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Az Adóhatóság közleménye

Értesítjük a tisztelt Adózókat, hogy a 2018. évi I. félévi kommunális adót, gépjárműadót és iparűzési adót, 2018. március 19. napjáig lehet
késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Az esedékesség előtt kiküldött értesítők adónemenkénti bontásban tartalmazzák a fizetési
kötelezettség összegét, ezen értesítőkkel együtt kerülnek kiküldésre a befizetésre szolgáló postai csekkek, melyek kitöltésére kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet. Amennyiben a befizetésekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, személyesen ügyfélfogadási időben,
illetve telefonon a 73/3410-002/15-ös melléken szívesen adunk felvilágosítást.
Királyegyházai KÖH

NAV
ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a NAV
Baranya Megyei Adóigazgatósága a
Baranya
Megyei
Kormányhivatal
Szentlőrinci
Járási
Hivatal
Kormányablakában (Szentlőrinc Kossuth u.
16.)
ügyfélfogadást tart.
Hétfő: 08.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Csütörtök: 08.00 -12.00
Királyegyházai KÖH
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Kérjük, hogy
a befizetett SZJA 1 %-ról
rendelkezzen idén is
a Királyegyháza
Felvirágoztatásáért
Közalapítvány javára
Adószám: 18328356-1-02

Buszmegálló, mint közösségi tér

Hallgatói tervpályázat alapján fejleszthetik Szentlőrincen a közösségi
közlekedést. Díjazták a legjobbakat a
LAFARGE, a Leier és a PTE MIK közös
hallgatói tervpályázatán.

Lezárult a Leier Hungária Kft., a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. és a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai
Kar hallgatói tervpályázata: a nyertes pályázó tervei alapján fejlesztheti Szentlőrinc
Város közösségi közlekedését.
A pályázat elsődleges célja olyan buszmegállók tervezése volt, amelyek mind gazdasági, mind környezeti, társadalmi szempontból is fenntartható közösségi térként
funkcionálhatnak. A tervek készítésének,
anyagfelhasználásánál szempont volt a
Leier beton elemek felhasználása.
„A 2017-ben első alkalommal kiírt tervpályázat célja, hogy ösztönözzük a hallgatókat arra, hogy a Leier beton elemek alkalmazásával megismerjék ezen építőanyagok sokrétű felhasználási lehetőségeit.
Továbbá a Szentlőrincen található buszmegállók, buszöblök konkrét példáján keresztül esztétikus, gazdaságos, tartós és
környezetbarát megoldásokban tudjanak
gondolkodni.” - mondta el Dudás László, a
Leier Hungária Kft. területi vezetője.
„Fontosnak tartom, hogy a magyarországi
településeket érintő építőipari problémákra
közös erővel találjunk hosszú távú megoldásokat. Külön örömömre szolgál, hogy a
műszaki érdeklődésű fiatalokat is be tudtuk
vonni Szentlőrinc Város közösségi közleke-

désének fejlesztésébe, ezáltal is biztosítva
a funkcionalitás mellett egy innovatív, modern, esztétikus megjelenésű és nem utolsó
sorban gazdaságos építőelemekkel készülő buszvárók kialakítását.” – üdvözölte a

A pályázat abszolút győztese Ambrus Tibor

díjazott pályázatokat Hoffmann Tamás, a
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Értékesítési igazgatója.
A szakmai bíráló bizottság a beérkező tervpályázatokat több szempont alapján értékelte: így például a felépítmény illeszke-

