
Kozármisleny közéleti lapja

I. évfolyam, 3. szám
2020. június 8.

Bemutatkozik a helyi kutyás közösség | Nyári táborok a Művelődési Házban
Aktuális hírek, információk

Fejlesztések Kozármislenyben

Misleny Magazin

2020. június 8.

Misleny Aktuál

Kozármisleny, az Okos Város
Kozármisleny halad a korral, az Okos Város Programhoz kapcsolódó fejlesztések
igazi modern kisvárossá teszik a települést: átadták a 10 új, nyilvános ingyenes
wifi-állomást, okospadok is érkeztek és készül egy városi mobilalkalmazás is.
Pernecker Dávid
A WiFi4EU elnevezésű kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wifi-hozzáférést biztosítson
a polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken, középületekben és környékükön.
Az uniós projekt keretében a pályázó
önkormányzatok 15 ezer euró – azaz
5,2 millió forint – értékben telepíthetnek nyilvános, ingyenes wifi-berendezéseket városukban (egészen
pontosan olyan helyeken, ahol még
nincs kiépítve az ingyenes vezeték
nélküli internetkapcsolat). A projekt
tökéletesen illik Kozármisleny Okos
Város Programjába, a város pedig tavaly ősszel sikeresen meg is pályázta
a városi wifi-rendszer telepítéséhez
szükséges utalványt – mondta lapunknak Biró Károly polgármester. A
városvezető hozzátette, hogy a projekt keretében 10 wifi-állomást telepítettek, azokat már be is üzemelték
és át is adták.
A wifi-pontokat a várost Újpetre irányába kettészelő főút mentén helyezték el közterületeken: a városháza
előtti téren, a művelődési ház előtti
téren, a Március 15. téren, az öreg
faluban található templomtéren, a
sportcsarnokban, valamint a város
összes buszmegállójában és a játszó-

terek környékén is találhatunk ilyen
díjmentesen használható internetállomásokat. A polgármester hozzátette, hogy a wifi-pontok működését
az Európai Unió szigorúan felügyeli,
azokat pedig az önkormányzatnak
legalább 3 éven keresztül kell fenntartania.
– Azért pályáztunk erre a fejlesztési
lehetőségre, mert ez az Okos Város
Programunk előkészítéséhez szorosan kapcsolódik, a következő 4 éves
fejlesztési program egyik alapköve az,
hogy ingyenes wifi-hozzáférést biz-

Városüzemeltetési hírek

Bár az elmúlt heteket, lassan már hónapokat többnyire mindenki otthon, zárt kapuk mögött töltötte, a természet – karantén ide vagy oda – tette a dolgát, ahogy minden átlagos
tavasszal szokta. A Kozármisleny Város Településfejlesztésé-
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tosítsunk a városban élők számára a
közterületeken – mondta Biró Károly.
A polgármester megjegyezte, hogy
az Okos Város Programhoz kapcsolódóan az önkormányzat beszerzett két
okospadot is, melyeket június első
hetében telepítenek. A wifi-spotként,
valamint városi információs pontként
is funkcionáló, napelemes mobiltelefon-töltővel is felszerelt padokat a
városháza előtti térre és a város legújabb lakótelepén, a Fészek Lakótelepen kialakított új Október 23. térre
helyezik majd ki.
Az Okos Város Programhoz kötődik
még egy fejlesztés alatt álló városi mobilapplikáció, a Misleny App
is, valamint a Pécs irányában lévő
buszmegállókban korábban kiépített
elektronikus, valós idejű utastájékoztató-rendszer is – mondta a polgármester.

ért Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai sokat dolgoztak
azért, hogy most, a kijárási korlátozás eltörlésével szép,
rendezett városkép fogadjon bennünket!
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Naperőművekkel „zöldül” a sportcsarnok és az óvoda is
Kozármisleny önkormányzata számára mindig is kiemelt cél volt, hogy környezetbarát, megújuló és fenntartható energiaforrásokat hasznosító zöldváros legyen. Ennek a törekvésnek a jegyében történt és történik több fejlesztés is a városban, a kiemelten fontos zöldberuházások közül az alábbiakban most a város
önkormányzati tulajdonban lévő épületeinek energetikai korszerűsítéséről és a
sportcsarnok vízvezetékeinek felújításáról lesz bővebben szó.
Pernecker Dávid

