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dr. Biró Károly polgármester

Mint ahogy bizonyára sokan értesültek 
róla, én is átestem a koronavírus-fer-
tőzésen. Az elején úgy tűnt, hogy nem 
kell orvosi felügyelet és az o  honomban 
fekvéssel és pihenéssel túl is leszek rajta, 
sajnos nem így történt. Kórházi ellátás-
ra szorultam, 10 napot feküdtem a me-
gyei Covid-kórházban. Szerencsére ha-
mar javult az állapotom, és véglegesen 
gyógyultan térhe  em haza. Számomra 
eddig sem volt kérdés, hogy a Covid-jár-
ványt komolyan kell venni és mindannyi-
unknak részt kell vállalni a járvány nem 
kívánt hatásainak mérséklésében. Most, 
hogy megtapasztaltam az egészségügy 
áldozatkészégét és leterheltségét, még 
inkább meg vagyok róla győződve, hogy 
a védekezési szabályokkal, a szociális tá-
volságtartással, a maszk viselésével és 
a rendszeres fertőtlenítéssel nem csak 
magunkon, sokkal inkább embertársain-
kon tudunk segíteni, hogy minél lassabb 
ütemben, minél kevesebben szoruljanak 
kórházi fekvőbeteg-ellátásra. Városunk-
ban továbbra is biztosítjuk a lakosság-
nak a kedvezményes tesztelési lehető-
séget, amire egyre többen jelenteznek. 
Ez felelős hozzáállást tanúsít a lakosság 
részéről.
Tapasztalatom szerint a kozármislenyiek 
is komolyan veszik a megelőzést és ennek 
megfelelően be is tartják a szabályokat, 
amire továbbra is büszke vagyok. Ezúton 
is köszönöm a fegyelmeze   viselkedést! 
Köszönöm továbbá a sok jó kívánsá-
got, amit a betegségem idején kaptam 
a lakosságtól, kollégáimtól. Nagyon jól 
ese  , erőt ado   a gyors gyógyuláshoz. 
A távollétem három hetében Tuza Juli-
anna alpolgármester asszony ve  e át a 
feladatokat, amiket remekül teljesíte   
is, így semmilyen fennakadás nem volt 
az önkormányzat működésében. Ezúton 
köszönöm a főállású munkája melle    
helytállását.

Kozármislenyben továbbra sem rossz a 
helyzet, annak ellenére, hogy az álta-
lános iskolában karanténba kellett he-
lyezni hét osztályt, valamint az óvodá-
ban is több csoport került megfigyelés 
alá. Nem győzőm hangsúlyozni, hogy 
mennyire fontos a szűrés, és az, hogy 
figyeljünk oda egymásra és persze saját 
magunkra.

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy aki karanténba kerül és se-
gítségre van szüksége a gyógyszerkivál-
tásban vagy az alapvető élelmiszerek 
beszerzésében, az bátran hívja az önkor-
mányzatot és kereshetnek közvetlenül 
engem is! Hamvas Éva, a Szociális és Ok-
tatási Bizo  ság elnöke, valamint Vámosi 
Andrea szociális ügyintéző kolléganőnk 
készséggel fognak segíteni. A szolgálta-
tással kapcsolatban igényüket az alábbi 
két telefonszámon tudják jelezni:
06 72 570-918, 06 30 398-4924
A munka természetesen nem állt meg, 
nagy örömömre szolgált, hogy átadhat-
tunk ismét két megújult játszóteret. No-
vember elején vehe  ék a gyerekek bir-
tokba a Petőfi  és a Liliom utcai játszóteret, 
amely sok szép játékkal gazdagodo  . To-
vábbi jó hír, hogy az óvoda udvara is el-
készült, melyet szintén használnak már 
a gyerekek. Ezek a fejlesztések összesen 
több mint 14 millió forintos önkormány-
za   forrásból valósultak meg.
Az erre az évre ígért 2 buszmegállóöböl 
is elkészült és a műszaki átadása is meg-
történt.
A következő feladatok egyike, hogy elő-
készítjük a közműberuházást a Fészek 
lakótelepen a telkesítések érdekében. 
Folyamatban vannak továbbá rendezési 
tervmódosítások, hogy új sportkomple-
xumok és olyan modern, minden igényt 
kielégítő lakópark épülhessen a József 
A   la út mentén, amely számos szolgálta-
tást biztosít a lakóknak, igazi kisvárosias 
hangulatot teremtve ezzel.
Az előrejelzések szerint nagyon kemény, 
hideg telünk lesz, amire a városgondnok-
ság felkészült. A további téli védekezéshez 
szükséges pénzforrás a városgondnok-
ság rendelkezésére áll. Meggyőződésem, 
hogy a kozármislenyi közlekedésben nem 
lesz fennakadás az időjárás mia  .
Végül pedig arra kérem Önöket, hogy 
továbbra is vigyázzanak magukra és egy-
másra! Ha összefogunk és szigorúan be-
tartjuk a veszélyhelyzetben hozo   szabá-
lyokat, akkor nagyobb problémák nélkül 
jutunk túl ezen a nehéz időszakon. Min-
denkinek sok erőt, kitartást és meghi   
adven   készülődést kívánok!