fenntartható és kreatív beépítését pontozta
a bizottság.
„A Leier Hungária Kft., a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. és a PTE Műszaki
Karának közös pályázatával településünk
jelenlegi infrastruktúráját olyan irányú fejlesztéssel tudjuk megvalósítani, amely a fiatal mérnök hallgatók innovatív szemléletén
kívül hosszú távon nyújthat megoldást lakosainak számára, biztonságosabbá téve
ezzel a közösségi közlekedést.” – köszönte meg a pályamunkákat Koltai Péter,
Szentlőrinc Város polgármestere.
A pályázat abszolút győztese Ambrus
Tibor, akinek a „Beton buszmegálló ötletterve” a bizottság megítélése szerint nemcsak a leginkább illeszkedik Szentlőrinc Város városképébe, de a beton és a Leier építőanyagok felhasználhatóságát is a legoptimálisabban valósította meg. A pályamű
mindazonáltal szem előtt tartja a buszmegálló megközelíthetőségét és funkcionalitását is.
A tervpályázat további díjazottjai: Pétery
Tamás „Pécsi gyors” és Bauer Aletta „Szentlőrinci buszmegálló” tervei. Míg az előbbi
pályamunkánál a bírálók a közösségi hely-

Pétery Tamás és Bauer Aletta pályaműveit is
díjazták a bírálók

dése a városképbe, a kreatív építészeti
megoldások mellett a funkcionalitás megőrzése, a fenntartható fejlődés és közösségi szempontok érvényesülése, valamint a
gazdaságos megvalósíthatóság biztosítása. Az alapanyagokat tekintve a beton,
mint innovatív megközelítésben történő
alkalmazását, míg a Leier építőanyagok

szín funkcionalitásának és a designjának
összhangját, valamint a fenntarthatósági
szempontokat emelték ki, addig az utóbbinál a Leier építőanyagok innovatív felhasználását, valamint az egész buszmegálló gazdaságos megvalósíthatóságát.
Konyári Tímea
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Farsangi projektnap az iskolában

A királyegyházai iskolában hagyományosan a második osztály rendezi a farsangi mulatságot. Idén az osztályfőnök, Fuksz
Veronika tanítónő, a Szülői Közösséggel
együtt projektnapot szervezett erre az alkalomra. A tervezés során figyelembe vették
azt is, hogy a különböző életkorokban, különböző tevékenységek kötik le és keltik fel
a gyerekek érdeklődését, így amíg a kisebbek ügyességi feladatokat oldottak meg
csapatokban, illetve kézműves játszóházban alkottak, addig a nagyobbak digitális
prezentációkat készítettek, melyekben
különböző népek, országok farsangi szokásait mutatták be. A második osztály nyitótánccal alapozta meg a jó hangulatot,
majd kezdhettük az ismerkedést a farsangi,
karneváli hagyományokkal. Az ötödik osztályosok a magyarországi szokásokról,
különösen a Busójárásról, a hatodikosok az
olaszországi szokásokról, különösen a

Velencei karneválról, a hetedikesek a franciaországi szokásokról, különösen a Nizzai karneválról, a nyolcadik osztályosok
pedig a brazil szokásokról, különösen a
Riói karneválról készítettek bemutatót színes
képekkel és szöveges előadással. Így minden gyermek sokat tanulhatott a saját felkészülése során éppúgy, mint a többiek előadásának meghallgatásával, megtekintésével. A bemutatók után a gyerekek kvízkérdéseket kaptak a látottakról, hallottakról,
hogy felmérjük, mennyi új információval

gazdagodtak, és a legügyesebben teljesítők jutalomban részesültek. Az iskolánkban
folyó „Menő menza” projekt segítségével
minden résztvevő kóstolhatott a farsangi
fánk mellé biolekvárt és több különböző
egészséges ételt, majd ebéd után került sor
a hagyományos jelmezes felvonulásra és a
tombolasorsolásra, melynek fődíja egy
csokitorta volt.
Nagyon örülünk, hogy sok szülő is eljött a
rendezvényre segítőként, érdeklődőként!
Konyári Tímea

Vidám ügyességi vetélkedőkkel kezdtek a
kisebbek

Az egyik legsikeresebb jelmez,
a törpe és az óriás

A supermanek kora sosem jár le

Csoportkép a jelmezesekről
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És mindig vannak hercegnők meg
angyalok