Kozármisleny, a napelemek
városa

Biró Károly, Kozármisleny polgármestere elmondta, hogy az önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése során egy 50 millió forintos európai uniós pályázat keretében a sportcsarnok
épületére egy 50 kW-os, az óvoda és
a bölcsőde épületére pedig egy 40 kW
csúcsteljesítményű napelemes rendszert telepítettek. Mindkét naperőmű
teljesen fedezi az intézmények áramigényét – tette hozzá. A fejlesztést kivitelező céggel a város március 16-án
kötött szerződést, a cég pedig a munkát
május elejére teljesítette, a napelemek
már működnek is – mondta a polgármester.
– A célunk ebben az 5 éves ciklusban,
hogy Kozármisleny igazi zöldvárossá
váljon. Ennek a kezdőlépéseit az előző
években már megtettük, hiszen 2016tól a városban energiatakarékos, környezetkímélő LED-es izzókkal biztosítjuk
a közvilágítást, az önkormányzati intézményeket pedig házi napelemekkel láttuk el. Pár éve a városháza kapott egy
17 kW-os teljesítményű naperőművet,
mely teljes mértékben biztosítja az épület energiaellátását, egy szintén korábbi
pályázatnak köszönhetően pedig egy 2
MW-os napelemparkot telepítettünk a
város déli határában, az autópálya mellett, magánbefektetői beruházás keretében. Utóbbi rátáplál a kozármislenyi
hálózatra, melynek eredményeképp
elmondhatjuk, hogy a kozármislenyi-

ek által fogyasztott elektromos áram
egyharmada már zöld-energiaforrásból
származik. Mindennek folytatásaként
indult el a sportcsarnok és az óvoda-bölcsőde energetikai fejlesztése –
mondta a polgármester.
Biró Károly kiemelte, hogy a fenti fejlesztéseknek köszönhetően az összes városi
intézmény – leszámítva a művelődési
házat, melynek energetikai felújítása már
tervben van – napenergiából nyeri az áramot. Hozzátette, hogy a napenergia mint
megújuló energiaforrás használata több
fontos célt is szolgál: az érintett épületek
működési költsége a napenergia hasznosításának köszönhetően jelentősen
csökken, továbbá a fejlesztés hosszú távú
célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

Új vízvezetékrendszert kap
a sportcsarnok

A sportcsarnokban május 27-én kezdődött meg egy fontos fejlesztés, mellyel
a város egy igencsak akut problémát
orvosol: lecserélik az intézmény elavult
és veszélyes korábbi hideg- és melegvíz-rendszerének gerincvezetékeit. Szabadkai Károly, a Kozármislenyi Sport
Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta,
hogy a felújításra azért volt szükség,
mert a sportcsarnokkal egyidős, nagyjából 14-15 éves csövek több helyen
is kilyukadtak, ha pedig a vízvezetékek
teljesen tönkremennek, a csőtörés
következtében a csarnok épületében,

valamint az ott található eszközökben
és felszerelésekben komoly kár keletkezhet. Az ügyvezető úgy fogalmazott,
hogy nem korszerűsítésről van szó, hanem egy „akut beavatkozásról”, ami a
lehetséges nagyobb problémákat előzi
meg, és ami az intézmény napi működéséhez elengedhetetlen. Mint mondta, a tűzivízrendszer kivételével az
egész csőhálózatot kicserélik időtálló,
korszerű műanyag csövekre.
A munka során többek között a küzdőtér mögötti komplett burkolatot is le
kell majd szedni – mondta Szabadkai
Károly – ami azt jelenti, hogy a beruházás során új burkolatot is kap majd ez a
terület, ahol egyébként korábban volt
már csőtörés is (és persze újra is festenek majd a munkák után). A május 27én kezdődött bontási munkálatok után
a vezetékek cseréjét június 2-án kezdték meg, a tervek szerint pedig az új
vezetékrendszer július első napjaiban
készül el teljesen.
A hozzávetőlegesen 7,4 millió forintból
megvalósuló felújítás százszázalékosan
önkormányzati támogatásból valósul
meg.

