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Kozármisleny polgármesterével beszél-
gettünk a városban megvalósult és a fo-
lyamatban lévő legújabb fejlesztésekről.

Pernecker Dávid

– Nemrég megtörtént Kozármisleny új, 
négycsoportos bölcsődéjének alapkő-
letétele. Miért van szükség erre a fej-
lesztésre?

– Az elmúlt években készültünk arra, 
hogy a Fészek Lakótelep megépülésé-
vel, egy új gyermekintézmény kialakí-
tására is szükség lesz. Az új bölcsőde 
azért is fontos lépés, mert egyre több 
fiatal család költözik a városba, így nő 
az igény a bölcsődei ellátásra a város-
ban. Először 2019-ben fogalmazódott 
meg az új bölcsőde ötlete. Már akkor is 
a lakópark központi, nyugodt övezeté-
be képzeltük el az intézményt, viszont 
ekkor még csak kétcsoportosra tervez-
tük, később lehetőségünk nyílt négy-
csoportosra bővíteni a terveket. 

– Mit lehet tudni az épülő bölcsődéről 
és mikorra készül el? 

– A több mint 700 négyzetméteres, 56 
férőhelyes, energiahatékony, aka-
dálymentesített intézmény 540 millió 
forintos forrásból, a Baranya megyei 
önkormányzat együttműködésével va-
lósul meg. Az építkezés idén év végén 
befejeződik, az új bölcsődét pedig a 
többlépcsős projekt zárása után, 2022 
tavaszán vehetik birtokba a gyerekek, 

családok. A bölcsődével ugyanakkor 
nem csupán alapellátást biztosítunk, 
hanem egy korábban megfogalmazott 
városfejlesztési stratégiát is megvaló-
sítunk, hiszen az épület az új lakótelep 
központi részévé fog válni. Emellett 
pedig a meglévő óvodánkat is rész-
ben tehermentesíti majd az intézmény, 
ugyanis a régi bölcsődében felszaba-
dult csoportszobákat az óvoda haszno-
síthatja. Ez azt jelenti, hogy az óvoda 
több szobával, nagyobb terekkel, vala-
mint kisebb csoportlétszámokkal mű-
ködhet tovább, így pedig az óvodai fel-
adatellátás színvonalát is tovább tudjuk 
növelni. 

– A bölcsőde és óvodafejlesztésekhez 
szorosan kapcsolódik a helyi játszó-
terek és közösségi terek fejlesztése is. 
Milyen fejlemények történtek ezen a 
téren?

– Az önkormányzat játszótér- és közös-
ségitér-fejlesztési programja kifeje-
zetten sikeresnek nevezhető, a lakos-
ság körében óriási a támogatottsága. 
Szintén még 2019-ben döntöttünk a 
város elavultabb játszótereinek fel-
újításáról. A munkák ekkor meg is 
kezdődtek, a terv pedig az volt, hogy 
2020 tavaszán átadhatjuk a megújult 
játszótereket, de a járvány közbe-
szólt. A Művelődési Háznál lévő leg-
nagyobb játszótér kialakítását viszont 
még be tudtuk fejezni. A járvány első 

hulláma után már a Liliom utcai kistó-
nál és az Öregfalu mosógátjánál lévő 
játszóterek is elkészülhettek. Idén 
márciusban pedig megkezdtük a Gár-
donyi utcában található játszótér fel-
újítását és újratelepítését. Áprilisban 
a program a Mikszáth Kálmán utcai 
játszótér korszerűsítésével folytató-
dik, emellett megújul az Öregfaluban, 
a víztornyoknál lévő, korábban elbon-
tott játszótér is. 

