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Önkormányzati hírek
Képviselő- testületi ülés volt november 8.-án!
Képviselő- testületi ülésen újabb kooptálás volt, mivel Gyenei Gergő képviselő visszaadta mandátumát. Müller
Józsefné a Választási Bizottság elnöke eskütételre szólította a 2014. évi Helyhatósági választáson elért soron
következő legtöbb szavazatot szerző Csiki Zoltán jelöltet.
Wágner Antal polgármester kérte a Választási Bizottság elnökét, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt történjen
meg az eskütétel, hogy az ülésen már, mint képviselő vehessen részt a jelölt.
Az eskütételt követően a képviselőtársak gratuláltak Csiki Zoltánnak a mandátum megszerzéséhez, és jó munkát
kívántak.
A gratulációk után a polgármester úr elmondta, hogy miért fontos a képviselők személye.
Egy település színvonalát nagyban meghatározzák a képviselők, gazdaságilag és politikailag. Minden település
maga határozhatja meg választások alkalmával, hogy kik vezessék a települést, kik hozzanak döntéseket a közösség
érdekében.
Ha rossz döntések születnek, annak következményeit a település polgárainak kell elfogadni és vállalni a
következményeket. A jó döntések sokaságából csak egyszer legyen hibás döntés, azt a képviselőknek kell megélni.
Első napirendi pontban megtárgyalásra került annak a 25 m 3 tűzifa kiosztása, amit a kormány a parlamenti
választások előtt ígért a rászorultaknak. Ebből, a programban csak 19 család kaphatott, annak ellenére, hogy az
önkormányzat fizet érte 1000 Ft/m 3, plusz fizeti az Áfát, a beszállítást, és a házhoz történő szállítást. Azt az
összeget akkor is fizeti az önkormányzat, ha nagyobb mennyiségű fát kap a település.
Hangsúlyozni kell, hogy nem kötelező az önkormányzat számára a tűzifa programban részt venni, azonban eddig
minden alkalmat megragadott a képviselő- testület, hogy segítséget nyújtson a lakók számára.
Kelenfiné Barics Rita Kirendeltség-vezető jelezte, hogy az önkormányzat újabb 71 m 3 tűzifára jogosult, ha vállalja
a plusz költségeket, mely meghaladja a félmillió Ft összeget.
A Képviselő-testület döntött, hogy vállalja a program költségeit.
Egy picit zavaros, hogy egy hónap eltéréssel két programban is tűzifa kiosztásra kerül sor, de vagy vállalja a
képviselő- testület, vagy nem kapnak tűzifát a településünk rászorultjai.
Döntött a Képviselő- testület, hogy a következő ülésen rendelettel szabályozva lesz a tűzifa elosztás. A rendeletben
szabályozott formában történő elosztás azt jelenti, hogy nem szubjektív alapon történik, hanem előre meghatározott
szabályozás alapján.
Adventi ünnepség új helyszíne!
Az ülésen megjelentek az Adventi ünnepség civil szervezői, Kocsis Ernő Gál Tamás és Strausz László, akiket
üdvözölt a polgármester. Kocsis Ernő javasolta, hogy változtassuk meg az Adventi ünnepség helyszínét.
Véleményük szerint a volt MŰV házban, és udvarán kellene megtartani. Ideálisabb lenne, mert az idősebbek
leülhetnének a teremben, és kulturáltabban lehetne lebonyolítani az ünnepséget. Természetesen az
előkészületekben is részt vesznek, de minden segítséget elfogadnak. A Képviselő- testület nem látja annak
akadályát, hogy új helyszínen legyen megtartva az ünnepség.
Huszonöt évvel ezelőtt nagy lakodalmak voltak ebben az épületben, de miután elkészült a sportcsarnok abban lettek
megtartva a nagyobb ünnepeink. A volt MŰV ház újra betöltheti a régi küldetését!
Időpont: 2018. december 22.
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Kossuth utcai KMB lakás értékesítése!
