-n vehettek részt
diákjaink.
Művészeti iskolásaink produkcióikkal idén is
színesítették a környező települések falunapjait. A
somogyjádi programon is örömmel szerepeltek, miután
az osztályfőnökökkel, szülőkkel együtt sikeresen
kivették részüket a közös főzésből.
Az idei
tanév újszerű kezdeményezéseként
„Mesefüzér”
címmel,
alsós
osztályaink
mesedramatizálással ajándékozták meg egymást. A
felsősök között elindult a verseny az Illyés Gyula
Vándorserleg meghódításáért. Az első félév során 2
alkalommal (Illyés nap, Focibajnokság) versengtek az
osztályok a kupa időszakos birtoklásáért.
Más szervezetek, iskolák által meghirdetett
vetélkedőkön is részt vettünk: Osztopánban az 56-os
eseményekre emlékezve felsős, Szennában a
mesevetélkedőn alsós diákjaink értek el szép
eredményeket. Képzőművészetet kedvelő diákjaink
több rajzpályázaton vettek részt és értek el sikereket. A
mindennapos testnevelés, a sport jellegű szakkörök
biztosítása mellett 2016 m-es futással, 5 km-es sétával,
magasugró verseny szervezésével, a Bozsik
programban és a Diákolimpia különböző rendezvényein

való részvétellel igyekeztünk felkelteni a diákok
figyelmét a mozgás fontosságára, illetve nyújtunk
lehetőséget a sikerre a sportban tehetséges diákok
számára.
Az internet világában rejlő pozitív lehetőségek mellett a
veszélyekre is fel kell hívnunk a gyerekek figyelmét.
„Netezz biztonságosan!” címmel külső szakértő
bevonásával interaktív előadáson vettek részt felsős
diákjaink.
Partneri kapcsolatainkat tovább ápoltuk, de újakat is
kialakítottunk. Ennek köszönhetően több osztályunk is
látogatás tehetett a Kaposvári Egyetem könyvtárában.
Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, a jelentősebb
világnapokról.
Színvonalas
műsorainkkal
hozzájárultunk a környező települések és Somogyjád
méltó ünnepségeihez.
Az első félév lezárásaként ki örömmel, ki kissé
csalódottan vihette haza bizonyítványát, amely iskolai
szinten 4,0-es átlagot mutatott. Előttünk a 2. félév,
melyben még mindenkinek van esélye eredményei
javítására. A tanulás mellett még rengeteg egyéb
program, élmény vár diákjainkra.
Az önkormányzat és további segítő partnereink mellett
ezúton is szeretnénk külön köszönetet mondani a
tevékenységünket támogató szülői közösségnek, akik
eredményes munkájuk révén a korábbi éveknél is
nagyobb mértékben tudják támogatni programjainkat,
tanulóink év végi tanulmányi kirándulását és a DÖK
által szervezendő diáknap eredményességét.
Tóthné Bali Klára igazgatóhelyettes
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulójára emlékeztünk 2017. március 14én, a nemzeti ünnep előestéjén a Művelődési
Házban. Polgármesterasszony köszöntőjében
felidézte az 1848-as eseményeket, majd
átadta a községi elismeréseket.

A díjátadást követően látványos, szívhez szóló versestáncos ünnepi műsort tekinthettek meg az ünneplők. A
műsort Tóthné Bali Klára és Szentpáli Edit állította
színpadra. Az ünnepi műsorban közreműködtek az
általános iskola 6. osztályos tanulói valamint Kállai Zsófia
8. évfolyamos diák. Az ünnepség az emlékparkban
koszorúzással ért véget. Köszönjük a méltó
megemlékezés
valamennyi
közreműködőjének
segítségét, munkáját.
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KÉK HÍREK
A Somogy Megyei Rendőr-Főkapitányság Elektronikus
Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR)
hírlevele az internet veszélyeiről.