– A parkerdőben is zajlanak fejlesztések.
– Igen, és nagyon jó hír a kozármislenyi 

fiataloknak, hogy nyert a korábban 
benyújtott bringapark-pályázatunk is. 
Egy 18 millió forintos beruházás indul-
hat meg a parkerdőben, amelyhez az 
önkormányzat 9 millió forintos támo-
gatást szerzett meg. A parkerdőben a 
domboldal és a park terepszintjét kö-
vető biciklis túrapálya épül a tinédzse-
rek számára, természeti környezetben, 
indító és megállító kapuval, pihenőte-
rülettel. A bicikliparkban kialakítunk 
többek között egy kerékpárszerviz-pon-
tot és pihenőteret, szemétgyűjtőkkel. 
Meg kell itt említeni, hogy a program 
részeként korábban megvalósult par-
kerdei kutyafuttató új játékelemekkel 
bővülhet a közeljövőben. Ezek fényé-
ben ki lehet jelenteni, egyértelmű cé-
lunk az, hogy a parkerdőt egy komplex 
rekreációs területté alakítsuk át, igazi 
közösségi térré.  

Új bölcsőde, új játszóterek, új biciklipark 
és egy régi adósság törlesztése
– interjú dr. Biró Károllyal 

Illusztrációk
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– A parkerdő funkcióinak bővítése és 
fejlesztése a Zöld Város Programba is 
illeszkedik? 

– Úgy gondolom, hogy igen, markánsan, 
ugyanakkor a Zöld Város Programban 
más fontos fejlesztések is történtek és 
fognak is történni. Az önerőből finan-
szírozott fásítási programunk keretében 
megérkeztek a városba a tavaly megren-
delt földlabdás magas kőrisek és juhar-
fák, szám szerint 30 darab, és érkezni fog 
még további 50-80 darab gömbkőris is. 
Része a programnak továbbá a csapa-
dékvíz-elvezetési problémák kezelése 
is, ezeket a munkákat óriási költségter-
hük miatt eddig mindig külső forrásból, 
támogatási pályázatokból tudtuk meg-
valósítani. Ennek érdekében januárban 
benyújtottunk egy pályázatot a megyei 
területfejlesztési program keretében. A 
város négy pontján tervezzük felújítani 
az esővízelvezető-rendszert, egészen 
pontosan az Alkotmány téren, az iskola 
és az óvoda környezetében, a Pécsi út 
mentén, a Kamilla utcai lakóházak nyu-
gati határában valamint az Öregfaluban, 
a Kopaszkánál. Utóbbi esetben, a Ko-
paszkánál egy másik problémát is orvo-
solni fogunk, amivel a városvezetés egy 
régi adósságát törlesztené.

– Mire gondol?
– Az előző városvezetés idején egy olyan 

külterületi útfejlesztés ment végbe a 
Kopaszkán, amelynek során úgy asz-

faltozták le a földutat, hogy annak 
nem készítették el a megfelelő útalap-
ját. Gyakorlatilag a földre hordták rá az 
aszfaltot, ennek eredményeként ezen 
a területen állandóan javításokra van 
szükség, ami kidobott pénz. Ennek a 

problémának a megoldása csak úgy 
lehetséges, ha teljesen új utat épí-
tünk a Hunyadi utcát érintő területen. 
Megerősíteném, hogy a környék lakói 
nincsenek elfelejtve, foglalkozunk a 
problémával, de ehhez külső forrá-
sokat kell keresnünk. Idén már két 
pályázatot is benyújtottunk ennek az 
útszakasznak a felújítása érdekében. 
Ha nyerünk ezeken, akkor az út 30-35 
millió forintból születhet újjá. Először 
azonban a Kopaszkánál a csapadék-
víz-elvezetési gondokat kell orvosolni, 
csak azután lehet megkezdeni az út 
újjáépítését.  

Az interjú után Biró Károly kiemelte, hogy 
azt szeretné, ha a városvezetés és a lakos-
ság közti kapcsolat – a járvány ellenére 
is – folyamatos és aktív tudna maradni. 
Ennek érdekében felhívta a figyelmet 
arra, hogy azok, akik kérdéseket szeret-
nének feltenni a városvezetők számára, 
azt hivatalosan az info@kozarmisleny.hu 
e-mail-címen tehetik meg. Kövessék a te-
lepülés megújult honlapját és az önkor-
mányzat Facebook-oldalát, ahol napra-
készen informálódhatnak városi, hivatali 
információkról.

