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„Együtt lenni jó!” – Városligeti Napok Kozármislenyben
Színes programkavalkád és gyönyörű
napsütés jellemezte a Városligeti Napokat szeptember második hétvégéjén. A
kétnapos esemény a minden évben neves fellépőkkel, nagyszabású koncertekkel és tűzijátékkal tarkított, ám idén a
vírushelyzet miatt elmaradt Városnapot
pótolta. Így most a hagyományoktól eltérően – az aktuális helyzethez igazodva
– egy lassabb, tematikusabb rendezvény
várta a Művelődési Központhoz kilátogatókat.
Míg szombaton – az ünnepi testületi ülést
követően – a folklór játszotta a főszerepet,
vasárnap elsősorban a családok kapcsolódhattak ki néhány órára. Nem ez volt
idén az első nagyrendezvény, amelyet át
kellett formálni a bevezetett korlátozások
miatt. A tavasszal elmaradt majálist, majd
gyereknapot követően a programok tervezésénél kiemelt célként fogalmazódott
meg, hogy legyen egy nap, amely főképp
a családoké. A szombati hagyományőrző
szüreti felvonulás és folklórest tematikus
műsorai elsősorban a néptánc szerelmeseit és az idősebb korosztályt szólították
meg. A házigazda Józsa Gergely Néptánc
Egyesület mellett számos vendégelőadó
is bemutatta tudását, így igazán árnyalt
képet kaphattak a kilátogatók a néptánc
és népzene sokszínű világáról. A nap zárásaként a Vivat Bacchus Énekegyüttes
közönségkedvenc bordalai csendültek fel
a színpadon.
Másnap a kreatív tér, a zöldgondolkodás
– az anyagok újrahasznosítása –, a szabad
alkotás és játék került a középpontba. Egy
olyan közösségi alkalom jött létre, ahol a

felnőttek együtt festhettek, varrhattak a
gyerekekkel, ahol le lehetett kicsit lassulni, pikniktakaróról nézni a bábelőadást.
A pavilonprogramokkal párhuzamosan a
színpadon a helyi egyesületek, valamint
olyan neves pécsi előadók, mint a Hangerdő, vagy a MárkusZínház művészei
szórakoztatták nagyszerű műsoraikkal a
jelenlévőket.
A programok kivétel nélkül szabadtéren
zajlottak. A résztvevők száma végül egyik
nap sem haladta meg az engedélyezett
500 főt. A nézőtéren korlátozva volt az
egyszerre bent tartózkodók száma, nem
voltak tömörülések, rendszeres volt a fertőtlenítés.
Sok mindent tanulhatunk a megszorítások idején. Mindenképp át kell értékelnünk, és hosszú távon is megfogadni, mi
az, ami valójában lényeges. Összességében elmondható, hogy bár az idei városnapi programok nagy része elmaradt, a
felszabadult, egymásra figyelő együttlét
megvalósult. Jó volt együtt!

Idősek napi köszöntő
„Hallgasd meg, mit suttog az élet,
élni hív újra meg újra téged.
Ne nézz vissza a sáros útra,
legyen előtted minden tiszta.
Emeld fel fejed, lásd meg a szépet
szemed kékjében égjen a fényed…
Lásd meg végre, hogy szeretnek
még akkor is, ha nevetnek,
hisz mosolyt te csalsz arcukra,
ismerj bennük magadra!”
/Dsida Jenő/
Tisztelettel köszöntök városunk lakosságának nevében minden Kozármis
lenyben élő időskorú polgárt! Kívánom, hogy a mostani emberpróbáló
időkben is őrizzék meg a derűt, a
reményt, a bölcsességet, amely a
tisztességben megöregedett ember
sajátja.
A fiatalabb generációk nevében
ígérem, hogy vigyázni fogunk Önökre
és bízunk benne, hogy még számos
alkalmunk lesz együtt ünnepelni!
dr. Biró Károly polgármester