Következő napirendi pontban a polgármester úr ismertette, hogy az előző ülésen döntött a Képviselő- testület a
Kossuth L. utcai, KMB lakás eladásáról. Kelenfiné Barics Rita hivatal-vezető ismertette, hogy törvényes útja az
értékesítésnek a hivatalos értékbecslés, mely elkészült. Az értékbecslő 3.500.000 Ft értékben határozta meg az
ingatlan értékét.
A rendőrség lemondott a kijelölési jogról, így már nincs akadálya az értékesítésnek, illetve még a telekegyesítést
kell elvégeztetni, mert térképen jelölt út metszi ketté a telket. Természetesen három település közös tulajdona az
ingatlan, kivéve az utat, mely a telken halad át. Az csak Hetvehely tulajdona, ezért a három településnek
megállapodás alapján kell elfogadni az értékarányos elosztást.
Balázs László a Rendőrség kötelékébe tartozó vásárló, elfogadta az értékbecslés által meghatározott összeget és
fenntartja vásárlási szándékát!
2019 év programok elfogadása!
Döntés születet, hogy 2019.-évben milyen rendezvényeket kíván tartani a Képviselő- testület, és mely időpontban.
A Képviselő- testület öt programot jelölt meg, melyből kettő a Humánreaktor program keretében valósul meg.
Természetesen a változtatás jogát fenntartja a Képviselő- testület, de mivel kötelező meghatározni a
rendezvényeket és azok időpontjait, ezért az öt program került elfogadásra.
Az öt program:
Családi Nap 2019. július 6.
Távlovas verseny 2019. július 27.
Egészség és Sport Nap 2019. szeptember 14.
Idősek Napja 2019. szeptember 28.
Adventi ünnepség 2019. december 21.
Közmeghallgatás, Falugyűlés időpontja!
Döntött a Képviselő-testület a falugyűlés időpontjának meghatározásában.
Időpont: 2018. December 14.-én 17.00 órai kezdettel a Szolgáltatóházban.
Fejlesztési lehetőség a Szociális Szövetkezetben!
Az elmúlt hónapban ellenőrzés keretében a Belügyminisztérium ellenőrei vizsgálták a Hetvehelyi Erdészeti, Építő
és Szolgáltató Szociális Szövetkezet ¾ éves teljesítését. Az ellenőrzés megállapította, hogy jól teljesített a
szövetkezet ezért javasolják, hogy fejlesztés keretében a Belügyminisztérium támogatásával a Start Munkaprogram
keretében vásároljon egy LKT-81 típusú erőgépet, melyre a minisztérium megadja a forrást. Technikailag az
önkormányzat kapja a forrást, és haszonkölcsön szerződés keretében közös használatba adja a szövetkezetnek.
Tulajdonképpen úttörői vagyunk az Önkormányzati Tagsággal Rendelkező Szociális Szövetkezetek életképesség
vizsgálatának. Az eddigi eredményeink jónak ítélhető, mivel a volt közfoglalkoztatottak a piacgazdaságban is
megállják a helyüket. Már nem az adófizetők pénzén vannak fenntartva közfoglalkoztatásban, hanem a szövetkezet
termelésének köszönhetően adófizetők lettek. A szövetkezet két lábon áll, mivel az erdészeti tevékenység mellett
építőipari munkát is végez. Mindezek a lehetőségek a kormányprogramnak köszönhető. A Képviselő- testületnek a
Start Munkaprogram keretében beérkező minisztériumi forrás kötelező célirányú felhasználását kellett elfogadni.
A Képviselő- testület egy tartózkodás mellett elfogadta a program megvalósítását!
A következő évben várhatóan további fejlesztései lesznek a szövetkezetnek, mely a településünk javát szolgálja. A
szövetkezet nem konkurenciája a település vállalkozásainak sokkal inkább partnere, kíván lenni.
Köszönjük azon vállalkozók támogatását, akik ezt megértették, és segítségére voltak a szövetkezetnek!
NYMTIT hírek!