Új szociális rendelet
A képviselő-testület, és azon belül a Szociális és Oktatási Bizottság kellően érzékeny 
és nyitott a szociálisan rászorulók támogatására. A lehetőségeinkhez képest gyor-
san reagálunk a településen élők igényeire. Kozármisleny város növekedése, fejlő-
dése új ellátási formák bevezetését, és a régiek felülvizsgálatát teszi szükségessé.

A rendelet új támogatási formákat vezet be, amelyek a következők: újszülöttek tá-
mogatása, tűzifa-támogatás (amely eddig a rendkívüli települési támogatás része 
volt), és a sürgősségi rendkívüli települési támogatás.

Az eljárások gyorsítása érdekében – átruházott hatáskörben – a jegyző lesz a dön-
tésre jogosult azoknál a támogatásoknál, ahol nincs szükség a bizottság döntésére, 
elegendő a jogosultság megállapítása. Ezek a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
támogatások, a gyógyszertámogatás, a temetési támogatás, az újszülöttek támo-
gatása, a tankönyvtámogatás, a beiskolázási támogatás, és az idősek év végi támo-
gatása.

Rögzítésre kerül, hogy az ellátásokat Kozármisleny Város Önkormányzatának köz-
igazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel rendel-
kező, és életvitelszerűen a városban élő jogosultak vehetik igénybe. A jogosultak 
köre kiterjesztésre került azáltal, hogy a jövedelemhatárokat megemeltük. Több 
támogatás esetében a támogatás egyszerűsítése és gyorsítása, valamint átlátha-
tóbbá tétele érdekében a kérelmek benyújtására határidőt állapítottunk meg. A 
gyógyszertámogatást ezentúl nem 3 hónapra, hanem tárgyévre állapítjuk meg, és a 
tűzifaigénylést is évente egy alkalommal, a fűtési szezon megkezdése előtt lehet 
beadni.

A változásokról az aktualitásnak megfelelően részletesen tájékoztatni 
fogjuk a lakosságot minden hivatalos csatornán, elsősorban Kozár-
misleny város honlapján, Facebook-oldalán és a Misleny Magazin-
ban.

Kerékpárút-átadás 2019-ben
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Igaz-e, hogy változás lesz a Misleny Ma-
gazin kiadásában?
IGAZ!  2020 
á p r i l i s á b a n 
elindítottuk a 
Misleny Maga-
zint, melyben 
az önkormány-
zat közérdekű 
i n f o r m á c i ó i 
mellett helyi 
eseményeket, 
programokat, 
érdekes témá-
kat olvashatunk. A kezdeti szakaszban a 
Pécsi Kommunikációs Központ Kft. volt a 
kiadó, de a tartalom (témák, cikkek, ese-
mények) szolgáltatását az önkormányzat 
és a Művelődési Ház végezte. Mostanra 
elérkezett az idő, amikor a teljes folya-
matot saját erőből tudjuk ellátni. Eb-
ben az önkormányzati ciklusban kiemelt 
cél, hogy a városmarketing területén 
folyamatos előrelépést tegyünk, így 
magazinunk korszerűbbé tétele mellett 
megújítottuk honlapunkat, elindítottuk 
a Misleny App-ot és az önkormányzat 
Facebook-oldalát, tartalommal töltöttük 
meg információs LED-falunkat is. A meg-
erősített városmarketing már az első év 
után érezteti pozitív hatásait, hiszen te-
lepülésünkről egyre többen elismerően 
nyilatkoznak.

Igaz-e, hogy Kozármisleny nem pályá-
zott az illegális hulladéklerakók felszá-
molására kiírt pályázaton?
IGAZ! Felmérése-
ink azt mutatták, 
hogy nálunk sok-
kal környezettuda-
tosabb a lakosság, 
és él a város biztosította lehetőségekkel: 
szelektíven gyűjti a háztartási hulladékot, 
a használt sütőolajat, zöldhulladékot. Az 
elmúlt évek során városunk nem hagyta 
az illegális hulladéklerakások feltorlódá-
sát. Hiszen ezen területek tisztántartását 
városgondnokságunk munkatársai rend-
szeresen elvégzik. Ha mégis találkozunk 
ilyen szemétlerakatokkal, az általában 
magánerdőkben, magántulajdonban lévő 
területeken fordul elő.
Az utcán, közterületen történő szemete-
lés visszaszorításán azonban lenne mit ja-
vítani. A mindennapi szemétgyűjtés alkal-
mával azt tapasztaljuk, hogy az utcákon 
eldobott szemét mennyisége növekszik. 
  