Kedves Olvasónk! A Misleny Magazin 7. lapszámát tartja a kezében. Szeretnénk,
ha Kozármisleny közéleti lapja hasznos, érdekes információkat tartalmazna, amiket
valóban szívesen olvasnak a helyi lakosok. Kérjük, ha véleménye, ötlete van a későbbiekre nézve, írja meg nekünk az info@mislenykult.hu e-mail-címre!Köszönjük!
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Keszler Lászlóné: Tárgyjutalom
Dankó István és Dankó Istvánné:
Polgármesteri elismerő oklevél
A szeptember 12-én tartott ünnepi testületi ülés keretében Kozármisleny és Várda Györök Attila és Tóth Krisztina:
testvértelepülési együttműködési megállapodást kötött. Ezt követően dr. Biró Ká- Polgármesteri elismerő oklevél
roly polgármester átadta Kozármisleny Város Önkormányzatának képviselő-testüle- Jiao Chao és Zhou Lu: Polgármesteri
tének elismeréseit. Gratulálunk a díjazottaknak!
elismerő oklevél és KÖSZ díj
Berényi Botond: Az Év Tanulója
Rudán József:
Perneker Réka: Az Év Tanulója
Kozármisleny Város Díszpolgára cím
Rigó Izabella: Az Év Diáksportolója
Kozármislenyi Nyugdíjasok
Scheich Abigél: Az Év Tanulója
Egymásért Egyesület:
Kozármisleny Városért Érdemérem
Kozármislenyi Református Templom
Építési Alapítvány:
Kozármisleny Városért Érdemérem
Lieber András János: Posztumusz
Kozármisleny Városért Érdemérem
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Helyi termelői piac: Mislenyi Portéka
Kell-e nekünk helyi piac?
Bizonyára sokan vagyunk, akik tudják, hogy
a Művelődési Központ előtti téren péntek délutánonként lassan egy éve helyi és
környékbeli termelők, kereskedők kínálják
áruikat. Kérdés az, mi, vásárlók mit tehetünk azért, hogy minél szélesebb termékkínálat várjon bennünket ezen a napon?
A piac természetéhez hozzátartozik, hogy
nagyon kényes egyensúly tartja életben. Ha
van elegendő vásárló, többen jönnek árusítani, ha több árus van, többen jönnek vásárolni. Ezt a tavaszi járvány idején megtapasztalhattuk, amikor a pécsi vásárcsarnok
bezárt, utazási korlátok voltak, pezsgő élet
volt a piacunkon. A forró nyár viszont nem
kedvezett egyik félnek sem, így visszaesett
a látogatottság. Mi, szervezőként mindent
elkövettünk, hogy új termékek legyenek
(például zöldség), illetve állandó árusok
várják a vásárlókat. Emellett a hirdetési felületeinken (LED-fal, helyi újság, Facebook)
állandóan megjelenítjük az alkalmakat. Mi
lehet a megoldás mégis, hogy zökkenőmentes legyen a piaci kínálat?
A vevők részéről fontos a szokások kialakítása, a tudatos vásárlói magatartás
erősítése. Alapvető főleg gyermekes csa-

ládok esetében, hogy friss, egészséges,
helyben vagy 20 kilométer körzetben előállított termékekkel találkozzanak. Előny
az is, ha megismerik a termelőt, készítőt
és személyes kapcsolatot alakítanak ki
vele. Erre nagyon jó a közösségi média,
hiszen előrendeléssel megkönnyíthetjük
a vásárlást, sőt, szinte mindegyik eladó a
házhoz szállítást is vállalja. Eladók részéről fontos a személyes vevői kör ápolása,
a pontos információk közvetlen eljuttatása (például, ha nem tud jönni). Szerencsés lenne egy vásárlói kosárrendszer kialakítása, ami az előzetes rendelés alapján
történhetne. A szervezők részéről az árusok bemutatása, promotálása is napirenden van, ami elősegítheti az értékesítést.
Többen jelezték, hogy az időpont nem szerencsés, miért nem szombat délelőtt?
Ez amiatt van, hogy az árusok többsége a
pécsi piacokon is jelen van, mivel Kozármislenyben nincs elég vevő ahhoz, hogy
értékesíteni tudnák az áruikat. Ők örülnének a legjobban, ha csak itt kellene kínálni
a portékáikat. Szóval, ha péntek, elő a kosarakkal, és akár kerékpárral, akár gyalog,
autóval jöjjünk le a piacra és vásároljuk
meg a családi asztalra valókat!

A Művelődési Központ aktuális programjairól tájékozódjon a Facebook/mislenykult oldalon!