Az RHK Kft. részéről Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató, valamint Honti Gabriella az RHK kommunikációs
vezető köszöntötte az NYMTIT tagtelepülések polgármestereit. A találkozó az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően a 2019. ¾ évben történtekről készült beszámoló ismertetése volt. Az igazgató úr kifejtette, hogy három
mélyfúrásra meg van az engedély, mely várhatóan a következő évben megvalósul. Honti Gabriella kommunikációt
vezető munkatárs felkérte a lakossági felmérést végző Kft. munkatársát, hogy ismertesse a felmérés eredményeit.
Elmondása szerint a lakosság nagy részének ismerete van a Mecsekben történő kutatásról. Tudják, hogy milyen
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célból történnek a fúrások, és annak mi az alapja. Ettől függetlenül a felmérések során voltak kisebb malőrök, amit
a polgármesterek jeleztek a felmérést végző cég felé. Természetesen ezek a hibák nem alapjaiban érintik a kutatás
eredményeit, de mindenképpen tisztázandó problémák.
Összességében elfogadható eredmények születtek, melyet kétévente ismételnek meg az NYMTIT tagtelepülésein.
Képviselő- testületi ülés volt 2018. november 30.-án!
Előterjesztés volt a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadására.
A Képviselő- testület döntött a Bursa Hungarica pályázat támogatásáról. A támogatás összege 5000 Ft, melyet az
állam szintén 5000 Ft összeggel egészít ki.
Döntés született a szociális tűzifa kiosztásról.
A Képviselő- testület döntött a beérkezett szakács, élelmezésvezető, és konyhai kisegítő pályázatokról. A
közétkeztetés önkormányzati kötelező feladatok közé tartozik, melyet az önkormányzat Szociális Szolgáltató
Központ keretében kíván ellátni.
Napirendi pontok tárgyalása előtt szót kért a Horgász egyesület vezetése. A jövő esztendőben lejár az
önkormányzat és az egyesület között 15 évvel ezelőtt megkötött megállapodás. Az egyesület azonnali döntést várt
volna a Képviselő- testülettől, amit a polgármester és a képviselők nem láttak akkut helyzetnek. A döntés előtt több
kérdésre kell választ találni!
Döntés született a Start munkaprogram folytatásáról. A polgármester úr elmondta, hogy 2014. évben még 74
közfoglalkoztatott volt a településen, mely mára már 14 főre csökkent. Hetvehelyen elérte a célját a
közfoglalkoztatási program, teljesült a kormányzati akarat.
Meghívó!
Hetvehely Község Képviselő- testülete tisztelettel meghívja Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlésre.
Helye: Hetvehely Szolgáltatóház
Időpont: 2018. December 14.-én 17.00
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy jelenlétével tisztelje meg, az esztendőről szóló beszámolót!
Ünnepeljük együtt a szent ünnepet!
A vállalkozó hagyományteremtők, és az önkormányzat közös szervezésében, kérjük a lakosságot, hogy 2018.
december 22.-én együtt ünnepeljük az év legszentebb ünnepét, a karácsonyt!
Az ünnep helyszíne a volt MŰV ház és udvara, melyben programok, és finom ételek, italok várják a vendégeket. A
jó gyermekeknek Jézuska hozza az ajándékot, melynek helyszíne a Sportcsarnok lesz!
Legyen áldott békés a karácsonyunk!!!

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag
Új Esztendőt kívánunk
a települések minden lakójának!
Hetvehely Község Képviselő-testülete
Okorvölgy Község Képviselő-testülete
Szentkatalin Község Képviselő-testülete
Hivatal dolgozói
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NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2018. november.
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Bakonya:
November 7.-én közmeghallgatás volt a településen.
November 20.-án a SZIP (Szupergyors Internet Program) keretén belül megvalósult internet hálózat
hivatalos átadására került sor a Kultúrházban, ahol jelen volt Kara Ákos államtitkár úr, Nagy Csaba
országgyűlési képviselő úr, valamint Benedek-Lehel Imre régióvezető úr.
Boda:
Boda Község önkormányzata november végén tartotta az idősek napját. A mintegy 110 megjelent
vendéget ebédre invitálta az önkormányzat, melyen ünnepi műsort adtak az iskolások, valamint a
Bányászszív zenekar. Az ünnepség után került kifizetésre az önkormányzat által biztosított egyszeri
támogatás kifizetésére.