Megkezdődött az úthibák javítása
Június első napjaiban kezdődött meg az úthibák javítása a város számos pontján – tudtuk meg Biró
Károly polgármestertől, aki lapunknak elmondta, hogy az ilyen és ehhez hasonló sürgősségi munkák elvégzésére elkülönített 5 millió forintos önkormányzati keretösszeg annak ellenére is rendelkezésükre áll, hogy a koronavírus-járvány következményeként elrendelt gépjárműadó-elvonás és az iparűzésiadó-bevételek csökkenése jelentős bevételkiesést okozott a városnak. Elindult
tehát a kozármislenyi kátyúzási munka első üteme, melynek során a nagyobb úthibákat javítják ki.
A polgármester hozzátette, hogy a következő ütem idén ősszel veszi kezdetét, amennyiben a
város költségvetési keretei ezt lehetővé teszik.
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Bemutatkozik Kozármisleny hagyományőrző
táncegyüttese
Az együttes 1998-ban Kozármislenyben
alakult meg. Kiemelt feladatunknak
tartjuk a helyi hagyományok ápolását
és megőrzését. Fő célunk Kozármisleny régmúlt szokásainak, táncainak,
hagyományainak kutatása a helyi néptánc, népdalok, népviseletek, népszokások gyűjtése és ezek autentikus színpadi bemutatása. Tánccsoportunk a
kozármislenyin kívül tájegységi, német
nemzetiségi és táncszínházi előadásokat is felsorakoztat repertoárjában. Az
együttes számos hazai és nemzetközi
fellépést szervez, illetve több különböző rendezvényen, fesztiválon vett és
vesz is részt. Ezen kívül rendszeresen
szervezünk táncházakat jeles napok
alkalmával általános iskolás alsó tagozatos gyerekeknek.
Az elmúlt 22 évben a csoport több díjban is részesült, például nívódíjban,
illetve jó minősítést kapott a hagyományőrző táncegyüttes az országos
szakmai zsűri előtt is, amelyen a kozár-

mislenyi lakodalmas népszokásokat elevenítettük fel.
Egyéni díjak:
– Baranya kiváló táncosa – 7
fő;
– „C” kategóriás néptáncos
– 4 fő;
– Fülöp Ferenc-díj – 2 fő –
ezáltal országosan is elismerték Kozármisleny tánclépéseit és viseletét.
Együttesünk jelenlegi létszáma 68 fő, ebből 40 fő utánpótláscsoport (iskolai, óvodai
csoport), melyből egy pár a
Baranya Kiváló gyermektáncosa díjat nyerte el 2020-ban.
A „Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét.
Összetartozunk. 1920/2020.” közösségi
oldal program keretében az egész Kárpát-medencének megmutattuk a táncunkat – a kozármislenyi lépéseket, viseletet, népzenénket és városunk jelképét.

Írta: Eismann Kata – Józsa Gergely
Néptánc Egyesület
19 éve vagyok tagja az együttesnek,
melyre büszke vagyok
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„A legtökéletesebb minőséget próbálom elérni”
A Misleny Magazin minden lapszámában bemutatunk egy-egy olyan őstermelőt,
kistermelőt, kézművest, akikkel a Művelődési Ház előtti termelői piacon rendszeresen találkozhatunk. Most a pécsváradi Pölcmann Farmról és megannyi remek tészta- és sajttermékükről lesz szó.
Pernecker Dávid
A Pölcmann Farm száraztésztáit és sajttermékeit bizonyára mindenki ismeri,
aki járt már a tavaly megnyitott termelői piacon. Pölcmann Eszter őstermelővel, a Pécsváradon található farm vezetőjével beszélgettünk vállalkozásáról.
– Maga a farm elképzelése már gyermekkoromban megfogalmazódott bennem. Rengeteg időt töltöttem nagyszüleimnél, ahol a faluban még jócskán
tartottak jószágokat. Saját őstermelői
tevékenységem felépítését 2012-ben
kezdtem el. Alapelvként fogadtam
meg, hogy vegyszermentesen termeljünk és az állatokkal kizárólag gabonát,
valamint szénát etessünk. Nem használunk mesterséges színezéket, adalékanyagokat, a termékeinket is kizárólag
kézzel készítjük, kivéve a tésztát, ahol
már némi gépi segítségre is szűkségünk
van. Mindig törekedtem a jó minőségű
alapanyag előállítására, a feldolgozott

termékeknél a legtökéletesebb minőséget próbálom elérni – mondta.
Pécsváradon készülnek a termékek, a
gazdaságukat pedig jelenleg 16 kecske, 3 borjú, 4 tehén, 2 törpemalac, egy
birka, 100-150 baromfi, néhány fürj alkotja, az állomány folyamatosan bővül.
A Pölcmann Farm minden csütörtökön
15–18 óráig látogatható.
Jelenlegi termékpalettájukon szerepel
tojás, tehéntej, kecsketej,
valamint különböző tehénsajtok is, ugyanakkor kecsketejből készült friss sajtjaik is
elérhetők, és készítenek tehéntejből probiotikus natúr
joghurtot, túrót, tejfölt, vajat,
ordát is. Emellett 8-10 tyúktojásból készült száraztésztáik is népszerűek, ahogy az olívaolajban elrakott füstölt-főtt
fürjtojásuk is.