A szűrést a tavaszi teszteléshez hason-
lóan rendezik meg a városi sportcsar-
nokban a december 31-ig tartó hétvé-
gi időszakokban. A teszt elvégzéséhez 
előzetes időpont-egyeztetés szüksé-
ges. Telefonon a 06 72 570-911-es te-
lefonszámon, munkanapokon hé  őtől 
csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–12 
óráig jelezhe   igényét a szűrésre. A 
szűrővizsgálaton az alábbi tesztelések 
közül választhat. 
1. An  test-kimutatás 
IgM/IgG an  test Clugene Rapid teszt, 
szűrés: ujjbegyből ve   vér.
Megmutatja, hogy szervezete termel-e 
an  testeket, korábban találkozo  -e 
a vírussal. A vizsgálat eredménye 15 
perc múlva kapható kézhez. 
Ár: 5.500 Ft 
2. Kombinált tesztelés 
a./ Covid-19 Ag (an  gén) Rapid teszt 
orrgaratból ve   minta.
Megmutatja, hogy épp jelen van-e a 
vírus a szervezetben. Ez most a járvány 
gyors terjedése mia   nagyon fontos 
információ. A tünetmentes fertőzö  ek 
megtalálása a cél.
A vizsgálat eredménye helyben 15 
perc múlva lesz meg. 
b./ IgM/IgG an  test szűrés ujjbegyből 
ve   vér.
IgM/IgG an  test Clugene Rapid teszt, 
szűrés: ujjbegyből ve   vér.
Megmutatja, hogy szervezete termel-e 
an  testeket, korábban találkozo  -e 
a vírussal. A vizsgálat eredménye 15 
perc múlva olvasható.
Ár: 12.000 Ft
A vizsgálatok ára a helyszínen, az 
egészségügyi szolgáltató számára kész-
pénzben fi zetendő. A vizsgálatot dr. 
Szabados Ibolya belgyógyász-házior-
vos végzi.

A november sok meglepetést
tartogato   számunkra

Végre i  hon
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Dr. Molnár Csilla kozármisle-
nyi háziorvos oszto  a meg 
lapunkkal tapasztalatait arról, 
hogy a vírus második hullá-
ma hogyan és mennyire érin   
a kisváros lakóit. 

Pernecker Dávid

A koronavírus-járvány második 
hulláma már nem csak az idő-
seket veszélyezte  , dr. Molnár 
Csilla, Kozármisleny 1-es kör-
zetének háziorvosa lapunknak 
elmondta, hogy praxisában 
jelenleg nagyjából 20 pozi  v 
esetről tud. Természetesen a 
másik háziorvosi körzetet fi -
gyelembe véve ez a szám jóval 
magasabb. A fertőzö  ek több-
sége 60 év ala   , az érinte  ek 
főleg középkorúak. A kórházba 
került betegek is jellemzően 
ebbe a korcsoportba tartoznak, 
fejte  e ki a háziorvos, majd 

hozzáte  e, hogy ezeknek a be-
tegeknek nem volt semmilyen 
alapbetegségük. Ugyanakkor 
tud olyan 70 év fele    betegről 
is, akinek volt alapbetegsége, 
de már gyógyultan távozo   a 
kórházból. Érdekességképpen 
megemlíte  e, hogy van egy 
idős személy, aki viszont tünet-
mentes, ez kifejeze  en ritka 
eset. A praxisából folyamato-

san küld tesztelésre páciense-
ket – közölte. 
Mint mondta, a vírusdózistól 
függ a betegség intenzitása és 
lefolyása: ha valaki szabadté-
ren a másfél méteres védőtá-
volság betartása és maszkvi-
selés melle   fertőződik meg, 
annak sokkal enyhébb tüne-
tei lesznek, mint annak, aki 
maszk nélkül, zárt helyen, tö-
megben, nagyobb „adagban” 
kapja el a vírust. 
Az egyéni felelősségvállalás 
szerepe a járványhelyzetben 
kiemelten fontos, jegyezte 
meg a háziorvos, hozzátéve: 
nemrég volt egy esetük, ami-
kor egy tüneteket produkáló 
beteg azt mondta, hogy tü-
netmentes, ezért felszabadí-
to  ák, de mégis visszakerült 
a Covid-osztályra, mert volt 
tünete. 

Három fő tünetnek kell jelent-
keznie ahhoz, hogy a beteget 
leteszteljék, ezek a követke-
zők: szaglás- és ízérzékelés-za-
varok, köhögés-fulladás, láz 

– te  e hozzá.
– Az lesz szabad, aki beadatja a 
vakcinát. Az oltások működé-
sét ismerni fogjuk, a koronaví-
rusét viszont nem, az ugyanis 
folyamatosan mutálódik – hív-
ta fel a fi gyelmet dr. Molnár 
Csilla. 
Végezetül hozzáte  e, hogy 
noha a kormány azt kom-
munikálja, hogy az infl uen-
za elleni védőoltás korlátlan 
számban elérhető, ez nem 
igaz. Átlagosan a háziorvosok 
20-at kaptak, a kisvárosban 
40-et sikerült beszerezni, de 
ez is kevésnek bizonyul, több 
probléma is akadt már ebből 

– mondta.

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Kormány-
rendeletével 2020. november 4. napjával 
Magyarország egész területére ismétel-
ten veszélyhelyzetet hirdete   ki. Veszély-
helyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és hatás-
körét a polgármester gyakorolja. Ennek 
értelmében Kozármisleny Város Önkor-
mányzata képviselő-testülete sem tartot-
ta meg a soron következő testüle   ülését, 
de a képviselő-testület SZMSZ-ben bizto-
síto   lehetősége alapján a képviselők az 
előterjesztéseket elektronikus úton véle-
ményezhe  ék. Novemberben az alábbi 
fontos polgármesteri döntések szüle  ek.