Napjainkban egyre fontosabb gyermekeink védelme az
internet káros tartalmaival szemben. A felnövekvő
nemzedék otthonosan mozog az internet világában,
azonban egyre többször találkozhatunk megtévesztő,
hamis, erkölcsi – és szellemi fejlődésre káros tartalmú
weboldalakkal. A gyermekek képtelenek helyesen szűrni
és értékelni a kapott információt, megkülönböztetni az
értékest és az értéktelent. Védelmüket legjobban a szülői
felügyelet szolgálhatja, valamint rendelkezésre állnak
egyéb szűrőprogramok is, azonban a technikai
megoldások teljes mértékben nem helyettesíthetik a szülői
felügyeletet. Ennek érdekében az internetet használó
gyermek szüleinek kell az internet használatával és
tartalmával megismerkednie, mert így válhat képessé arra,
hogy gyermekével megbeszélje azokat a kérdéseket,
problémákat, amelyeket a gyermek észlel. A káros
weboldalak elkerülése érdekében fontos, hogy a szülő
irányítsa a gyermek internetes tartalmakkal kapcsolatos
érdeklődését, legyen segítségére felfedezni azokat a
honlapokat, amelyek a gyermekek számára hasznosak,
káros tartalmaktól mentesek. Ajánlás szülőknek:
1. A szülő érdeklődjön, ha a gyermek valamilyen általa
felfedezett internetes újdonságról számol be!
2. Szakítson időt közös szörfözésre, így hozzászoktatja
gyermekét ahhoz, hogy a netezés közös program is lehet!
3. A káros tartalmak elleni védekezéshez használjon
szűrőprogramokat, az ilyen tartalmú oldalakra jellemző
kulcsszavak alkalmazásával, vagy egyes weboldalak
címei alapján le lehet tiltani azok látogatásának
lehetőségét!
4. Fontos annak tudatosítása, hogy a chatszobában való
beszélgetés, ismerkedés során előfordulhat, hogy egyes
személyek másnak adják ki magukat, nem a valóságnak
megfelelő adatokat közölnek magukról!
5. Ha tudomására jut, hogy gyermekét bármilyen formában
zaklatják
az
interneten
keresztül,
forduljon
a
rendőrséghez!
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,
Fax:82/502-700-2772
E-mail:bunmeg@somogy.police.hu

A NÉBIH a területileg illetékes élelmiszerlánc felügyeleti
hatóságokkal közösen végzi a gyermekétkeztetés során
feltálalt készételek érzékszervi vizsgálatait, és az
eredményeket folyamatosan közzéteszi. A vizsgálat
napján feltálalt csontleves és vadas mártásunk kiváló
minősítést kapott. Az említett hatósági vizsgálatok
eredményeit az ellenőrző szerv a honlapján közzéteszi.
A téli szünet előtt iskolásainkból 4 osztály jelentkezett a
„Keressük 2016 közétkeztetőjét” pályázatra. Ebben a
versenyben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI) az egész országban a
gyerekek szavazatai alapján összegyűjtötte a kedvenc
ételeiket. Ebből és a leadott receptekből szakmai zsűri
választotta ki Magyarország TOP 50 legfinomabb
menzaételét, melyet a www.merokanal.hu oldalon közzé
is tettek. A feladatunk az volt, hogy a mi gyerekeink
kedvenceiről fotót készítsünk, és a recepteket elküldjük a
zsűrinek.
A
kiválasztott
50
ételből
azután
receptgyűjteményt készítettek. Örömmel láttuk a mi
ételeinket is a kiválasztottak között. Ez azt jelenti, hogy a
szakmai zsűri is arra érdemesnek találta őket. A szavazó
osztályok között 100.000 Ft értékű utalványokat sorsoltak
ki. Nagyon örültünk, amikor kiderült, hogy Somogyjádról
2 osztálynak is kedvezett a szerencse.
Folyamatosan továbbképzéseken veszünk részt, és a
szakirodalom segítségével is fejlesztjük magunkat,
bővítjük tudásunkat. Igyekszünk az étkezők igényeinek
valamint a hatósági előírásoknak megfelelően végezni
munkánkat. Konyhánk továbbra is finom, házias ízekkel
várja az étkezőket, a vendégeket.
/Pánger Tímea/
SOMOGYJÁDI CSIRKEPÖRKÖLT AZ EGYIK
LEGJOBB MAGYAR MENZAKAJA
A "Keressük Magyarország TOP 50 legfinomabb
menzaételét" pályázaton két somogyjádi osztály
pályázata is bekerült a legjobb kiválasztott ötven közé,
így nyert a somogyjádi konyha csirkepörköltje és
aranygaluskája. A megnyert száz-százezer forintot
kirándulásra költik a gyerekek. A negyedik osztályosok
Balogh Zsuzsanna és Fehérné Kigyósi Szilvia
osztályfőnökök segítségével Budapestre mennek, az
ötödikeseket pedig osztályfőnökük, Bogár István egy
kalandparkba viszi az elnyert összegből. A díjátadóra
Budapesten került sor. Gratulálunk!