A nagylányok is jót bulizhattak ezen a napon

Tanuljuk a településfejlesztést

Királyegyháza Önkormányzata a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvánnyal konzorciumban nyert el támogatást
az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában a Transznacionális együttműködések
Dél-Baranyában című, EFOP 5.2.2. számú
projekt megvalósítására. A projekt célja
nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok
megismerése, komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell és ajánlás kidolgozása a hazai alkalmazásra. A társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése, hogy a kutatások

eredményei a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják. A kötelező elemeknek
megfelelően nemzetközi partnerekkel kötöttünk együttműködési megállapodást, velük
közösen tapasztalatszerzési és együttműködési tervet dolgoztunk ki, melynek során a
jó szakmai gyakorlatokat azonosítjuk,
egyeztetjük és kutatás keretében a megismerjük. A kutatásról zárójelentést (összehasonlító elemzést) készítünk, a tapasztalatokról leírást és szakmai ajánlásokat fogalmazunk meg, mely megteremti a lehetőséget későbbi innovációk és szakmai fejlesztések számára. A külföldi partnereink közül
a horvátországi Sepsén működő Ajtó Euró-

pára Egyesület és a romániai Lázári település képviselőit láttuk vendégül február hónapban Királyegyházán, hogy a sok levelezés után végre személyesen is találkozzunk, megmutathassuk önmagunkat, és elkezdjük a közös munkát, egymás tevékenységének alaposabb megismerését, és az
egymástól való tanulást. A két évig tartó
megvalósítási folyamatban még sokszor
fogunk találkozni, sőt tervezünk más,
visegrádi országok képviselőivel is kapcsolatra lépni, és minél több jó gyakorlatot
eltanulni a társadalmi kihívásokra adott
válaszok javítása érdekében.
Konyári Tímea

Vendégeinket Királyegyháza Önkormányzatának
tanácskozótermében fogadtuk

Dr. Kresz Tímea és Kresz Tivadar a horvátországi
Sepséről érkezett hozzánk

Tar Attila és Takács Roland az erdélyi Lázári
települést képviselték

A faluban tett sétánk során meséltünk a falu
közösségi-, kulturális- és sportéletéről

Büszkén mutattuk meg a szép iskolánkat is

Vacsora közben kötetlen beszélgetéssel folytattuk
az ismerkedést
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Menő menza Királyegyházán

Az egészség mindenkié - Ép testben ép lélek

A Tudásalapú Társadalomért Alapítvány
a Királyegyházai Általános Iskolával
együttműködve nyerte el az EFOP-1.8.517 számú, „Menő menzák az iskolában
– Egészséges étkezést és életstílust nép-

környezetet hozzunk létre, amely a helyes és kulturált táplálkozás feltételeit
megteremti. Ehhez szeretnénk beszerezni
étkezéshez szükséges edényeket, bútorzatokat. A megvalósítás során elsősorban

Kuthy Orsolya dietetikus, szakmai vezető nyitotta
meg a rendezvényt

szerűsítő programok” című pályázat megvalósítási lehetőségét. Átfogó célunk
hogy a fejlesztések révén a célcsoportok,
a tanulók és családjaik naprakész, tudományosan megalapozott, s egyben a
mindennapi életben használható, a napi
rutinba beépíthető információkat kapjanak az egészséges táplálkozásról, valamint a helytelen táplálkozás kockázatairól, hogy a helyes táplálkozás, mint téma a megvalósuló konkrét tevékenységeken keresztül egyáltalán a látókörükbe
kerüljön, s mindez hosszútávon fenntarható módon valósuljon meg. Célunk továbbá, hogy fejlesszük és javítsuk a diákok
és általuk a szülők egészségtudatosságát, és egészséges életmódjukat, melyhez szeretnénk az iskolai étkező felszerelését korszerűsíteni, hogy olyan étkezői

ismeretterjesztő programok és szemléletformáló rendezvények segítségével képzeljük el az egészséges életmód és táplálkozás bemutatását, népszerűsítését.