– 2020. december 21. és 2021. január 3. 
közö   igazgatási szünet lesz a Kozármis-
lenyi Közös Önkormányza   Hivatalban. 
Az igazgatási szünet időtartama ala   a 
feladatellátás folyamatossága érdekében 
a hivatal ügyeletet tart. Az ügyfélszolgá-
lat fogadja az ügyfeleket, a kérelmeket 
befogadja, de a hivatali ügyintézés csök-
kente   ügyintézői létszámmal folyik majd 
a sürgős és halaszthatatlan ügyekre kor-
látozva. Ezért kérjük, hogy előzetesen te-
lefonon tájékozódjanak, ügyintézési szán-

dékukat előre jelezzék időpontegyeztetés 
vége  ! Kérjük, elektronikus elérhetősé-
geinket is vegyék igénybe!

– A város környezetvédelmi rendeletét 
az előzetes véleményeztetést követően 
elfogadták, mely a kozarmisleny.hu hon-
lapon teljes tartalmában olvasható. A 
rendeletbe többek közö   a vizek védel-
mével, a csapadékvíz-elvezetéssel és az 
égetéssel kapcsolatos szabályok kerültek 
bele, de i   találhatóak a zajvédelemmel 
kapcsolatos rendelkezések is.

– Kozármisleny közigazgatási területén a 
nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, 
ártalommentes elhelyezésével kapcso-
latos kötelező közszolgáltatás ellátására 
ír ki pályázatot a Kozármislenyi Közös 
Önkormányzati Hivatal. A pályázat rész-
leteiről szintén a honlapról tájékozód-
hatnak.

– Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy bizonyos közterületek elnevezései 

– felülvizsgálatot követően – módosul-
nak. A módosítási javalatot lakossági 
véleményeztetésre bocsátjuk, melynek 
részleteit a kozarmisleny.hu oldalon, 

valamint az önkormányzat hirdetőtáb-
láján lehet megismerni. A felülvizsgá-
latra azért volt szükség, mert néhány 
közterület még nincs elnevezve, vagy 
az elnevezése nem egyértelmű. A lak-
címkártyák cseréjét az önkormányzati 
rendelet módosítását követően a Kor-
mányablak hivatalból ingyenesen el 
fogja végezni.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ameny-
nyiben más javasla  al szeretnének élni 
az elnevezések tekintetében, azt tegyék 
meg legkésőbb december 15-ig az alábbi 
elérhetőségeken:
jegyzo@kozarmisleny.hu, Kozármislenyi 
Közös Önkormányza   Hivatal (7761 Ko-
zármisleny, Pécsi u. 124.) ügyfélszolgálat.

Friss hírek a jegyzőtől

„A legfontosabb az egyéni felelősségvállalás”
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A Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport 
Bizo  ság elnökével, dr. Kállai Sándorral 
beszélge  ünk az elmúlt egy év munká-
járól.

Kassai Judit

– Hogyan tekint vissza a 2020-as évre? 
Melyek a legfontosabb tudnivalók a 
Pénzügyi Bizo  ság munkájával kap-
csolatban, amit szívesen megosztana a 
lakosokkal?

– A választások óta eltelt időszak munká-
jának értékelésekor fontos előzmény-
ként tekintünk a kampányunk során 
minden háztartásba elju  ato   12 pon-
tos programunkra.

 A Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Sport Bizo  ság a képviselő-testület elé 
kerülő 150 napirendi pont döntő több-
ségét megtárgyalta és véleményezte. 
Döntéseinket túlnyomó részben egy-
hangú határoza  al hoztuk, ami – az 
önkormányza   hivatal szakszerű előké-
szítő munkája melle   – a bizo  ság egy-
ségét dicséri. Konkrét céljainkat és azok 
pénzügyi há  erét az éves költségvetés 
tartalmazza. Legfontosabb feladatunk 
az önkormányzat gazdálkodásának és 
vagyoni helyzetének fi gyelemmel kísé-
rése.  

– Hogy áll össze Kozármisleny éves költ-
ségvetése?

– Kozármisleny 2020. évi költségvetése 
1,7 milliárd forint. Ennek közel 88 szá-
zaléka valamilyen (kötelező) közfeladat 
ellátását hivato   fi nanszírozni, ilyenek 
például az önkormányzat működésé-
nek, a gyermekétkeztetésnek, az óvo-
dai-bölcsődei ellátásnak, a védőnői 
szolgálatnak a támogatása. 

 A fennmaradó rész összesen 200 millió 
forint. Ezzel az összeggel gazdálkodhat 
a képviselő-testület. Ebből kell megol-
dani a város üzemeltetését (utak, köz-
területek egész éves gondozását), a 
sport-, kulturális-, valamint a civil szer-
vezetek támogatását, városi rendezvé-
nyek fi nanszírozását, és a fejlesztése-
ket. 

– Van-e mód a bevételek növelésére?
– Igen, a bevételek növelésének további 

lehetősége lenne a helyi adók kivetése. 
Ilyen lehetne például az építményadó 
vagy a kommunális adó, amit a magán-

személyek esetén nem kívánunk beve-
zetni. Városunkban az idegenforgalom-
ból származó adóbevétel jelentéktelen. 
A kedvezményes mértékű (1,6 százalé-
kos) iparűzési adó melle  , a kozármis-
lenyi élet vonzó körülményei, kedvező 
ado  ságai terem  k meg az ipartelepí-
tés lehetőségét. Az iparipark-fejlesztés 
a jövő nagy feladatai közé tartozik.