Sikeres a jádi konyha
Az önkormányzat tulajdonában lévő „Somogyjádi
Sportcsarnok” Nonprofit Kft. immár 10 éve végzi
közétkeztetési feladatait községünkben és a környező 4
településen. Valamennyi korosztályt igyekszünk ellátni
változatos, egészséges ételekkel, az ételkészítés során
figyelembe vesszük az étkezők igényeit és a hatályos
rendeletek előírásait is.
Munkánkat az elmúlt évben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) több alkalommal ellenőrizte.
Először a Minőségvezérelt Közétkeztetés vizsgálaton
vettünk részt, ahol a konyha teljes vizsgálatát elvégezték.
Itt magas %-os eredménnyel, jó minősítést értünk el.
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Kis vasúttörténet
72 milliárd forintból újul meg a dél-balatoni
vasúthálózat.
A
Szántód
–
Kőröshegy
–
Balatonszentgyörgy, illetve Fonyód – Kaposvár közötti
szakaszon is nagygépek dolgoznak a vasútvonal
fejlesztésén.
A Balaton déli partját köti össze Belső - Somoggyal a
Kaposvár - Fonyód vasútvonal, amely a MÁV 36-os
számú, egyvágányú, nem villamosított fővonala. A
Kaposvárról kiinduló, 53 km hosszú helyiérdekű
vasútvonalat a személyforgalom előtt 1896. július 15-én
nyitották meg. A dombvidéki jellegű, többnyire
folyóvölgyekben haladó vonal viszonylag kevés
földmunkával, 23,6 kg/fm tömegű, „i”sínekből épült.
Az 1960-as években új 48 kg/fm-es sínekből és
vasbeton aljakból teljesen átépült a vonal. Ekkor a teljes
vonalon 80 km/h volt a megengedett legnagyobb
sebesség. Az átépítés csak a szükséges mértékben
érintette a biztosítóberendezést, így napjainkig is a régi
készülékek működtek. Az 1960-as években jelentős
nyomvonalkorrekciók történtek. Várda és Somogyjád
térségében a jelentős emelkedőket kívánták
csökkenteni. A pályakorrekció- és átépítés miatt az új
somogyjádi állomásépület kissé távolabb került a
település központjától. Az átépítésnek vasúttechnikai
okai voltak ugyan, de a település növekedése,
terjeszkedése akkor még az újonnan épült állomás felé
irányult.
Az
intézkedés
akkoriban
jelentős
közfelháborodást keltett. A munkálatok jelentős
földtömeg megmozgatásával jártak, több ponton hosszú
bevágásokat, ill. az új somogyjádi állomás közelében
ívben fekvő vasúti töltést kellett építeni.