Igaz-e, hogy a 2020-ra tervezett karban-
tartási munkálatok elmaradtak, és ezért 
van időnként vízhiány?
NEM IGAZ! A karbantartási, pótlási, fel-
újítási munkálatok elvégzésére a DRV Zrt. 
Gördülő Fejlesztési Tervet készített, amit 
a képviselő-testület elfogadott, és a mun-
kálatok elvégzéséhez szükséges pénzt is 

biztosította. A DRV 
a rezsicsökkentés 
következtében már 
évek óta nem tud 
saját fejlesztéseket 
végezni az ivóvíz-
hálózaton, így az önkormányzat kény-
telen minden évben átadni a fejlesztési 
tervben szereplő pénzeket a vízműnek, 
sőt a tervezett felújítások felgyorsítását 
is kezdeményezte a város, így még több 
pénzt csoportosíthat át rekonstrukcióra. 
Ez alapján folyik a régi ólomcsöves be-
kötések és a tolózárak cseréje. Az utcák 
sűrűbb szakaszolásának megteremtése 
azért fontos, hogy egy-egy meghibásodás 
esetén minél kevesebb utcában legyen 
vízhiány és ne a település egészét érintse.

Igaz-e, hogy a város egyetlen szaba-
didős focipályáját a víztornyoknál bérbe 
akarják adni?
IGAZ! A csak kis mértékben kihasznált, 

„gazdátlan” sportpályát egy amerikaifo-
ci-csapat szeretné használni hetente há-
romszor, korlátozott időben. Ennek fejében 
ők gondoskodnának a környezet rendben 
tartásáról és termé-
szetesen a fennma-
radó időben a pálya 
továbbra is a lakosság 
és az amatőr sport 
rendelkezésére áll.

A városi legendák helyett…
Tájékozódjon hiteles forrásból!

 kozarmisleny.hu  Misleny Magazin  Misleny App  Kozármisleny Város Önkormányzata  Kozármisleny TV

Tájékozódjon hiteles forrásból
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Az Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület 
összművészeti pályázatot hirdet az autiz-
mus világnapjához kapcsolódóan „Más-
ság, avagy mindenki másképp egyforma” 
témában. 

Pályázati kategóriák
I. 6–10 éves
II. 11–14 éves
III. 15–18 éves
IV. Mássággal érintett fiatalok 

Pályázni résztvevőnként maximum 2 da-
rab A/4-es borítékban postázható mére-
tű, tetszőleges technikával készített sík-
beli alkotással, vagy irodalmi (vers, próza) 
művel lehet.

Az elkészült művek 
benyújthatók:

 Ê Digitálisan, szkennelve, vagy jó minő-
ségű fotó formájában, az írásos mű 
pedig maximum 1000 karakter terje-
delemben pdf formátumban az elete-
sely1@gmail.com e-mail-címre. 

 Ê Postai úton az Élet-esély Egyesület 
7761. Kozármisleny Széchenyi u. 1. cím-
re.

Minden esetben a gondviselő neve címe 
elérhetősége, és a készítő neve, életkora 
megadásával. A legjobb alkotásokat dí-
jazzuk, melyre terveink szerint a Kozár-
misleny Városi gyereknapon kerül sor.
Kategóriánként a legkiemelkedőbb mű-
veket a helyi újságban megjelentetjük.  
Beküldési határidő: 2021. május 10.

Pályázati felhívás

Az autizmus világnapját április 2-án 
tartják világszerte, mely napot az ENSZ 
62/139-es határozata jelölte ki 2007-
ben. Az autizmus spektrumzavarra hív-
ják fel a figyelmet, amely tízmilliókat 
érint a földön. Ezen a napon kék öltözék-
kel, illetve középületek kék kivilágításá-
val is emlékeztetnek arra, hogy törőd-
jünk autista embertársainkkal.