 Különleges ado  ságunk az építési tel-
kek értékesítéséből származó bevétel, 
amelyet folyamatosan „visszaforga-
tunk”, és újabb területek infrastruktu-
rális fejlesztésére fordítunk. 

 Bevételeinket sikeres pályázatokkal 
növelhetjük, de a törvényi változások – 
mint például a gépjárműadó elvonása 

– csökken  k a mozgásterünket.  Büsz-
kék vagyunk arra, hogy a vírus okozta 
többletkiadások és az állami elvoná-
sok ellenére a pénzügyi stabilitásunkat 
megőriztük, minden fi zetési köteleze  -
ségünknek határidőre eleget te  ünk. 
Tartalékaink biztosítják a kiegyensúlyo-
zo   gazdálkodást.

– Mi a fő jellemzője a munkájuknak a 
bizo  ságban? Mi alapján szüle  k meg 
egy-egy döntés?

– Legtöbb döntésünket valamilyen la-
kossági kérelem megtárgyalása után 
hoztuk meg. Jellemzően az egyes vá-
rosrészek lakóinak sajátos problémáit 
igyekeztük orvosolni. Ilyenek voltak a 
forgalomcsillapítás, közvilágítás, csapa-
dékvíz-elvezetés, út-, járdakarbantar-
tás, zöldhulladék-égetés, a buszmegálló 

„huzatmentesítése”, földhaszonbérle   
szerződések ügyében születe   dönté-
sek. 

 Kozármisleny forgalmas helyein a 
WIFI4EU pályáza   programnak kö-
szönhetően okospadokat és ingyenes 
wifi -állomásokat helyeztünk üzembe.

 Elindult a városi kommunikáció fejlesz-
tése, ennek kertében jelent meg Ko-
zármisleny új közéle   lapja a Misleny 
Magazin, elindult a Misleny App okos-
telefonos alkalmazás, fejlesztés ala   áll 
a weboldalunk, és saját, önkormányza   
működtetésbe került a SPAR melle   ta-
lálható információs LED-fal.

 Év  zedes előkészítő munka után el-
bonto  uk a városunkat átszelő ma-
gasfeszültségű távvezetéket. Intézmé-
nyeinket zöldenergiával látjuk el. Idén 
összesen 90 kilowa   teljesítményű 
napelem-beruházás valósult meg az 
óvoda és a sportcsarnok zöldenergiával 
történő áramellátására.

 Támoga  uk a játszótér-fejlesztési 
programot, melynek első lépéseként a 
Művelődési Háznál egy minden igényt 
kielégítő létesítményt adtunk át a gyer-
mekeknek, megújult a Mosógátnál, il-
letve a Kamilla utcai kis tónál lévő ját-
szótér, és ezzel egyidejűleg megkezdtük 
az óvodai játszóudvar felújítását is.

 Bizo  ságunk egyetérte   a Kozármis-
lenyi Sport Nonprofi t K  . megalakítá-
sával, és elfogadta annak üzle   tervét. 
Kezelésre átadtuk a sportlétesítménye-
inket, módosíto  uk a bérle   díjakat. A 
sportcsarnoknál közel 10 millió forintos 
forrást biztosíto  unk a folyamatosan 
kilyukadó ivóvíz-közmű-hálózat kicse-
rélésére.

 Véleményeztünk rendeletmódosításo-
kat a közterületek használatáról, a kör-
nyezetvédelemről, a közösségi együ  -
élés alapvető szabályairól, és a helyi 
építési szabályzatról is.

 Bizo  ságunk az első évében rendkívüli 
körülmények közö   működö  . A fele-
lős gazdálkodásnak és a tartalékaink-
nak köszönhetően megőriztük pénz-
ügyi stabilitásunkat, városunk fejlődési 
lendületét, melyet a további munkánk 
során is szem elő   kívánunk tartani.

 Ezúton szeretném megköszönni a bi-
zo  ság tagjainak eddigi kitartó, ered-
ményes munkáját és a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak szakszerű támoga-
tását.

Bizo  sági éves á  ekintés
5



2020. december 14. Misleny Magazin

Egy legenda szerint egyszer valaki azt 
mondta egy angyalnak, aki az év kapu-
jánál fogadta: „Adj nekem egy lámpást, 
hogy biztos léptekkel mehessek szembe 
a bizonytalansággal.

Nagy Mariann református lelkésznő

Az angyal így válaszolt: „Indulj csak a sö-
tétben, s tedd a kezed Isten kezébe. Ez 
jobb, mint egy lámpás és biztosabb, mint 
egy ismert út.”
Sokunk kérése lehet most egy ilyen lám-
pás, mely megmutatja, hogy merre men-
jünk, melyik a helyes, a biztos, a bizton-
ságos út, a békesség, a nyugalom útja. 
Szükség lenne egy ilyen lámpásra, mert 
könnyen elveszítjük az utat, kicsúszik lá-
bunk alól a talaj, hibát hibára halmozva 
egyre jobban süllyedünk, s egyre távo-
labb kerülünk a kiutat mutató fénytől – a 
világ világosságától, aki maga Jézus Krisz-
tus. A félelem, a kétségbeesés, a bizony-
talanság időszakát éljük, olyan időszakot, 
amelyben tudom, hogy imára kulcsolják 
kezüket olyan emberek is, akik talán év  -
zedekig nem mondtak imát – nem kértek 
Istentől, nem adtak hálát neki. Belesimul-

nak Isten kezébe teljes életükkel, mert 
félnek és féltenek. Én hiszek abban, hogy 
Isten angyala melle  ünk áll, és ő segít át 
minket ezen a tragédián. Hiszek abban, 
hogy Isten harcol értünk az ő angyalaival 