Az ismert gyümölcsök mellett, az eddig ismeretlen
ízekkel is ismerkedtünk

Céljaink között szerepel az új, sokszor kritikusan fogadott menza étlap merőben
szokatlan ízeinek megkedveltetése is a

A gyerekek kíváncsian kóstolgatták a színes
ételeket
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gyermekekkel. Különböző tematikus rendezvények szervezését is szeretnénk
megvalósítani. Büszkeségünk, hogy a
projekt szakmai irányítói volt tanítványaink; szakmai vezető: Kuthy Orsolya
dietetikus szakember, és a projektbe bevont másik megvalósító szakember az
önkormányzati konyha élelmezésvezetője, Kiss Katalin, akinek mindhárom gyermeke iskolánk tanulója. A február 16-án
megtartott projektnyitó rendezvényünk
nagy sikert aratott, a farsangi téma köré
épített ételkóstoló során felvonultatott nagyon változatos kínálat felkeltette a gyermekek és szülők érdeklődését. Volt itt
szőlővel felszúrt sajt, gombás fasírt, párolt
bébirépa, párolt kelbimbó, alma túrós
mártogatóssal, sütőtök, káposztasaláta,
zöldfűszeres sajtkrém, sajtos rakott karfiol,
sajtos rakott brokkoli, ananász, körte,
mandarin, narancs, bioitalok, farsangi
fánk biolekvárral ízesítve, francia saláta,

és még sok érdekes, sokak számára új
szín, új íz. Örömmel tapasztaltuk, hogy a
közönség nyitott volt az újdonságokra,
igyekeztünk a fokozatosság mentén kicsit
óvatosan bánni a szokatlan ízek bevezetésével.
Tervezünk további programokat is, az
egészséges táplálkozás népszerűsítése
érdekében közismert személyiségeket is
szeretnénk meghívni rendezvényeinkre.
Fontosnak tartjuk, hogy olyan szakmailag
elismert embereket hívjunk meg, akik
ismertetik az egészséges táplálkozás
fontosságát, és bízunk benne, hogy nagy
érdeklődésre tarthatunk majd számot.
Konyári Tímea

Pályázatokból gazdagodnak
az iskolai és óvodai programok

Királyegyháza és Sumony Község a helyi köznevelés fejlesztéséért

Királyegyháza és Sumony Község Önkormányzata is elnyerte a 2016 őszén megpályázott EFOP 3.3.2 – 16 számú, „Kulturális intézmények a köznevelés sikerességéért” című lehetőséget, melyekben a köznevelés eredményességéért és a szociokulturális esélyegyenlőségért több különböző
tanítási órán kívüli programmal gazdagíthatjuk az iskolai és óvodai kínálatot. A február 1-jén induló projektben a kötelező elemek és szabadon választható kiegészítő
programok között terveztünk havi és heti
szakköröket, tematikus foglalkozássorozatot. felzárkóztató kiscsoportot, klubfoglalkozást, témahetet, művészeti csoportot, kulturális órát és tábort. Mindkét projekt célcsoportját a helyi, királyegyházai iskolába
és óvodába járó tanulók, gyermekek alkotják, de a pályázat kötelező elemeként még
négy intézmény: a bicsérdi, a bükkösdi, a
hetvehelyi és a szabadszentkirályi iskola
tanulóit is támogatjuk egy-egy programmal.
Az óvodában és minden iskolában havi
szakkörként lovas oktatást biztosítunk. Ennek segítségével a királyegyházai iskolában most kiegészül a Közalapítványtól kapott támogatás, és így ismét összesen 16