Jelenleg állandó árusaink:
Pölcmann Eszter – Pölcmann farm
tej, tejtermék, sajt, tojás
Szebényi Mihályné, Györgyi
füstölt áru
Bali Péter és Péterné
kecskesajt és házikenyér
Varga Anikó
zöldség, gyümölcs
Lothárdi Zöldség Piac
zöldség, gyümölcs, tojás, szárazáru
Tóth Snack
sajtostallér, édes sütemények
További információ:
Facebook/Mislenyi Portéka
Várjuk helyi termelők jelentkezését a
szervezo@mislenykult.hu
e-mail-címre.
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Bemutatkozik a SZIOKA táncművészeti alkotótársulat
Tíz éve, mikor létrehoztuk a Szigeti Oktávia Táncművészetért alapítványt, az
a szándék vezérelt minket, hogy a tehetségek felkarolásával segítsük a honi
táncművészet életben tartását és megújulását.
Szigeti Oktávia
Alapítványunk a táncművészek, táncpedagógusok támogatására, továbbképzések szervezésére, a tehetségek felkutatására és megsegítésére jött létre.
A kezdeti tervezést felülírta az élet, új
gondolatok születtek, a legkisebbekre, a
kezdetekre helyezve a hangsúlyt.
Alakulásunk óta meggyőződésünkké vált,
hogy a gyermekkorban végzett mozgásformák jobban rögzülnek a tanítványokban. Ennek okán sokat tettünk azért,
hogy az óvodás gyermekek megismerkedhessenek a modern tánc adta lehetőségekkel.
Kozármislenyben 7 évvel ezelőtt kezdtük
el ezt a munkát, 330 óvodást két héten
keresztül ingyenesen tanítottunk, ezt a
következő évben is megismételtük. Ez
adta a ma is működő Kozármislenyi Moderntánc csoport magját.
A nagy érdeklődésre való tekintettel
2018-ban már Pécsen is indítottunk két
csoportot. Kovácsné dr. Bobály Viktória
vezetése alatt kis- és nagyiskolás korosztályban működnek a csoportok. A fiatal
táncosok a csapat indulása után a fellépések mellett országos táncművészeti fesztiválokon és versenyeken is részt vesznek,
ahonnan mindig dobogós helyezésekkel
térnek haza és nem egyszer állhattak már
a dobogó legfelső fokán is.
Sok minden történt az elmúlt tíz évben.
Folyamatos táncpedagógus-továbbképzést tartunk Pécsett, és intenzív módszertani és táncpedagógiai továbbképzéseket
szerveztünk. Lehetőséget biztosítottunk
egészségmegőrző mélyizom-erősítő gerinctornára egy éven át a Kozármislenyi
Művelődési házban.
Az alapfokú Művészeti Iskolákban és a
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgim-

náziumban tanuló tehetséges
fiataloknak képzési lehetőséget adtunk nyári kurzusokon,
szakmódszertani továbbképzéseken.
Pályaorientáció
keretében
mentorálunk táncpedagógus
szakirány felé forduló szakgimnáziumban
tanuló, illetve már végzett növendékeket.
Szakmai fórumon: táncversenyek, fellépések, előadások, szakmai beszélgetések,
felvételik, táborok, tánckurzusok alkalmával jelen voltunk és népszerűsítettük
céljainkat.
Táncszínházi produkciókat valósítottunk
meg, hogy növendékeink megismerhes-

sék a színházkészítés csodálatos világát.
Tízéves lett „közös gyermekünk”, immár megerősödve
vidáman éli gyermekkorát
köszönhetően annak a példaértékű összefogásnak, amit a
szülők és a támogatók segítségével létrehoztunk. Ezúton is szeretném kinyilvánítani hálás köszönetemet irányukba.
Rendhagyó módon nem egy újszülöttet, hanem egy tízévest nevezünk el, a
mai naptól a Szigeti Oktávia alapítvány
keretei közt működő táncegyüttes neve
SZIOKA táncművészeti alkotó társulat

Elsődleges cél a gyermekek testtartásának, testtudatának és ritmusérzékének fejlesztése.
További célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a gyermeknek az önkifejezésre, a
kreativitásra. Ezen kívül megtanítjuk őket, hogyan fejezzék ki magukat a test nyelvén. Ismerjék meg a tánc nyújtotta boldogságot és a végtelen lehetőségek tárházát
a harmonikus mozgás által.
A test mélyizomzatának megerősítésével javul a testtartás, a koordinációs gyakorlatok által finomodik a mozgás. A tánc alkalmas a keresztirányú mozgások révén a
két agyfélteke összekapcsolt stimulálására és ezáltal a díszfunkciók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) javítására. A talpizmok megerősítésével pedig megelőzhető és
gyógyítható a lúdtalp! Alapvető gimnasztikai elemeket tanulunk, melyek nagyban
fejlesztik a gyerekek egyéni képességeit.
Hosszú távú célunk pedig, hogy a gyermekek váljanak nyitottá, legyenek fogékonyak a művészetek, az igényes zene és mozgás iránt.
Hiszünk a művészetek lélekformáló erejében. Mindemellett a tánc észrevétlenül
fejleszti az együttműködést, az elfogadást, a koncentrációt, a kitartást, a testtudatot, a memóriát, a koordinációt, a muzikalitást, és segít átélni a lélek szabadságát.
„A különbség a között, amit megteszünk, és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot.” (Gandhi)