– és abban is hiszek, hogy ha minél töb-
ben imádkozunk, ha minél többen hango-
lódunk egy másfajta adventre, akkor nem 
veszítjük el a helyes irányt. Mit kívánhat-
nék 2020 adven   időszakában? Három 
dolgot. Először is azt, hogy legyünk erő-

sek. Jézus azt mondta, hogy „Ti vagytok a 
világ világossága” (Mt 5,14) Mi adunk az 
ünnepnek fényt – ne csak a ház ragyogjon 
Kozármisleny utcáin – ragyogjon belülről 
a szívünk. Másodszor azt kívánom, hogy 
Isten áldja készülődésünket „jókedvvel, 
bőséggel”.  S a sorrendet ne cseréljük fel. 
Mert mit kezdünk a bőséggel, ha hiányzik 
a jókedv. Harmadszor pedig Isten adjon 
jó egészséget mindannyiunknak és hitet. 
Erős hitet. Megtartó hitet. 

#ÜNNEPREHANGOLÓDVA | HIRDETÉS

Adven   kérés

Érintésmentes szeretet, távolságtartó ölelés... A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a napot,
hogy eljöjjön a jóságos Mikulás. Minden csoport énekekkel, versekkel és rajzokkal készül a Télapó köszöntésére.

Erősek vagyunk az Isten kezében – hi  anóra a 4. c osztályban

,

6



2020. december 14.Misleny Magazin #ÜNNEPREHANGOLÓDVA

„Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon
és elcsendesedjen bennem és mindenkiben...”

Pilinszky János

Tarcsay Gyöngyvér

Ennyire nem volt még szükségünk egymásra! Tudom, hogy 
eddig mindenki tudta a dolgát. Most inog a talaj, inognak az 
érzelmek. Hol a nyugalom, ami eddig társunk volt? Keressük a 
szavakat: biztonság, meglepetés, ölelés, simogatás. 
Rajtunk áll, hogy a várakozás időszakát hogyan töltjük. Észrevet-
ted, hogy olyan társaid is felhívnak telefonon, akik eddig csak 
nagy ritkán? Rájö  él, hogy egy-egy kimaradt alkalmat mégis 
meg lehet tartani? Gondolkodva, keresve a prak  kákat? Sza-
vakkal tudsz már ölelni? Igen! Csak vedd észre! Társasjátékba 
tudod-e hívni a barátnőidet? Hogyne! Simogató szavakkal meg 
tudod szólítani a kedvesedet? Jó, jó, tudom, hogy ez nem olyan, 
amit megszoktunk. Vedd észre a lehetőségeket, s párnázd ki a 
kalodádat!
Meséltek neked sztaniolpapírba csomagolt kockacukorról? A 
karácsonyi vacsora illatáról, melyet egy törö   ablakon keresztül 
érze   egy szegény kislány? Hallo  ál már arról a papról, aki mí-
nusz 50 fokban egy fenyőágat szerze   a szibériai hóban, s egy 
gyertyalánggal megvilágítva egy magas árnyék-fát varázsolt a 
rabtársainak?
Kérlek, ne hagyd abba az olvasást! Az erős ellentét a türelmet, 
a megbékélést, az odafi gyelést hangsúlyozza. Nem akarom én 
sem, hogy ilyen világ jöjjön, de azt viszont akarom, hogy lélek-
ben erős, szeretetben türelmes várakozási időszak találjon meg 
bennünket i   a gyönyörűen kivilágíto   Kozármislenyben. A 
mindenki karácsonyfáját alkalmi gondolatokkal ékesítjük.

Örömteli várakozás jellemezte más években a november vé-
gétől karácsonyig tartó napokat. Most ez a szokásosnál visz-
szafogo  abb, csendesebb, embert próbáló időszak. Mert nem 
lehetünk annyit szere  einkkel, mint amennyit szeretnénk. La-
kásokba, házakba, munkahelyekbe, iskolákba zárt szigeteken 
élünk a vírusjárvány mia  . Most kell igazán odafi gyelnünk egy-
másra. Ha vásárlás vagy egyéb ügyek mia   elhagyjuk a szige-
tünket, próbáljunk úgy viselkedni, hogy ne rontsuk el egymás 
napját! Legyen több türelmünk, mosolyogjunk, az ellenségeske-
dést tegyük félre – az ünnepvárást, az advent időszakát derűvel, 
békességgel éljük meg a korlátok közö   is. I   az ideje, hogy tu-
datosuljon: a jó szó, a mosoly adása nem kerül semmibe!

L. Csépányi Katalin újságíró, Kozármisleny

A nemrég megjárt Szent Jakab zarándokutam most sokkal nagyobb 
értékű advent közeledtével, mint bármikor le   volna. A lecsende-
sedés, az odafi gyelés másokkal szemben olyan békét és szétáradó 
szeretetet, jóságot hozo   számomra, amit nagyon nehéz szavakkal 
kifejezni. Kívánom, hogy ezt élhesse át mindenki! A másokkal szem-
beni őszinteség, a szeretet és a jóság meglátása, az elfogadás legyen 
mindennapi az életünkben. Akkor a mi életünk is nyugodt és békés 
lesz. Ha a szeretet szívünkben van, Isten is velünk van, és ebben a 
mindenkinek nehéz időszakban is együ   várhatjuk az újraéledést.

„Légy jó és jobb lesz a világ!” – Szent-Gály Kata
Barta Magdolna zarándok, Kozármisleny

Egy gyűrö   advent

Vásári tömegben hánykolódom, sebaj!