gyermek vehet részt a Kiss Cecília tanárnő
közreműködésével évek óta nagyon sikeres
és eredményes lovas terápiában. Az óvodások és az iskolások közül is félévente
nyolc-nyolc fő úszásoktatásban részesül
Szigetváron a Buborék Alapítvány segítségével. Az óvodásokat Grímné Hunyadvári
Éva vezető óvónő, az iskolásokat pedig
Pintér Tibor testnevelő kíséri a programokra.
A tematikus kézműves foglalkozássorozatot
Hollósi Mercédesz tanítónő irányításával
rendezzük meg havi rendszerességgel,
mindig más-más téma köré szervezve. Február hónapban mind a királyegyházai,
mind a sumonyi pályázatból farsangi kézműves foglalkozást tartott a tanítónő a királyegyházai iskolások számára, de mindkét alkalommal vártuk és örömmel fogadtuk
a kedves szülők jelenlétét, együttműködését
is. Az óvodás gyerekek részére a támogatásból Grímné Hunyadvári Éva vezető óvónő kulturális órák keretében változatos
programokat és tevékenységeket szervez,
úgymint bábszínház, planetárium, Pannon
Filharmonikusok előadása és múzeumi látogatások.
A kompetenciafejlesztő kiscsoportos foglal-

kozást Kaczor Péter tanár úr tartja az iskolásoknak. A digitális fotóklubot Palkó Ottó
igazgató vezeti, az eszközhasználat biztosításával a személyes tapasztalatszerzés
az eredményes önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése érdekében. A technológiai fejlődés jegyében a gyermekek
esztétikai nevelését is célul tűzte ki, így a
gyermekek kellő jártasságot szerezhetnek
a digitális képi kultúra használatában. A
környezetvédelmi témahét keretében, melyet Borzáné Petró Krisztina tanítónő irányításával valósítunk meg, szeretnénk a környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása céljából az egészség és a környezet
összefüggéseit, az egészséges környezet
jelentőségét megismertetni a gyerekekkel.
A pályázati támogatásból a Tóth Réka tanárnő által vezetett néptánccsoportok működését is elősegítjük. A nyertes pályázatból végre ismét megszervezhetjük a
Pedagógiai Programunkban szereplő, de
anyagi támogatások híján évek óta nem
megvalósított erdei iskolai programunkat.
Konyári Tímea

Az első kézműves programot február 2-án
rendeztük meg Királyegyháza támogatásából

Bár szombatra esett a rendezvény, nagy
örömünkre a vidéki gyerekek is eljöttek

A sumonyi projekt támogatásából február 16-án
kézműveskedhettek az iskolások

A gyerekek nagyon élvezték az álarckészítést
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Valami Új

Amikor a szülő jól érzi magát a gyermek is
boldog.
A Farsangi hagyományokat megtartva, de
mégis valami közös, vidám együttlétre gondolva elhatároztuk, hogy megreformáljuk a
farsangot.
Szülői értekezleten először a szülők beöltözéséről döntöttünk, ami úgy szólt, 10 óráig
mindenki részt vehet az mulatságon, de 10
óra után csak a beöltözött szülők maradhatnak.
A zene, amit „Imi, a zenész” szolgáltatott,
menetközben, a szülőkkel közös gondolkodásból eredt, ami később kiderült, remek
választás volt. Természetesen voltak, versek, énekek jelmezes felvonulás, kiszebábégetés, lufizuhatag. A gyerekek, még a legzárkózottabbak is az élő ismerős zenére
táncoltak, nevettek, boldogok voltak, és az
anyukák mosolya, tánca bebizonyította,
hogy a reformoknak helyük van az életünkben.
Köszönetet kell mondanunk a szülőknek,

akik finomságokkal, gyümölccsel, ivólevekkel támogatták a gyerekeket, a szülői
munkaközösségnek, akik Hauer Gazdag
Szabina vezetésével mindenben támogattak (dekoráció, szervezés, véleménynyilvánítás), a Gyöngyfa Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak, akik gyümölccsel, finomságokkal kedveskedtek a gyerekeknek.
Egy boldog nap emlékére.
Grimné Hunyadvári Éva
vezető óvónő

Nagyon vidáman telt
az egész napunk

A gyerekek nagyon szívesen bújtak „állatbőrbe”
ezen a napon

A Gyöngyfa
RNÖ támogatta a farsangi mulatságot
A Gyöngyfa Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) gyümölccsel és édességcsomaggal támogatta a Királyegyházai
és a Magyarmecskei óvodában egyaránt
2018. február 16-án megrendezett farsangi mulatságon a gyermekek szórakozását.
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