A valamikori állomás és nyomvonal helyét a Közösségi
terem mellett egy vasúti hajtány és emléktábla őrzi.
Somogyjád megállóhely valamikor fontos vasúti
csomópont volt, külön állomásfőnökséggel és
tekintélyes forgalommal. A vasútvonal a kezdetektől
egészen az 1990-es évek végéig jelentős teherforgalmat
bonyolított le mind helyi és távolsági minőségben.
2009-ig a kaposvári cukorgyárba érkező répavonatok
ezen a vasútvonalon közlekedtek, majd a leromlott
pályaállapotok miatt ezeket kerülő útvonalakra
irányították. A Pécs és Bátaszék felől érkező távolsági
fürdősvonatok mind ezen a vonalon érték el a magyar

tengert. Szombathely ill. Tapolca felől szintén
fürdősvonatok közlekedtek a Balaton érintésével
egészen Kaposvárig, korábban Pécsig is. A balatoni
üdülőszezonban a távolsági utasforgalom még
napjainkban is jelentős.
Sajnos az idők változtak, a település más irányba
terjeszkedett tovább, és az (új) állomás teher- és
személyforgalma drasztikusan visszaesett, ezért 2004
őszén a vasúttársaság itt is véglegesen megszüntette a
menetjegykiadást és a vasúti szolgálatot, majd az
állomásépületet kiürítette és sorsára hagyta.
Vonatkeresztezési lehetőség jelenleg a szakaszon
Kaposfüreden, Osztopánban és Lengyeltótiban van.
2009-ben Öreglakon a mellékvágányokat felszedték.
Hasonló sorsra jutott később Somogyjád is, viszont egy
vágányt rakodásra Jádon fenntartottak.
2014-től rendre felmerült a vasútvonal fejlesztésének
gondolata. Az átépítés időszerű volt, mert a vonal
jelentős részén 40-60 km/h-s sebességkorlátozásokat
kellett bevezetni. A vonatok átlagos menetideje a két
végállomás között másfél óra volt már. A vasútvonal
Pamuktól északra eső felén a pálya jórészt mocsaras,
ártéri területeken vezet, ezért számos helyen súlyos
vágánygeometriai hibák keletkeztek. Ezek kijavítása
évről-évre anyagi okok miatt nem történt meg.
A felújítási munkálatok 2016-ban kezdődtek meg
Osztopán és Fonyód között. 2017 tavaszán végre a
somogyjádi szakasz is sorra került. A fejlesztés
kivitelezési munkálatai vágányzár mellett zajlanak.
Addig vonatpótló autóbuszok közlekednek.
A jelenlegi ütemterv szerint 2017 nyarán a Balaton déli
partján a menetrend szerinti vasúti közlekedés ismét
elindulhat. A beruházás a nyári szezon végeztével, 2017
őszén újabb vágányzárral folytatódik, amely a terv
szerint 2017 decemberéig tart. Tehát annak megfelelően
ütemezik a felújítási munkálatokat, hogy 2017 nyarán –
a szezonban - a menetrend szerinti vonatforgalom ismét
megindulhasson a Balaton déli partján, így nem
akadályozva az idegenforgalmat. A Fonyód déli
irányból (Pécs, Kaposvár) történő vasúti megközelítését
biztosító
Kaposvár
–
Fonyód
vasútvonal
állapotjavításával az eredeti 80 km/ h pályasebességet
helyreállítják, a felújítással a menetidő Kaposvár –
Fonyód között ismét 1 óra alá csökkenhet. A 72
milliárdos teljes projekt befejezése 2018 őszén várható.
A startprogramban termelt
fűszerpaprikából készült őrölt
paprika
értékesítése
folyamatos. Érdeklődni Barti
Izabellánál lehet a hivatalban.