A településen megkezdődött a kérelmezők számára, a szociális tűzifa kiszállítás.
Bükkösd
Szeptember végére megújultak a település játszóterei. A Templom térre és a Petőfi utcába vadonatúj
játszótéri játékok, kerti padok, szeméttárolók kerülnek mintegy 5 millió forint értékben. Mindegyik játék
megfelel az uniós szabványoknak. Az új létesítményekkel felszerelt két játszótér mellett felújításra kerül a
Hársfa utcai játszótér is.
Cserdi:
Elkészült a hűtőház látványterve, a képviselő- testület véleményezés után dönt a megvalósításról.
Megkezdődött a szőlőhegyi utak javítása, karbantartása, pályázatot nyújtott be a testület a szőlőhegyre
vezető út aszfaltozására.
Cserkút:
Sport park a cserkúti horgásztónál. Egy már korábban beadott Sport Park pályázatunk is a célegyenesbe
fordult, és reményeink,illetve a kivitelező tájékoztatása alapján 2019 tavaszán az edzeni vágyók birtokba
is vehetik a parkot.
November 13-án Cserkút község képviselő testülete közmeghallgatást tartott. Kun Attila alezredes, az
uránvárosi rendőrőrs parancsnoka tartott egy rövid tájékoztatót Cserkút bűnügyi helyzetéről, ami jelen
esetben egyszerű volt, mert idén még nem volt egy bűncselekmény sem a faluban, majd válaszolt a
felmerülő kérdésekre.
Ezután következett a pénzügyi beszámoló, melyet Hegedüs Zsolt alpolgármester ismertetet. Következő
napirendi pontként a jelenlegi futó, illetve folyamatban lévő pályázatunkról adott tájékoztatást Metzing
József. Végül pedig a lakosság tehette fel kérdéseit, és mondhatta el véleményét.
Konstruktív, hasznos volt a közmeghallgatás.
Dinnyeberki:
Folytattuk munkálatainkat a hosszú távú mezőgazdasági programunkban, minden betakarításra került.
Az önkormányzati épület együttes felújítása hamarosan befejeződik.
Október 24 én megtartott rendezvényünk az Oberon Társulat /Török drámaóra/nagyon jó hangulatban telt,
ez nagyobb gyerekeknek való műsor volt..
November 6-án megtartott rendezvényünk a Játszótér Egyesület /Állatkerti séta/is nagyon jól sikerült,
igazán élvezték a kisebb gyermekek.
Falugondnokunk sikeres vizsgát tett november 15-én Kecskeméten.
Helesfa.
Idősek napját tartottunk a kultúrházban november16-án, ahol megvendégeltük a település idős lakóit.
Településünk csatlakozott a Zöld-Út-Túrához, amit november 17-én Hetvehely-Okorvölgy-Hetvehely
távon rendeztek.
Hetvehely:
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Településünk 9.500.000 Ft támogatást kapott gépi fejlesztésre a Belügyminisztériumtól. Fejlesztés a Start
Munkaprogram keretében a Hetvehelyi Erdészeti Építő és Szolgáltató Szociális Szövetkezettel
Haszonkölcsön szerződéssel kerül üzembe helyezve.
Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlést tart a Képviselő- testület 2018. december 14.-én 17 órakor a
Szolgáltatóházban.
December 22.-én jótékonysági Adventi ünnepséget szerveznek a helyi vállalkozók és az önkormányzat,
melyre mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
A rendezvény új helyszínen, a volt MŰV házban, illetve az udvarában kerül megrendezésre.
Ibafa:
Te is lehetsz boldog! címmel Orcsik Ferenc pécsi regényíró tartott felolvasó estet írásaiból a könyvtárban.
November 24.-én a Hangerdő Társulat zenés mese délutánjára került sor a Művelődési házban.
November 27.-én közmeghallgatást tartott a képviselő testület a település lakóinak számára.
Megalakult az Ibafáért Egyesület, megtörtént a Cégbírósági bejegyzés november hónapban.