Akkora már itt az  istentelen zsivaj,

elfogyott a türelem.

Szemem égnek emelem:

hová lett az  áhítat?

Miként verjek új hidat

jász olodhoz, égi kisded?

Uram, segíts! Látod, mit tett

velem meghitt csend hiánya?!

Zajnak lettem néma árnya,

sz áz sz amár közt bamba birka.

Nem kisbárány, aki bírta

három király énekét.

Türelmemet tépte sz ét

cigarettával pöfögő,

forralt bor sz agot böfögő,

lökdösődő,

rád se néző,

lábra lépő,

bajt idéző

töméntelen sokaság.

Kidöntöm a kos arát,

ha csak egy is közelít,

letöröm a kez eit!

Jaj, ne! Állj meg! Mégse, mégse!

Tekints a tisz tuló égre:

lelked templomának csendje

vágyott harmóniád zengje!

Csillagfényben égjen ádvent,

kis Jézuska mondjon áment!

Betlehemes játékok
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Vásári tömegben hánykol

Akkora már itt az  istent

elfogyott a türele

Szemem égnek em

hová lett az  áhít

Miként verjek új h

jász olodhoz, égi ki

röm a kezeit!

meg! Mégse, mégse!

s a tisz tuló égre:

mplomának csendje

harmóniád zengje!

nyben égjen ádvent,

ka mondjon áment!
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Városunkban számos kiemelkedően tehetséges művész él, alkot. A Mátyás családra 
ez sokszorosan igaz, hiszen esetükben többgenerációs muzsikus famíliáról beszélhe-
tünk. Tibor a szülői örökséget továbbvíve több fronton is fantasz  kusan teljesít: a 
Pannon Filharmonikusok Pécs trombitaművésze, a Pécsi Művésze   Gimnázium és 
Szakgimnázium trombitatanára, a Kozármislenyi fúvószenekar alapító tagja. Emel-
le   rendszeresen koncertezik a Symphonic Brass kvinte  el, valamint részt vesz a 
Budapes   Hungarian Studio Orchestra munkájában, ahol főleg amerikai és angol 
fi lmekhez készülnek felvételek.

Kis-Buchberger Petra

– Könnyebbség, ha az ember édesapjától 
tanulja a mesterség csínját-bínját?

– Kisgyerekkorom óta az életem termé-
szetes része volt a zene. Rendszeresen 
hallga  am a Pécsi Vasutas zenekar pró-
báit, ahol szüleim muzsikáltak, fel sem 
merült bennem, hogy ne a trombitát 
válasszam hangszeremül. Zeneiskolai 
tanárom édesapám volt. Nagyon ma-
gas elvárásai voltak felém, ami nélkül 
most biztos nem tartanék o  , ahol 
tartok. Az, hogy minden nap kontrolál-
ni tudta a gyakorlásomat, nagy előnyt 
jelente   a fejlődésemben. 

– Trombitaművész családba „trombi-
taművész” gyermekek születnek? Ön, 
a felesége és a nagyszülők is magas 

szintre juto  ak, vajon a saját gyerme-
keire is ez vár?

– Négyen trombitálunk a családban, és azt 
gondolom, hogy ez több mint elég. Ha a 
gyerekeim a zenei pályát választanák, se-
gíteni fogom őket, bár véleményem sze-
rint ez egy nehéz szakma, ami rengeteg 
lemondással jár, napi sok óra gyakorlás 
nélkül nem lehet komoly eredményeket 
elérni. A mai világban csak a nagyon elhi-
vato   és tehetséges gyerekeknek szabad 
ezt a hivatást választani.

– Két éve a publikumtól hatalmas elisme-
rést kapo  . Mely eredményeire a leg-
büszkébb?

– A Pannon Filharmonikusok minden 
évben megszavaztatja a közönséget 

az évad kedvenc női és férfi  zenekari 
művészéről. Az elismerés meglepetés-
ként ért, a közönségdíjat a zenekar új-
évi koncertjét követően, egy zárt körű 
fogadáson vehe  em át 2018-ban. A 
legbüszkébb talán mégis arra vagyok, 
hogy elértem azt, amit fi atal koromban 
célul tűztem ki magam elé. 

– Mára rengeteg tanítvány is dolgozik a 
keze ala  , sőt jelentős sikereket érnek 
el.

– Szerencsés vagyok, mert nagyon sok 
eredményes növendékem volt az el-
múlt 15 évben. Többen közülük már 
tanítanak, zenekari művészek le  ek, 
Ausztria vagy Németország nagy egye-
temein tanulnak tovább. A legnagyobb 
tanári sikeremnek Lantos Máriát tar-
tom, aki jelenleg a Berlini Opera ösz-
töndíjas trombitaművésze.

– Mit tanácsol, miért essen a választása a 
kozármislenyi fi ataloknak a zenélésre? 

– Gyerekkoromban fantasz  kus fúvó-
szenei élet volt Pécsen. A fi ataloknak 
hatalmas presz  zs volt bekerülni va-
lamelyik városi felnő  zenekarba, ahol 
életre szóló barátságok kö  e  ek. Ez 
talán a legnagyobb hozadéka az alap-
fokú zenetanulásnak. A Kozármislenyi 
fúvószenekar is egy ilyen bará   társa-
ságból alakult. Azóta is rendszeres fel-
lépői vagyunk a város rendezvényeinek, 
minden évben jótékonysági hangver-
senyt adunk a kozármislenyi reformá-
tus templom javára.