KOZÁRMISLENY VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA • Kozármisleny Város Önkormányzatának megbízásából kiadja
a Pécsi Kommunikációs Központ Kft., 7621 Pécs, Király utca 27. • ISSN 2677-1705 • Felelős kiadó: Baka Sára igazgató - Kozármislenyi
Művelődési Központ • terjesztés: KOV-Futár Kft. • tördelés: Ormándlaky Bence • nyomdai munkálatok: Sz.K. Stúdió Kft. • Nyomda címe: 7621 Pécs,
Zsinkó u. 3. • Felelős vezető: Pilláry Gábor • megjelenik 2500 példányszámban • HIRDETÉS • info@pecsikommunikacio.hu
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Teljes létszámmal készülnek
a bajnoki szezonra a mislenyi kosarasok

A kosárlabda-szakosztály augusztus elején kezdte meg a felkészülést a bajnoki szezonra, ezt követően szeptemberben már teljes létszámmal folynak az edzések.
Örömteli hír, hogy a stáb edzői fronton erősödött, csatlakozott csapatunkhoz Szabó
Nóri, Kövecs Martin fiatal edzők, valamint a jövőben segíti sportolóink felkészülését
Tóth Attila erőnléti tréner is.
Az edzések mellett végre mérkőzéseket is tudtunk szervezni, pályára lépett több
csapatunk is. Nevezésünket 9 bajnoki osztályba adtuk le az U10-től egészen a felnőtt NB II-ig.
A felkészülési időszak üde színfoltja streetball-csapatunk, akikkel az országos sorozatba adtuk le nevezésünket. Rögtön az első kőbányai állomást meg is nyertük,
ezzel jogot szerezve a budapesti nagydöntőbe. Ott mindent megtettünk a szép
eredményért, végül a döntőbe kerülésért a Körmend csapata állította meg a fiúkat.
Sebaj, remek eredmény ez, és a 3x3 kosárlabdázás térképére is feltettük Kozármisleny nevét. Bízom benne, hogy a bajnokságok lebonyolítása nem ütközik akadályba, és októberben az Ovi kosár program is el tud kezdődni.
Tóth József, a kosárlabda-szakosztály vezetője

Csobán Noel, Ignácz Kristóf, Sinanovic Emir, Tóth Bálint

A kozármislenyi kajakos Holczer Ákos
a PKKC színeiben K1 200 méteren, valamint K4 500 méteren is bronzérmet
szerzett az Olimpiai Reménységek Versenyén nemzetközi mezőnyben Szegeden az U16-os korosztályban.

2020. szeptember 19-én Kozármislenyben rendezték meg a XVI. Ritmo
Kupa országos táncversenyt, amely
a D osztályos országos bajnokságnak
is otthont adott a klubközi versenyek
mellett. Tirk Zsófia és Faragó Attila
erős mezőnyben szerezte meg az ifjúsági standard kategória magyar bajnoki aranyérmét.
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Ebösszeírás
2020. október 1. – november 30-ig terjedő időszakban a település közigazgatási területén tartott ebeket illetően
ebösszeírást tartunk.
Az eb tulajdonosa és tartója az ös�szeíráskor köteles a törvényben előírt
adatokat a jegyző rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírólapok letölthetők lesznek
október 1-től a város honlapjáról, illetve személyesen is elérhetők az ügyfélszolgálaton.
Segítségüket előre is köszönjük!
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Kozármislenyi Közös
Önkormányzati Hivatal
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
Telefon: 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
Telefon: 06-30/248-4692

Kozármislenyi Polgárőr Egyesület
7761 Kozármisleny, Pécsi u.124.
Telefon: 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
Telefon: 06-72/877-823
www.mislenykult.hu
szervezo@mislenykult.hu

Kozármislenyi Városi Könyvtár
Telefon: 06-72/610-143
e-mail: mislenykonyvtar@gmail.com

Méhegészségügyi felelős
Dr. Sebők Péter, 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
06-20/912-9889, Pécsi utca 2/1.

Háziorvos 2. körzet
Dr. Rácz István
06-72/371-031, Orgona utca 14.
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