Kővágótöttös:
November 5.-én Kővágószőlősön részt vettünk az RHK Kft. a kutatófúrások által érintett településeknek
tartott tájékoztatóján, ahol az elmúlt tájékoztató óta végzett munkáról és a közvélemény-kutatás
eredményéről halhattunk beszámolót.
November 12-14 között polgármester asszonyunk a NYMTIT tag önkormányzat tagjaként részt vett
Bécsben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségen tartott konferencián és ennek keretében megtartott
GMF soron következett értekezletén.
November 24-én tartottuk az Idősek napját a településen, ahol mintegy 90 fő szép korút köszöntünk
műsoros esttel. A vendéglátás mellett, 5000 Ft támogatásban is részesülnek a nyugdíjasok.
November 29-én RNŐ Közmeghallgatást tartott, ugyancsak e napon a Képviselő testületi ülés is volt,
ahol a NYMTIT -el kapcsolatos eseményekről, a szakmai útról és a jövő évi tervekről tárgyalt a testület.
Kővágószőlős:
A település adott otthont november 5-én az RHK Kft. 4/4 éves tájékoztatójának
Bakonyán november 7.-én, Cserkúton november 13.-án Sándor Tibor az NYMTIT alelnöke,
Kővágószőlős polgármestere képviselte az NYMTIT-et a közmeghallgatásokon.
November 14.-én a Buzás Andor Művelődési Házban közmeghallgatást tartott az önkormányzat.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok a hivatalban átvehetik a karácsonyi
Erzsébet utalványokat.
A december 3-i héten a Buzás Andor Művelődési Házban is elindul a „Digitalizáció az aktív idősekért”
program.
Idén is, képviselő testületi döntés alapján, december 6.-án az önkormányzat a Buzás Andor Művelődési
Házban Mikulás csomagot oszt szét a gyermekeknek.

Áldott karácsonyi ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk mindenkinek!
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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Mi történt az iskolában?
November 5. Nagy örömünkre idén két csapatunk is részt vehetett a Lenau Ház Grimm-mese
versenyén, ahol a megye német nemzetiségi iskoláinak négy fős csapatai mérik össze évről-évre, két
korcsoportban tudásukat. Az ötödikes csapat tagjai: Ivusza Bianka, Andrasek Ketrin Violetta, Nyíri Zoé
és Bozó Viktória derekasan helytálltak a német mese-értésben, mesehős-felismerésben, szókeresésben, és
rejtvényfejtésben. Jövőre a hatodikosok között még bizonyíthatnak. A hatodikos csapat tagjai: Kocsis
Jázmin, Turcsik Szimonetta, Schiller Viktória és Balázs Gergő a tavalyi szereplésüket is felülmúlva
megközelítették a dobogósokat, akiket kiemelni szoktak. Elégedettek voltak magukkal, mi pedig büszkék
vagyunk rájuk.
November 8. Alsós és felsős tanulóink
elsősegélynyújtó tanfolyamon vehettek részt Magyar
Eszter védőnő és Takács Viktorné szervezésében.
Fontosnak tartjuk, hogy az egészségnevelés kapcsán
sokszor hangsúlyozzuk az életmentés, életveszély
elhárításának,
elkerülésének
lehetőségeit.
A
gyakorlatközpontú foglalkozásról nagyon hasznos
információkkal távoztak diákjaink! Köszönjük a
védőnőnek és településünk ifjúsági referensének
munkáját!
November 10. A kötelező szombati munkanapra egy kis szórakozást is szerveztünk. Márton napi
projektnap keretében a tanórák után a tanulók lampionokat készítettek, zsíros kenyeret és teát
uzsonnáztak, majd szürkületkor az iskola udvarán gyülekeztünk. A harmadiksok és hatodikosok Réka
néni és Mária néni betanításában kis műsorral készültek, melyben német és magyar nyelven emlékeztek
meg Szent Márton legendájáról, közben zeneiskolásaink néhány tagja is muzsikált. A napot a már
szokásos lampionos felvonulás zárta, mely során állomásonként megállva szintén hallgathattuk kicsit
zeneiskolásainkat, akik Márton-napi dalokat fújtak hangulatcsinálóként.
