
Kedves Kozármislenyiek!

Ez az év is gyorsan eltelt, és bár már mindannyian az ünnepekre készülünk mégis fontos lehet 
sorba rakni ez évi eredményeinket és egy kicsit a jövőbe tekinteni.

2007-ben látványos nagy beruházásaink nem voltak, hiszen azok 2006-ban elkészültek, melynek 
eredményeként a városi  rangot tűztük ki célul.  Óriási  elismerés mindannyiunknak, hogy fejlődő 
községünk  2007.  július  1-jétől  már  városi  címet  visel.  Korábban  a  királyok  adományozták  e 
kitüntető  és  megkülönböztető  jelzést,  korunkban  a  köztársasági  elnök.  Tudjuk,  hogy  a  városi 
kényelemhez  és  közérzethez  még  egy sor  kisebb  fejlesztésre,  építkezésre  van  szükség,  ezért  a 
felmerült lakossági igényeket összegyűjtve ebben az évben is új járdákat építettünk, meglévőket 
felújítottuk.  Meghibásodott  útjainkat  javítottuk,  és  az északi  lakótelepen a  legfontosabb utcákat 
kiszélesítettük.  A település további fejlesztése érdekében 30 hektáros külterületet  vásároltunk új 
lakópark  kialakítása  érdekében,  mely  területek  közműterveit  is  megrendeltük.  A fejlesztésnek 
köszönhetően városunkban 2008-ra további 200-220 lakótelket tudunk kialakítani és a beköltözések 
következtében 2010-re a jelenlegi 5600 helyett 7000 lakosa lesz modern kisvárosunknak. Ebben az 
évben a településrendezési tervünket is átfogóan módosítottuk, ami igen hosszadalmas és költséges 
eljárás. Ez az a dokumentum, ami megalapozza és szabályozza is a további urbanizációnkat. Az 
Önkormányzat döntött a tervezett uszoda helyéről és már az engedélyezési tervek készítése zajlik. 
Az  új  uszoda  a  pályázati  forrásoktól  függően  2009-re  vagy  legkésőbb  2010-re  már  mindenki 
egészségét,  kikapcsolódását  szolgálhatja,  iskolás  gyermekeink  pedig  tanóra  rendszerűen 
hasznosíthatják, hiszen ezt is, mint ahogyan a sportcsarnokot, elsősorban a helyi iskolás és óvodás 
gyermekeinknek biztosítanánk.

Szükséges az óvodai csoportok bővítése, melynek érdekében a kiviteli terveket megrendeltük, 
így 2008-ra további két új óvodai csoportot nyithatunk. Nagyívű elképzelésünk, hogy az általános 
iskolában  sporttagozatot  hozunk  létre  a  kimagasló  eredményeket  produkáló  Kozármislenyi 
Sportegyesülettel  közösen,  és  egy egészen  új  szemléletű,  egészségre,  mozgásra  nevelő  oktatási 
mintamodellt  vezetünk be a kiépült magas színvonalú sportlétesítményeinkre alapozva, melyhez 
kormányzati és szakminisztériumi támogatásra is számítunk.Tudjuk, hogy a város „tüdejének” szánt 
parkerdővel  még  sok  tennivalónk  van,  de  2008-ban  már  kiemelt  figyelmet  kap,  és  az  újabb 
fatelepítéseket  követően  folyamatos,  tervszerű  karbantartását  biztosítunk.  Az  Önök  kérésére 
mindenhol  kiépítettük  a  még  hiányzó  közvilágításokat,  pihenőpadokat  helyeztünk  el,  és  új 
játszótereket  építetünk,  illetve  bővítettünk.  A Mohácsi  út  kozármislenyi  bekötőjénél  kialakult 
közlekedési anomáliák miatt az országgyűlési képviselőnkhöz fordultunk, melynek következtében 
már parlamenti interpelláció is volt. Ennek eredményeként elértük, hogy jövő tavasszal átépítik a 
csomópontot,  és  biztonságosabb  lesz  a  kikanyarodás.  Az  idősebbekre  gondolva  kiépítettük  a 
szociális alapellátási  rendszerünket  a  SZOCEG Kht-val együttműködve és rendszeressé tettük a 
település  programjait,  felpezsdítettük  a  helyi  kulturális  életet.  A civil  szervezetek,  egyesületek 
támogatása továbbra is kiemelt cél, hiszen minden polgárunknak szeretnénk biztosítani a közösségi 
életet és teret, ami rajtuk keresztül tud igazán kiteljesedni.

Kedves  Olvasó!  A  fentiekből  is  látható,  hogy  volt,  és  van  is  mit  tenni  gyorsan  fejlődő 
városunkban.  A változás  nemcsak  a  döntéshozóknak  és  a  döntéseket  megvalósítóknak  jelenet 
kihívást  és  munkát,  hanem Önöknek is,  hiszen a  változáshoz sokszor  nehéz az alkalmazkodás. 
Ezúton köszönjük türelmüket és megértésüket az önkormányzati döntésekhez és városunk pezsgően 
formálódó, új  intézményi, közszolgáltatási rendszereihez.Kérjük, hogy javaslataikkal, ötleteikkel, 
figyelmükkel  az  elkövetkező  új  esztendőben  is  támogassák  a  közösséget,  városi  polgárainknak 
pedig  ezúton  kívánunk  a  Képviselő-testület,  az  önkormányzati  és  a  hivatali  dolgozók  nevében 
szeretetteljes, békés Karácsonyt, és gazdagabb, boldogabb Új Évet.
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