Trombitaszó Kozármislenyből
9
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A városvezetés nyito   a prob-
lémák gyors és hatékony 
megoldására.

Baka Sára programmoderátor

A nyáron megkezde   lakos-
sági konzultáció keretében a 
képviselők és a polgármester 
októberben a Fészek lakó-

parkban élőket hallga  a meg 
és próbált közös megoldáso-
kat találni az alábbiakban rész-
leteze   problémákra.

Közlekedés 
A lakóövezet közlekedési sza-
bályait az o   lakók egy része 
fi gyelmen kívül hagyja. Mivel az 

egyéni fi gyelmeztetések nem 
veze  ek sikerhez, ezért a lakók 
kérik a segítséget. A kihelyeze   
sebességkorlátozást jelző tábla 
melle   szóba került egy nape-
lemes sebességmérő kihelyezé-
se is. A városvezetés nyito   volt 
erre a felvetésre, de ez nem he-
lye  esí   a felelős magatartás 
érvényesülését. A gyermekek, 
illetve a babakocsival közleke-
dők védelme érdekében felme-
rült, hogy felhívó matricákkal 

„Vigyázz rám!” segítsék őket. 
Ennek a Zöld város pályázatból 
a fedezete is megoldható.

Bölcsőde 
A bölcsőde építése körül több 
téves információ jelent meg, 
ezt sikerült a párbeszéd ala   
 sztázni. Az épülő intézmény-

hez épül egy 20 férőhelyes 
parkoló is, így tehermentesít-
ve lesz az o   lakók környezete. 

A polgármester ígéretet te   
arra, hogy a kivitelezők fi gyel-
mét nyomatékosan felhívják 
arra, hogy körültekintően köz-
lekedjenek a munkagépekkel 
és a legkisebb zajártalommal 
történjen a beruházás.
A konzultáció nagyon jó han-
gulatban, egymás felé nyitot-
tan zajlo  . 

Lakossági konzultáció a Fészek lakópark lakosaival
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Lezárult a kutyafu  ató-projekt első üte-
me, melynek keretében a parkerdőben 
egy nagyobb területet keríte  ek el. A 
mislenyi kutyás közösség nevében Ker-
tész Anikó kereste meg az önkormány-
zatot az ötle  el, miszerint szükség lenne 
egy olyan fu  atóra, ahol a kutyákat sza-
badon lehet engedni és nem 
zavarnak senkit. Dr. 
Biró Károly polgár-
mester és a város kép-
viselő-testülete azonnal 
az ügy mellé állt, így 
rövid időn belül meg-
történt a helyszín 
kiválasztása, melyben 
egy közösségi oldal látogatói 
segíte  ek.

Barics Arnold, a Városgondnoksági Cso-
port vezetője elmondta, hogy az ügyet 
teljes vállszélességgel támoga  a az SM 
Huzal K  . Tulajdonosa, Sudár Miklós és 
felesége térítésmentesen biztosíto  a 
a kutyafu  ató elkerítéséhez szükséges 
anyagokat. Természetesen ezzel nem fe-
jeződö   be a fu  ató létrehozása, mivel 
szolárlámpákat is szeretnének elhelyezni 
a terület es   megvilágításához, valamint 
akadálypálya és padok is szerepelnek a 
további tervekben. Így a következő év-

ben megvalósulhat a modern 
kutyapark, a helyi ebtu-

lajdonosok legnagyobb 
örömére. Böröcz Tamás, 
a képviselő-testület tag-
ja hozzáte  e, napokon 
belül kihelyezik a fut-

tató öt bejáratához a 
„Kutyabarár parkerdő” fel-

iratú táblát, valamint a létesít-
mény használa   szabályzatát is.

Aki szeretné támogatni az európai 
színvonalú kutyafu  ató létrehozását, 
az az önkormányzat OTP-nél vezete   
bankszámlájára küldhe   felajánlását: 
11731001-15332824 
Az utalásnál a „kutyafu  ató” megjelölést 
mindenképpen fel kell tüntetni. Minden 
felajánlást nagy örömmel és köszöne  el 
fogadnak.

Modern kutyapark várja
jövőre a mislenyi kutyásokat

 nem 

al 

gatói

ben 

„
iratú 
mény

13



2020. december 14. Misleny MagazinHIRDETÉS

A FARJAN Környezetvédelmi K  . 100%-
ban magyar magántulajdonú vállalkozás. 
Elsősorban a termelő és szolgáltató cé-
gekre vonatkozó környezetvédelmi jog-
szabályok gyakorla   érvényesítésével 
foglalkozunk.

Szolgáltatásainkat 20 éves tapasztala  al, 
a környezetvédelem minden ágára kiter-
jedő szakértői, gazdasági, minőségirányí-
tási és jogi felkészültséggel végezzük az 
ügyfél érdekeit szem elő   tartva. 

Társaságunk tevékenységi 
körének fő csoportja:

  Új ipari üzemek létesítéséhez, meg-
lévők bővítéséhez szükséges építési 
engedélyezési eljárás lefolytatásánál 
szükséges környezetvédelmi tervek, 
szakértői munkák elvégzése.

 Környeze   állapo  elmérés, intézke-
dési terv elkészítése üzemelő létesít-
ményeknél, azok bővítésénél, vagy 
rekonstrukciójánál, környezetvédelmi 
audit végzése.

 Működő technológiák műszaki felül-
vizsgálata, javaslatok kidolgozása a 
környezetvédelmi követelmények ki-
elégítése vége  , költség-haszon-elem-
zés.