November 10. Idén is megtartottuk a már
hagyományosnak mondható Márton-napi
szülők-nevelők bálját. A bált iskolánk tanulóinak különféle műsorszámai nyitották:
mazsorett, német néptánc, ének, valamint
hagyományteremtési céllal a nyolcadikos
diákjaink szívszorító tánca szórakoztatta a
kedves megjelenteket. Miután a gyerekek
átadták a terepet a szüleiknek és nevelőiknek,
hajnali háromig tartott a tánc és a vígasság,
éjfélkor tombolával. A belépők és tombolajegyek árusításából befolyt összeg az iskola
gyermekeket támogató Egyesületének számláját gyarapította.
A rendezvény sikeres volt. Köszönetet kívánunk mondani NOKSA-nak, önzetlen zenei felajánlása
színesítette programunkat, a Fortunának a báli, mulatós hangulat megteremtéséért, az iskola dolgozóinak
a szervezésbeli támogatásukért, a szülőknek a szervezésben és a megvalósulásban nyújtott segítségükért,
támogatóinknak a bál létrejöttéért, a tombolák felajánlásáért, valamint mindenkinek, aki valamilyen úton
hozzájárult a sikerhez! Köszönjük, hogy Önökkel, veletek lehettünk! Jövőre újra együtt mulatunk!

November 12-14. Az EFOP-3.3.2-16 pályázat keretében (Szabadszentkirály községgel való
együttműködési megállapodás alapján) húsz diákunk (1-2. osztályosok) a Bársony és "Handicap"
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Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány közreműködésével a szabadszentkirályi
tornapályára látogathatott el témanapok keretében. Állatterápiás foglalkozásokon vettek részt, amit igen
élveztek. Megtanulták a helyes állattartás szabályait, valamint a fogyatékkal élők helyébe is
beleképzelhették magukat, amihez nagy segítséget nyújtottak a terápiás állatok. Köszönetet kívánunk
mondani ezért a Bársony és "Handicap" Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
minden tagjának, valamint a szabadszentkirályi részért felelős Vertike Anettnak, aki ennek a résznek
gondozója, szervezője, mozgatóereje!
November 13. A Szentlőrinci Általános Iskola
Alapműveleti Matematika Versenyén, ahol igen népes
mezőnyben a szervező iskola és a környező
települések iskoláinak tanulói vettek részt mi így
szerepeltünk: Péter Barnabás és Nyíri Zoé 4.
helyezett, Csonka Krisztina MÁSODIK, Kollár
Boglárka és Kerekes Laura ELSŐ helyen végzett!
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Nagy
Beatrixnak, és köszönjük munkájukat, sikeres
szereplésüket!
November 15. A pécsi Deák Ferenc magyar nyelvi és szövegértési versenyen iskolánk 3 tanulója mérte
össze tudását Baranya megye legjobbjaival. Mindhárman képességük legjavát adva álltak helyt a
megmérettetésen. Grunda Kata 4. osztályos tanuló a dicsőséges 3. helyen végzett. Kerekes Laura 8.
osztályos tanuló 10. helyezéssel, Kollár Boglárka 7. osztályos tanuló 16. helyezéssel zárta a versenyt.
Felkészítő tanáruk Pásztoryné Cseke Olivia volt. Gratulálunk a diákok szerepléséhez!
November 16. Az Agrárminisztérium és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) a 2018.
évi Európai Mézes Reggeli Programot 2018. november 16-án rendezte meg. Iskolánknak lehetősége
nyílott, hogy ezen a napon – méhész szakember segítségével – csatlakozzon az Európai Mézes Reggeli
programhoz, immár második alkalommal. Ismét felkeltettük a tanulóink figyelmét a mézfogyasztás
fontosságára, annak az egészséges táplálkozásban betöltött szerepére. Grunda János méhész szakember
szakmai hozzáértéssel adta át tudását a gyerekeinknek, akik a képek tanulsága szerint nagyon figyeltek,
jól érezték magukat. Köszönjük Janinak a támogatást a program sikeres megvalósulásában!