A kábeltelevízió és az internet előfizetői díjának készpénzes
befizetésére az alábbi időpontokban van lehetőség:
közműdíj-fizetési napokon a művelődési házban. Minden
szerdán 9-11 óra között a stúdióban és 14.30 órától 17 óráig
a Családsegítő Központban. Megértésüket köszönjük.
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Civilsarok
Bozsik Program Somogyjádon
Április 2-án, vasárnap településünkön közel 100
gyermek mérhette össze tudását labdarúgás sportágban
az OTP Bank Bozsik Egyesületi program keretében. A
tornán az U7-es és az U9-es korosztály csapatai léptek
pályára. A rendkívül nagy létszámú részvétel oka, hogy
a Mezőcsokonya körzet mellett a Kaposvölgye csoport
is nálunk rendezte meg tornáját. Somogyjád csapatatai
a mezőcsokonyai körzetben szerepelnek hétről-hétre,
melyeknek lebonyolítását csoportvezetői feladatkörben
Ress Antal koordinálja.
A program célja az egyesületi tömegbázis kialakítása, a
sportághoz kötődés megszilárdítása, a technikai alapok
megteremtése, a játékkészség alapjainak lerakása, a
tehetségkutatás és a tehetségek fejlesztése. A játékosok
speciális, a kreativitást, gyorsaságot javító szabályok
szerint játsszák le a találkozókat. A 7 éves kornál
fiatalabbak a pálya egyik felén technikai képességet
fejlesztő gyakorlatokat végeztek. Azonban a feladatok
mellett a labdarúgójátékban is bizonyíthatták tudásukat.
A nagy melegre való tekintettel a torna közben többször
pihenhettek a gyerekek. A másik térfélen az U9-es
korosztályban 4+1-es csapatok mérkőztek egymással a
kisméretű pályákon.
Azzal, hogy a gyerekek kispályán, szűk területen
játszanak, kevesebb idő alatt több játékhelyzettel
találkoznak, és jobban hozzászoknak a gyorsabb
játékhoz. Szakemberek azt várják, hogy az ilyen
formában lebonyolított tornák hatással lesznek az
egyesületeknél elvégzett edzések, foglalkozások
jellegére is. Reményeik szerint az egységes elvek
mentén történő munka pozitívan hat a labdarúgók
felkészültségére, és jelentősen javul a nagypályás
futballra megérett labdarúgók játékminősége. Ezek a
tornák nyújthatnak garanciát arra, hogy a fiatalok az
életkori sajátosságoknak megfelelő körülmények között
fejlődjenek, javuljon technikájuk, kreativitásuk,
játékkészségük, valamint a gondolkodásuk sebessége.
A mérkőzéseken a taktikai elemeknek még nincs
különösebb
jelentőségük,
nem
a
csapat
összteljesítménye számít, hanem a játékosok egyéni
teljesítményei a csapatokban. Ennek megfelelően nem
az eredmény a legfontosabb, nem készülnek tabellák,
ranglisták sem, de a szakemberek árgus szemekkel
figyelik a fiatalok játékát, feljegyzik a kiemelkedő
teljesítményeket, illetve minden olyan jelet, ami arra
utalhat, hogy az egyes focistákból a későbbiekben igazi
játékos-egyéniség válhat.
A Somogyjádon megrendezett jó hangulatú tornáról a
gyermekek kellemes élménnyel térhettek haza. A torna
végén az értékelésnél minden kis focista jutalomban
részesült, emellett minden csapatból kiemelésre került
egy-egy játékos, ők külön jutalmat vehettek át.