Kassai Judit

Az autizmussal élő személyek agya más-
képpen dolgozza fel a külvilágból érkező 
hatásokat. Ez az eltérő fejlődés az oka 
annak, hogy érzékszerveik sokszor túlsá-
gosan kifinomultak, vagy éppen ellenke-
zőleg: nem elég érzékenyek, hogy befo-
gadják a környezet ingereit. Ez az eltérő 
működés ráadásul megnehezíti a társas 
kapcsolataikat is.
Az autizmus világnapja alkalmából Ham-
vas Évával, az Élet-esély Autistákat Segítő 
Egyesület Fészek Lakóotthonának veze-

tőjével beszélgettünk. Az egyesület 1999 
óta működik Kozármislenyben.

– 2012-ben szerveztük meg az első Kék 
Sétát, amely a Városházától a Művelődé-
si Házig tart. Ilyenkor a Fészek Lakóotthon 
fiataljai kékbe öltöznek és kék lufikkal sé-
tálnak. 2019-től pedig a Városháza, a Re-
formátus Templom és a Művelődési Ház 
épületét is kék fénnyel világítják meg. Saj-
nos az elmúlt évben és az idén is elmarad 
a séta a pandémia miatt, de az április 1-i 

piacon ott voltunk az autista fiatalokkal. 
A Művelődési Ház kalácsot sütött, és aki 
a piacon vásárolt belőle, az a lakóotthont 
támogatta – meséli Hamvas Éva.
Hozzátette: nagyon örül annak, hogy Ko-
zármisleny egy rendkívül befogadó város. 
Az autista lakókat teljes mértékben elfo-
gadták, szeretik és támogatják. Az önkor-
mányzat, a civil szervezetek, a Művelődé-
si Ház és a Mokka Kultúrpresszó is sokat 
segít a fiataloknak. Ők pedig igyekeznek 
kivenni a részüket a közösségi életből, ak-
tívan részt vettek a Zöld Programban, a 

„KÖSZ” Projektben és a város rendezvé-
nyein is mindig jelen vannak.
A tudomány pillanatnyi állása szerint az 
autizmus nem gyógyítható, létezik azon-
ban sokféle fejlesztési mód, amivel életük 
megkönnyíthető, képességeik pedig fej-
leszthetőek. Magyarországon közel 160 
ezer autista személy él.

Egy nap kékben

A Mokka Kultúrpresszóban, 2019.

Kék Séta, 2019.
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Az emberi erőforrások minisztere határozata alapján a 
2021/2022. nevelési évre elektronikus úton is be lehet iratkozni.
Tekintettel a járványügyi helyzetre, intézményünk vezetősége 
élni kíván az elektronikus beíratás lehetőségével, melyet ápri-
lis második felében tartanánk. A jelenlegi, április 7-ig tartó in-
tézkedések lejárta után tájékoztatjuk Önöket a beíratás pontos 

menetéről, a szükséges dokumentumokról. Kérjük, kísérjék fi-
gyelemmel intézményünk honlapját: www.ovikozarmisleny.hu

Baranyiné Belényesi Éva, Keményfi Márta 
óvodavezető helyettesek, 
Laklia Ildikó bölcsődevezető

„A mosoly a legrövidebb út két ember kö-
zött, a tánc pedig a legrövidebb út két lélek 
között.” A ritmus a mozgás örömét meg-
születésünk pillanatától ismerjük. Fontos 
szerepe van érzéseink megismerésében, 
megélésében és kifejezésében. A tánc az 
emberi kapcsolatteremtés legközvetle-
nebb eszköze. Sajátos lehetőséget ad a 

másik megismerésére, melyet a beszéd a 
társalgás nem képes megadni. A tánc mű-
vészet és szépség, önkifejezés, társasági 
időtöltés és kellemes sport, az egészséges 
életmód harmonikus kiegészítője, jó ki-
kapcsolódás, baráti közösségek szervező-
désének különleges színtere. A tánc maga 
a harmónia. Március 6-án rendezték meg 
a Nyugat-Magyarország Területi Bajnoksá-
got Kaposváron, ahol a Tornádó TSE tagjai 
az alábbi eredményeket érték el:

Junior I. E Standard táncok (ST)
Katics Martin – Beke Kata 11. hely
Tolnai Zétény Benedek – Olexa Kinga 12. 
hely
Junior I. E Latin-amerikai táncok (LA)
Katics Martin – Beke Kata 7. hely
Nagy István Dániel – Lakatos Lia 14. hely
Tolnai Zétény Benedek – Olexa Kinga 5. hely

Junior II. D ST
Sipos Zsombor – Kulcsár Henriett 1. hely 
Területi Bajnokok!
Takács Tamás István – Kovács Dóra 5. hely
Junior II. C LA 
Sipos Zsombor – Kulcsár Henriett 5. hely
Takács Tamás István – Kovács Dóra 7. hely
Ifi D LA
Faragó Attila Ádám – Tirk Zsófia Ágnes 9. 
hely
Ifi C ST
Faragó Attila Ádám – Tirk Zsófia Ágnes 5. 
hely
Köszönjük Jancsi Zsolt, Király Balázs tánc-
pedagógus és Pomaházi Tamásnak a fel-
készítést. A táncosoknak gratulálunk az 
eredményhez, büszkék vagyunk a helyt-
állásért ebben a borzasztó nehéz helyzet-
ben, további sok sikert kívánunk! – Tarrné 
Rácz Judit, Tornádó TSE elnök

Az EMMI vonatkozó rendelete szerint az 
általános iskola első évfolyamára a tankö-
teles tanulókat 2021. április 15-16-án kell 
beíratni. 
A járványügyi helyzet alakulásától függő-
en lesz lehetőség beosztás szerinti sze-
mélyes beiratkozásra, illetve elektronikus 
úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. 
tanévre. Ennek részleteiről a tavaszi szü-
net után közleményt jelentetünk meg a 
honlapunkon. Elektronikus beiratkozás 
esetén az ahhoz szükséges iratok bemu-
tatására a tanítási év első napján kerül sor.
Várhatóan azok a tanítók lesznek az első 
osztályok osztályfőnökei, akik jelenleg a 4. 
évfolyamon tanítanak, mely változhat an-

nak tükrében, hogy 
hány osztályt tudunk 
kialakítani a beirat-
kozás létszámából 
adódóan. A pedagó-
gusok be fognak mu-
tatkozni – fényképpel, 
rövid beköszönővel 

– iskolánk honlapján. 
Az osztályokat úgy szeretnénk kialakí-
tani, hogy egy-egy osztályba kerüljenek 
a nemzetiségi német nyelvet tanulók; 
az angol nyelvet választók; illetve egy 
osztályba azok a gyermekek, akiknek ki-
emelten fontos a mozgás. Számukra a 
tanórai kereteken belül szervezünk olyan 

mozgásfejlesztő órákat, ahol meg tudnak 
jelenni településünk sportegyesületének 
szakosztályai, illetve azok a táncos moz-
gásformák (néptánc, társastánc, moder-
ntánc), melyek hagyományszerűen jelen 
vannak városunkban.
Az elmúlt hetekben több beiskolázási 
szülői értekezletet tartottam – köszönet 
a szülőknek az aktív részvételért. A be-
iratkozásról, az induló osztályok irányult-
ságairól és tanítóinkról bővebben a hon-
lapunkról lehet tájékozódni. Kérdéseiket 
feltehetik a beiskolazas2021@jesuli.hu 
címen, vagy telefonon (72/570-083; 
06-30/520-0429; 06-30/831-3838).