Az érdeklődők a farm termékeit minden pénteken 14–18 óráig a kozármislenyi termelői piacon találhatják meg
(valamint minden szombaton 7–10
óráig a pécsváradi termelői piacon),
melyről Pölcmann Eszter a következőket mondta lapunknak:
– A kozármislenyi termelői piac egy jó
hangulatú piac, a termelők is már régóta ismerik egymást, próbáljuk egymást is segíteni, ha lehet. A vásárlók is
kedvesek és szerencsére el merik mondani a véleményüket, ami szerintem
egy termelőnek igen fontos és építő
jellegű lehet – fogalmazott.
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Fussunk, szaladjunk, hadd lobogjon a...
Kozármislenyben ma a háztartások jelentős részében él kutya, így felmerült
az igény egy helyi kutyás közösség létrehozására.
Célunk a kutyások közötti kapcsolattartás, tapasztalatcsere. Állandó témánk a
kutya helyes tartása és képzése, ami minden tekintetben komoly feladat. A kutya
igényli az ember társaságát és elengedhetetlen számára a gazdival közös aktivitás, amihez jó kezdet a napi séta, ám ez
még nem elég ahhoz, hogy kielégítsük az
állat mentális és fizikai szükségleteit.
Ma már nem kell vadászniuk az élelemért, nem kell megvédeniük a területüket, nem kell legyőzniük a riválisaikat. Az
így felgyülemlett energiák levezetésére
megoldás a kutyás sport, ami lehetőséget
biztosít arra, hogy testileg és szellemileg
is megfelelően leterheljük őket. A sport
hatására a kutya kiegyensúlyozottabbá
válik, a közös tevékenység pedig erősíti a gazdi és kedvence közti köteléket.
Amikor sportot keresünk, vegyük figyelembe a fajta sajátosságait, és olyat vá-

lasszunk, amit mindketten élvezünk. Beszélgessünk kutyásokkal, kutyaiskolával,
próbáljunk ki különböző edzéseket.
Kezdhetjük az egyszerű sétával, túrázással, futással. Futóövvel összekötve a
kutya hámban futhat mellettünk vagy
előttünk. Amikor már megtanul húzni
is bennünket, az a canicross, és jól húzó
kutyával igencsak pöröghet a lábunk.
Aki biztosan ül a biciklin, próbálkozhat
a bikejöringgel, itt a gazdi biciklin ül,
az állat pedig húzóhámban fut előtte.
Nagy mozgásigényű fajták lemozgatására szuper sport.
Eszközigényes, de a kutyaiskolák tartanak agility edzéseket, ami a kutyás
akadályfutást jelenti, ahol egy előre kijelölt akadályokkal teli pályán
kell őrült tempóban végigfutni a
kutyának a gazdi irányítása mellett.
Népszerű az obedience, azaz enge-

delmesség, amikor a kutya láb mellett
követ, ugrik, tárgyakért fut, és azokat
hozza vissza, szocializációs feladatokat
végez. Csinálhatjuk zenére is, ez az úgynevezett dog dance.
Iskolában tanulható továbbá a man
trailing, személykeresés, ami egy nagyon hasznos tudás, amellett hogy
komoly munka a kutya számára. Aki a
csapatsportokat szereti, annak ott a flyball, amelynél a futás, labdaelkapás, és
visszahozás a feladat.
Rengeteg a lehetőség a labdázástól, a
frizbin át a terelésig, mindenki kedvére
választhat, és abban biztosak lehetünk,
hogy egy kutya személyében kíméletlen
edzőt kaphatunk, így nem csak az állat
lesz fitt, hanem mi is. Az életünk gyökeresen és jó irányba fog megváltozni.
A Kozármislenyi kutyások Facebook-csoportban pedig szeretettel várunk minden kutyával élő mislenyit! Ne felejtsük el, a fáradt kutya az egészséges, jó
kutya... Pacsi!
Kertész Anikó
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi ütemezésben tervezzük a járványhelyzet
miatt a hulladékkezelési közszolgáltatásban bevezetett korlátozások feloldását.
Hulladékudvarok
2020. június 2. (kedd) napjától a szolgáltatási területünkön található hulladékudvarok a megszokott nyitvatartási
rend szerint, a megszokott hulladékátvételi renddel (a pandémiás időszak
zöld- és lomhulladékra szűkített átvételi
rendjének feloldásával) várják Ügyfeleinket. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy
a komposztértékesítés készlethiány miatt szünetel.
Kérjük, hogy a koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint az Önök és
Kollégáink egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:
A hulladékudvarban kötelező a védőmaszk, vagy más az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viselete!
Az ügyintézés során a 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani!
Lomtalanítás
2020. június 2. (kedd) napját követően
az elhalasztott lomtalanításokat pótoljuk, az új lomtalanítási időpontokról