Az április 2-i torna szervezését Ress Antal mellett Nagy
Lajos (pályagondnok), Széchenyi Attila (edző), Bogár
István (testnevelő), kis labdarúgóink szülei és iskolánk
több felső tagozatos tanulója segítette. Köszönjük.
/Bogár István/

MEGHÍVÓ - MAJÁLIS
Az
elmúlt
évek
hagyományait követve idén
is
zenés
sütés-főzésre
várjuk a kikapcsolódni,
szórakozni vágyókat április

29-én, szombaton 17
órától a Cinka közben
lévő szabadidőparkban. Szalonnát, kenyeret,
asztalt, padot, zenét biztosítunk. Büfé lesz. Kérjük
önöket, hogy amennyiben tudnak, szalonnasütő
nyársat hozzanak magukkal! Fogadják el
meghívásunkat, és ünnepeljünk, lazítsunk együtt a
munka ünnepén!

50 éve volt az ősbemutató
50 éve, 1967. február 19-én volt a
somogyjádi művelődési házban Illyés
Gyula: Az éden elvesztése című költői
oratóriumának
ősbemutatója.
A
jubileum kapcsán több megemlékezésre
is sor került. A Jád Tv-ben műsort
láthattak a korabeli sajtóvisszhang
alapján. Kaposváron a Berzsenyi
Társaság által tartott rendezvényen megjelent Illyés
Mária, a költő leánya is, aki jó szívvel emlékezett
Somogyjádra. Az évfordulóra emlékezve mi, jádiak
május 19-én szervezünk megemlékezést a művelődési
házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Közterületek, temetők gondozása
Szeretnénk
megköszönni
azon
ingatlantulajdonosok munkáját, akik már
lekaszálták,
lenyírták
az
ingatlanjuk
előtti területet. Az időjárás tréfás kedvében
volt, így kissé előbb kellett elkezdeni a
fűnyírást. Önkormányzatunk ez évben is a
mezőgazdasági
projektben
nevelt
virágpalántákat ülteti ki a közterületekre.
Bízunk abban, hogy az előző évekhez
hasonló módon az itt élők is virágosítanak, s a
közterületeink ismét elnyerik a jádiak s az idelátogatók
tetszését. Az önkormányzat nem tud bérkaszálást
vállalni, erre nincs lehetőség. Tisztelettel kérünk
mindenkit, hogy gondozzák portáikat és az azok előtti
közterületeket is. Ugyanígy kérjük, hogy a temetők, a
sírok gondozását is rendszeresen végezzék. Köszönjük!

Ebben az évben is megszervezzük a „Gondozott
virágos porta" programot. Három alkalommal: május,
június és augusztus hónapban nézik végig a bizottsági
tagok a portákat. Szeptember elején értékelnek a
bizottságok, és szokásunkhoz híven a szeptemberi
falunapon kerülnek átadásra az ajándékok. Kívánunk
mindenkinek szép portát, és a portaszépítéshez erőt,
egészséget!
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SPORTHÍREK
Szabadidő Sportegyesület labdarúgó szakosztály
A tél folyamán a Szabadidő
Sportegyesület háza táján jelentős
változások történtek a felnőtt
csapat keretében. Sajnos, 3
alapjátékosunktól
külföldi
munkavállalás miatt meg kellett
válnunk, amely okot adott rá, hogy új igazolásokat
tervezzünk be. Az átigazolási időszak folyamán 5 új
játékost sikerült megszereznünk. Tompa László kapus
Mezőcsokonyáról, Németh Ádám Mohácsról, Fonai
Tibor és Fésüs Ádám Kaposmérőből és Sovák Máté
Patalomból érkezett. A korábbi csapat kapusa és
egyben játékos edzője, Varga Tamás is távozott, akinek
helyét edzőként Széchenyi Attila vette át. Az új edzővel
és csapattal a tél folyamán beneveztünk a Téli műfüves
bajnokságra,
amelyen
a
Mezőcsokonyával,
Magyaregressel és a Jutával szemben a dobogó legfelső
fokára jutottunk. Az ifjúsági csapat edzője a
továbbiakban is Sóvári János. A fiatalok kerete is
további 5 fővel bővült, akik zömében a Bozsik Program
utánpótlás csapatából kerültek beépítésre. Az
egyesület labdarúgó szakosztálya jelenleg 6 csapatot
szerepeltet versenyszerűen. A felnőtt csapat mellett a
megyei II. osztályú bajnokságban U19 éves korosztályt,
a Bozsik Programban 7-9-11 és 13 éves gyermek
csapatok szerepelnek. A bozsikos csapatok szakmai
vezetését az iskola testnevelője, Bogár István látja el.
Március 12-én a megyei bajnokságban szereplő
labdarúgó csapataink számára is megkezdődött a
tavaszi pontvadászat. Az első fordulóban a szomszédos
Juta érkezett Somogyjádra. A tél folyamán megújult
csapatunk 1:1-es döntetlent harcolt ki a jó erőkből álló
vendégekkel szemben, míg az ifjúsági csapat 6:2-es
vereséget szenvedett. A következő hétvégén
csapataink Kadarkútra utaztak vendégjátékra, ahol a
helyiekkel szemben az utolsó percekben 2:1-es vereség
alakult ki, viszont az ifjúsági csapat 5:0-s győzelmet
könyvelhetett el. Az újabb hazai fordulóra a barcsiak
látogattak Somogyjádra, akikkel szemben mindkét
csapatunk győzelmet aratott. A felnőtt csapat 5:2-re, az
utánpótlás csapat 7:2-re nyerte a mérkőzéseiket. Jelen
időpontban mindkét csapatunk a 6. helyen várja a
következő fordulót.
Edzett Ifjúságért kosárlabda csapata
A megyei bajnokságban szereplő
kosárlabdacsapat
számára
az
alapszakasz véget ért. Csapatunk a 3.
helyen végzett, amely feljogosítja, hogy
a rájátszásban ez évben is a dobogóért
szálljon harcba.
A csapat a múlt évben hasonló helyzetből az ezüstérem
fokozatát szerezte meg. Az elődöntőre oda-visszavágó