 Környezetvédelmi jogszabályokban 
előírt adatszolgáltatási köteleze  ségek 
teljesítése. 

 Átalánydíjas szolgáltatások folyamatos 
szaktanácsadásra, „környezetvédelmi 
megbízo  ” feladatkör ellátására.

 Talaj- és talajvíz-szennyeződések 
mentesítéstervezése és kivitelezése.

 Teljes körű környezetvédelmi fe-
lülvizsgálatok és hatásvizsgálatok 
végzése, környezethasználati enge-
délyezési eljárás lefolytatása.

 Üzemi vízkárelhárítási tervek készí-
tése és felülvizsgálata.

 Telepengedélyezési eljárás, enge-
délykérelmi dokumentáció készí-
tése, és a hozzá tartozó teljes körű 
környezetvédelmi szakvélemény 
elkészítése.

 Akkreditált emisszió-mérések.

 Levegőtisztaság-védelmi engedélye-
zések, hatásterület meghatározás.

 Kutak mintázása és laboratóriumi 
vizsgálata, dokumentálása.

 Vízjogi engedélyezés.
 Zajmérés.

dr. Farkas Róbert ügyvezető
tel.: 30/260-3947
e-mail: info@farjan.hu

Teljes körű megoldás
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KOZÁRMISLENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. 

 06-72/570-910 | Fax: 06-72/570-916  info@kozarmisleny.hu  www.kozarmisleny.hu  Kozármisleny Város Önkormányzata

Ügyfélfogadás

Hé  ő: 8–12 és 13–17 óráig
Kedd: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8–12 óráig

Ügyintézők, Pénztár

Hé  ő: 8–12 és 13–17 óráig
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig

Jegyző

Hé  ő: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 óráig
előzetes egyeztetés
a 72/570-911-es telelefonszámon

Polgármester

Szerda: 9–11 óráig
előzetes egyeztetés
a 72/570-914-es telefonszámon

Mezőőr

Böröcz Tamás: 30/248-4692

Városgondnoksági Csoport

Barics Arnold: 30/337-2715
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Az új kamerákat még idén üzembe he-
lyezhe  k. De vajon miért volt rájuk szük-
ség? 

Pernecker Dávid

Új biztonsági kamerarendszert építhet-
nek ki a kozármislenyi sportcsarnokban, 
az előreláthatóan még idén megvalósuló 
fejlesztésre több okból is nagy szükség 
van. Szabadkai Károly, a Kozármislenyi 
Sport Nonprofi t K  . ügyvezetője elmond-
ta, hogy a jelenlegi, régi, analóg rendszer 
3 kamerája nagyon homályos képet ad, 
épp ezért arcfelismerésre alkalmatlanok. 
Emelle   az új kamerákra vagyonvédelmi 
szempontból van nagy igény, az utóbbi 
hónapokban ugyanis az öltözőkben több 
nagyobb kár is keletkeze  . 
Jelenleg minden olyan kárt a város tu-
lajdonában lévő Kozármislenyi Sport 
Nonprofi t K  . fi zet meg, amiket nem a 
sportolók okoznak. Az új kamerák segít-
ségével ez megváltozik, a károkozásokat 
dokumentálni tudjuk, ezután az fog fi zet-
ni, aki a rongálást elköve  e – mondta. 
Az új, teljesen digitális megfi gyelőrend-
szer 12 darab 5 megapixeles, sötétben 
is látó infrakamerával fog rendelkezni. A 
kamerák fi gyelnék a bejáratokat, a néző-
teret, az öltözőkhöz vezető összes folyo-
sót, valamint a csarnok és az iskola kö-
zö    forgalmat. Az öltözőket ugyan nem 
kamerázhatják be, de mivel hangrögzítős 
eszközökről van szó, ezért a felvételeken 

lehet majd hallani, ha valaki az öltözők-
ben kárt tesz (azt pedig rögzí  k, hogy kik 
mennek be és jönnek ki az öltözőkből).  

– Nekünk folyamatosan biztosítani kell a 
sportcsarnok megfelelő állapotát, megfe-
lelő működését és használatát. A célunk 
az a fejlesztéssel, hogy még jobban tud-
junk vigyázni arra, ami a városé, ami a 
miénk – mondta.       
Az új kamerarendszer kiépítésére több 
árajánlatot is bekértek, nemsokára a vá-
rosvezetés dönt arról, hogy melyik cég 
kezdhe   meg a fejlesztést. Ha minden 
jól megy, az új kamerákat decemberben 
üzembe tudják helyezni. 
Szabadkai Károly hozzáte  e, hogy a ka-
merarendszer fejlesztése melle   nemrég 
megtörtént a fűtést és a melegvízhasz-
nálatot szabályozó időjárásérzékelő-au-
toma  ka cseréje is. Valamint – a fenn-
tarthatóság jegyében – a víztárolókba 

elektromos fűtőpatront helyeznek majd 
be, így nem a gázóra fog pörögni, hanem 
a villanyóra, az elhasznált áramot pedig 
az idén telepíte   napelemekkel vissza 
tudják termelni. 

Lakossági felhívás avar
és kerti hulladék égetése
Az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzat-
ról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM ren-
delet és a levegő 
védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) 
Kormányrendelet ér-
telmében: a belterületi, valamint 
a külterületen lévő zártkerti ingat-
lanok használata során keletkezett 
avar és kerti hulladék szabadtéri 
égetése Kozármisleny egész terüle-
tén TILOS!

Új kamerarendszerrel óvnák a sportcsarnokot
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