November 16. A tolerancia világnapja alkalmából idén is felfrissítettük tudásunkat arról, hogy másnak
lenni szabad, attól együtt is többek leszünk. Ezt erősítette a jelnyelvi tolmács Keserűné Győri Rózsa
előadása és a fogyatékkal élők eszközeinek kipróbálása. A tolerancia kérdőív rávilágított arra, hogy
tanulóink toleránsak a fogyatékkal élőkkel szemben, de kevésbé elfogadóak a másként gondolkodók és
érzők iránt. Ezen a területen még feladataink vannak.
Iskolánk idén is csatlakozott a 2019. február 25.-március 1. között meghirdetett Pénz7 témahéthez.
Ezzel is támogatjuk diákjaink tudatos pénzügyi és tudatos gazdálkodásra nevelését. Köszönetként a
programban való együttműködésért elküldték iskolánknak a "Pénz7 iskola – a tudatosan gazdálkodó
diákokért" logót, hogy ez az elismerés is segíthesse az iskola minél szélesebb körű kommunikációját.
November 19-23. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét Akciótervéhez csatlakozva iskolánk teljesítette
a vállalt pályázatot, amiben fontos volt a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás, valamint az, hogy
településünkön ez megvalósítható. Az akciót megelőző héten valamennyi osztály az osztályteremben
elhelyezett papírdobozokban gyűjtötte, szelektíven a hulladékot. (papír, műanyag, komposztálható
anyag). Így a szemetes edény, valamint az iskola szemetes kukák üresen maradtak, s csütörtökön a 8-kor
érkező kukásautó munkásai csodálkozva vették észre, hogy nem volt iskolánkban szemét. A héten
osztályfőnöki órák keretében az ökoiskolai munkaközösség által készített PPT-n került bemutatásra a
szemét és újrahasznosítható hulladék közti óriási különbség, valamint az, hogy ennek elhelyezése a
szelektív gyűjtőszigeteken oldható meg. Ezt követően az alsó tagozatos tanulók a szelektíven
összegyűjtött hulladékot az iskolai komposztálóba illetve a tornacsarnok melletti gyűjtőszigetre, a felsős
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tanulók az iskolai komposztálóba illetve a halastó melletti gyűjtőszigetre vitték. Itt újra megerősítésre
került, hogy az itt szelektíven gyűjtött hulladék újrahasznosul, a papírból papír, a műanyagból műanyag, a
növényi maradékból trágya lesz. Az akció zárásaként az alsós tanulók rajzzal, a felsős tanulók
plakátkészítéssel összegezték a hét tapasztalatait.
November 20. E napon a gyerekek a világon mindenütt felemelik a hangjukat, hogy elmondják a
véleményüket az őket körülvevő világról, kiálljanak a jogaikért, és hogy képviseljék a generációjuk
érdekeit. Mi is csatlakoztunk és felvettünk valami kéket, amivel kifejezzük egyetértésünket.
November 20. Iskolánk csapata ismét meghívást kapott a hagyományos Zsongorkő-kupára
Kővágószőlősre. Idén 5-6 osztályos csapatunkkal vettünk részt a tornán. Nagyon szoros "körbeveréses"
eredmények születtek, sajnos kárunkra. De a legjobb kapus Balázs Gergő lett! Büszkék vagyunk a fiúkra!
November 22. A Szentlőrinci Általános Iskola EGYMI szervezésében rendezték meg a sajátos
nevelési igényű tanulók Pályaválasztási vetélkedőjét. A tankerületi szintű, integrációt segítő
rendezvényen iskolánkat Vizoli Bianka és Piszkor Sándor alkotta csapat képviselte. A színes feladatokkal
tarkított vetélkedőn derekasan végig küzdve 4. helyen végeztek. Gratulálunk mindkettőjüknek!
November 23. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 "HUMÁNREAKTOR - Szellemi erőforrás-fejlesztés
Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban" projekt keretében iskolánk tanuló részére 3 alkalmas
hangversenysorozat kerül megrendezésre Szentlőrincen. Első alkalom november 23-án 9 órakor
kezdődött az alsó tagozatosok részére, 10 órakor pedig a felsőbb osztályoknak. Köszönjük a hetvehelyi
HUMÁNREAKTOR munkatársainak szervezését, munkáját, a Szentlőrinci Általános Iskola Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógusainak az előadást! A gyerekek nagyon jól érezték magukat!