alapon április 22-én és április 29-én kerül sor a Tüskevár
csapatával. Ezen mérkőzések függvénye, hogy a
döntőkben az 1-2. helyért, vagy a 3-4. helyért
küzdhetünk meg.
/Ress Antal/

Sportprogramok a csarnokban
2017-ben
is
változatos
sportprogramokkal
várjuk
a
sportbarátokat,
minden
sportot
szeretőt,
drukkert.
Figyeljék
hirdetéseinket!
Korábban még nem látott sporteseményeknek adott
helyet a somogyjádi sportcsarnok. A ritmikus
gimnasztika (RG) kéziszerrel vagy szer nélkül zenére
bemutatott egyéni és csoportos gyakorlatokból álló
kizárólag női versenysport. Az elmúlt időben két RG
versenyt is láthattak a jádi sportbarátok.
Március 25-én és 26-án Regionális Ritmikus
Gimnasztika Diákolimpia és Emlékverseny zajlott a
csarnokban 15 egyesület csaknem 400 versenyzőjének
részvételével. A rendező a Kaposvári Egyetem
Lovasakadémia
SC
ritmikus
gimnasztika
szakosztálya volt, melyben több mint 80 kislány
sportol. A lányok I. és II. osztályú sportolók voltak,
nekik közvetlenül a regionális verseny előtt,
szombaton 12.00 órától úgynevezett kontroll edzése,
felkészülése volt az április 7-9 között zajló
vidékbajnokságára. A márciusi verseny maga a
szabadidős szintű gyerekek versenye volt, ahová az
egész
Dunántúlról
érkeztek:
Komáromból,
Székesfehérvárról, Paksról, Siófokról, Pécsről,
Szombathelyről, Mohácsról, Kaposvárról.
Április 7-9-e között a Magyar Ritmikus Gimnasztika
Szövetség rendezte meg a Vidékbajnokságot szintén
Somogyjádon. A bajnokságon a legjobb vidéki klubok
több mint 300 versenyzője mérte össze tudását. A
versenyre az ország minden tájáról érkeztek sportolók.
A rendkívül profi módon megszervezett rendezvényre
sokan voltak kíváncsiak. Érdemes volt benézni a
csarnokba, hisz a nézők csak ámultak a tornászlányok
ügyessége láttán.
A frissülni, mozogni, erősödni, netán
fogyni
vágyó
lányokat,
fiúkat,
asszonyokat, férfiakat továbbra is nagy
szeretettel várjuk a művelődési házban
zajló aerobic és sportfoglalkozásokra. A
program hétfőn és csütörtökön 18.00
órától 19.30 óráig tart. Belépődíj nincs, törölközőt és
jókedvet hozz magaddal! Érdeklődni Laczkó-Papné Bank
Beátánál lehet.

JÁDIújság
Kiadja SOMOGYJÁD ÖNKORMÁNYZATA
Felelős kiadó: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester
Szerkesztő: Bögös Lászlóné alpolgármester
lapzárta: 2017. április 10.

www.somogyjad.hu
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