Társaságunk hamarosan tájékoztatást
fog kiadni.
Ügyfélszolgálatok
2020. június 15. (hétfő) napjától ügyfélszolgálataink és ügyfélképviseleteink
a megszokott nyitvatartási rend szerint
újra nyitva tartanak.
Kérjük, hogy a koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint az Önök és
kollégáink egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:
A várakozótérben, valamint a zárt ügyféltérben is egyszerre legfeljebb két
ügyfél tartózkodhat!
Az ügyintézés során a 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani!
Az épületen belül kötelező a védőmaszk, vagy más az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viselete!
Belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát kérjük!
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Tájékoztatás – COVID-19
Tisztelt Lakosság!
A járványügyi helyzet enyhülésével 2020. május 25től a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban
újra bevezetjük a személyes ügyfélfogadást, az ügyfélszolgálati irodát az ügyfelek részére a szokásos
nyitvatartással újra megnyitjuk.
A személyes ügyintézés lehetősége mellett arra kérjük Önöket, hogy az elmúlt időszakban megszokott
és gördülékenyen működő elektronikus ügyintézést
részesítsék előnyben. Az ehhez szükséges nyomtatványok a honlapon elérhetőek. Ügyfélfogadási
időben továbbra is rendelkezésükre áll a telefonos
ügyfélszolgálat a 72/570-910 telefonszámon, ahol
munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást és segítséget problémáik megoldásához.
Ha mégis a személyes ügyintézés mellett döntenek,
kérjük, vegyék figyelembe, hogy a járványügyi helyzet enyhült, de nem szűnt meg.
Ezért a személyes ügyfélszolgálat felkeresése során
kérjük, hogy az alábbiakat vegyék figyelembe:
• az ügyfélszolgálati térben csak az adott ügy intézéséhez minimálisan szükséges személyek tartózkodhatnak (az ügyintézőn kívül egy személy);
• az ügyfélszolgálati tér telítettsége esetén további ügyfelek az ügyfélszolgálati iroda előtti aulában,
illetve a hivatal előtti téren tudnak várakozni, ahol
kérjük a biztonsági távolságok meg tartását;
• kérjük, hogy a hivatalba történő belépéstől az
ügyintézés teljes időtartama alatt szájmaszkot viseljenek, ennek hiányában az épületbe történő belépést nem tudjuk biztosítani;
• a bejáratnál a kézfertőtlenítés feltételeit biztosítjuk, melyet kérünk használni.

Misleny Magazin
Kozármislenyi Közös
Önkormányzati Hivatal

7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
Tel: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916
e - mail: info@kozarmisleny.hu
www.kozarmisleny.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig
Kedd: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig
Csütörtökön nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8–12 óráig
Ügyintézők, pénztár:
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig
Jegyző
Hétfő: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 óráig
előzetes egyeztetés
a 06-72/570-911-es telefonszámon
Polgármester
Szerda: 9–11 óráig
előzetes egyeztetés a 06-72/570-914-es
telefonszámon
Mezőőr: Böröcz Tamás
Tel: 06-30/248-4692
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület
7761 Kozármisleny, Pécsi u.124.
Tel: 06-30/942-4556
polgarorseg@kozarmisleny.hu
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.
Barics Arnold üv: 06-30/337-2715
kft@kozarmisleny.hu
Kozármislenyi Művelődési Ház
Tel: 06-30/591-2995
www.mislenykult.hu
szervezo@mislenykult.hu
Kozármislenyi Városi Könyvtár
Tel: 06-72/610-143
e-mail: mislenykonyvtar@gmail.com
Méhegészségügyi felelős
Dr. Sebők Péter
Tel: 06-20/359-0007
e-mail: drsebokpeter@gmail.com
Fogorvos
Dr. Pirk Tibor:
06-72/570-205, 06-20/409-3793
e-mail:pirktibor@hotmail.com
Kozármisleny, Orgona utca 14.
Gyermekorvos 1-es körzet:
Dr. Khezri Seddiq
06-72/222-346
Orgona utca 2.
Gyermekorvos 2-es körzet:
Dr. Gajdos Vilma
06-72/371-493
József Attila utca 8.
Háziorvos 1. körzet:
Dr. Molnár Csilla
72 714 006
Pécsi utca 2/1.
Háziorvos 2. körzet:
Dr. Rácz István
06-72/371-031
Orgona utca 14.