December 1. A karácsonyváráshoz hasonlóan Öko-adventet kezdeményezett iskolánk. Ennek
keretében szentestéig minden nap egy ökotudatos kérést tesz ki a folyosóra, amellyel a fenntarthatóság és
a Föld védelme érdekében tehet minden tanuló, aki a felhívás szerint jár el!
December 5. II. korcsoportos csapatunk meghívást
kapott a Bükkösdön rendezett Mikulás kupára. Csapatunk
nagyon jól játszott, ezt szép éremmel díjazták a rendezők.
Balázs Kristóf elnyerte a torna legjobb kapusa címet!
Büszkék vagyunk csapatunkra!

December 5-6. Az EFOP-3.3.2-16 pályázat keretében (Sumony községgel való együttműködési megállapodás
alapján) huszonhárom diákunk (7-8. osztályosok) a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány és a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja közreműködésével egy-egy témanap erejéig
madárodúkat készített a téli hidegek előtt, valamint interaktív előadáson vett részt. Tevékenységközpontú
kooperatív technikák alkalmazásával a környezeti nevelés és a személyiségfejlesztés érdekében a környezettudatos
magatartás és életvitel kialakítása céljából az egészség és a környezet összefüggéseinek, a természethez való
viszony, az egészséges környezet jelentőségének felismertetése volt a cél. Köszönetet kívánunk mondani ezért a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja minden tagjának, kiemelten most
Völgyi Tamásnak, a madárodúk anyagának összeállításában, előkészítésében, az összeállítás folyamatában
Pásztory Csongornak, aki szívügyének tekinti a környezetvédelmet és a madarakról való gondoskodást, valamint a
pályázat létrejöttéért Konyári Tímea Eszternek! A fényképek tanúskodnak arról, hogy mennyire élvezték a
gyerekek a programot.

GÓLYAHÍR

Örömmel tudatom a nénikkel és bácsikkal, hogy
megérkeztem.

Léber Rita
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EFOP-1.5.3-16-2017-00100 "HUMÁNREAKTOR - Szellemi erőforrás-fejlesztés
Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban"
A
pályázatban
szereplő
7 település
részvételével 2018. november 17-én Szentlőrinc
Város Önkormányzatával és Okorvölgy Község
Önkormányzatával közösen Zöld-út gyalogtúrát
szerveztünk. A kellemes, késő őszi gyalogtúrán
126 fő vett részt Hetvehely-Okorvölgy útvonalon.
Az érdeklődőket Szentlőrincről busz szállította
Hetvehelyre, ahol megismerték községünk
történetét, megtekintették a roma kunyhókat és a
német tájházat. Ezt követően két csoportban
(Sónyi Hugó - Takács Viktorné, illetve Lóki
Károlyné vezetésével) indultunk Okorvölgyre,
ahol már finom töltött káposztával, teával várták
a túrázókat. Ebéd és kis pihenő után indultunk
vissza Hetvehelyre. Köszönöm Ivusza József és
családjának, Turcsik Szimonettának és Kocsis
Jázminnak, hogy részvételükkel képviselték
Hetvehelyt!
2018. november 15.én „Változnak a gyerekek, változunk mi is”, 2018. november 29-én pedig
„Hátránykompenzáció, esélyteremő óvoda” címmel tartott előadást Dr. Gőbel Orsolya Phd. - egyetemi
docens a Szolgáltatóházban. Az előadások célja a szülői készségek javítását célzó közösségi
tevékenységek támogatása. Preventív jellegű programok keretében, a devianciák megelőzését vagy
krízishelyzetek kezelését biztosító foglalkozás a projekt célcsoportjának számára. Az előadásokon
hasznos tanácsok, útmutatók hangzottak el a sajnos csekély számban megjelentek számára.
Lóki Károlyné közösségszervező
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