Varga Éva, intézményvezető

Tájékoztató leendő elsős gyerekek szülei számára

Tájékoztató az óvodai és bölcsődei beíratásról

Mislenyi táncosok a területi bajnokságon

Kulcsár Henriett, Sipos Zsombor
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Iskolánk a közösségi események lebo-
nyolítását nehezítő helyzet ellenére 
minden lehetőséget megragad, hogy 

diákjaink tehetségüket és tudásukat ki-
bontakoztathassák. 
Ezért is jelentkeznek minden évben szí-
vesen a Bendegúz NyelvÉSZ versenyre. 
Sokan közülük már rutinos versenyzőnek 
számítanak. A tavalyi sikeres szereplés 
után idén is lelkesen készült és vett részt 
a verseny iskolai fordulóján 29 tanítvá-
nyunk, akik közül 15 ifjú nyelvész jutott 
tovább a megyei fordulóba, amit február 
26-án rendeztek meg. Tanítványaink itt 
is nagyon szép eredményeket értek el. 
Büszkék vagyunk rájuk!
Zsoldos Hédi 1. c osztályos tanulónk a 
megyei versenyt megnyerte és bejutott 
az országos döntőbe. 

Hédi a felkészülésről így nyilatkozott:
„Szeretek feladatokat megoldani. Most, 
hogy megtudtam, mehetek az országos 
versenyre, arra fogok készülni. Sok ver-
senyfeladatot átnézek, hogy tanuljak be-
lőle. Szeretnék jó eredményt elérni.” 

Gratulálunk a kiemelkedő teljesítmény-
hez és sok sikert kívánunk az újabb kihí-
váshoz május 8-án, a döntőben!
Rieger Nelli

Mikor kell csillapítani? 
A LázBarát mobilapplikáció segít, ha 
lázas a gyermek.

Mobiltelefonra telepíthető ingyenes 
alkalmazás segít a szülőknek, hogy mit 
tegyenek, ha gyermekük lázas, és ne 
adjanak be feleslegesen lázcsillapító 
gyógyszert. A pécsi egyetem kutató-
csoportja által kifejlesztett applikáci-
ónak már több mint tízezer felhasz-
nálója van, a visszajelzések rendkívül 
kedvezőek. Az alkalmazás a Covid-19 
pandémia idején is alkalmazható. 

Bővebb információ: www.lazbarat.hu 

A védőnői munka minden területén ko-
moly változtatásokra volt szükség, ami na-
gyon váratlanul érte a szakembereket és a 
gondozottakat egyaránt. Komoly kihívást 
jelentett, hogy a védőnők és a családok 
sok esetben nem találkozhatnak egymás-
sal, hiszen a védőnői gondozás, az egymás 
között kialakult bizalmi kapcsolatnak kö-
szönhetően működik. A szakembereknek 
és a gondozottaknak is hiányzik az emberi 
kontaktus, a kézfogás, a mosolyok, és a 
gyerekek is félve lépnek be egy fertőtle-
nítő szagban úszó helyiségbe, ahol egy 
maszkos személy fogadja őket. Meglepő 
ugyan, de még ennek a problémákkal ter-
hes időszaknak is vannak a védőnők szá-
mára pozitív mozzanatai. Ugyanis az édes-
anyák több videót és képanyagot küldenek 
a védőnőknek. A korlátozások bevezetése 
óta a családokkal szorosabb lett a kapcso-
latuk, hiszen a gondozottak számára nagy 
megnyugvást jelenthet ebben a mindenki 
számára kétségekkel és bizonytalanság-
gal teli időszakban, hogy van egy lakóhe-
lyükön dolgozó egészségügyi szakember, 

akivel közvetlen, napi szintű kapcsolatban 
lehetnek.
Védőnői Szolgálat
Kozármisleny, Alkotmány tér 54.
Telefon: 72/ 370-168

Megérkeztem! – Helló Misleny!

Jancsó Bence
  2021. 02. 23.
  3390 gramm
  52 centiméter

Kálmán Domonkos
  2021. 02. 24.
  4140 gramm
  51 centiméter

Sólymosi Richárd
  2021. 02. 26.
  4420 gramm
  56 centiméter

Müller Péter
  2021. 02. 27.
  3740 gramm
  50 centiméter

Sárközi Mercédesz 
  2021. 02. 17.
  2630 gramm
  44 centiméter

Így változtatta meg a védőnők munkáját 
a koronavírus-járvány

A „Bendegúz banda” folytatja…

 A megyei forduló győztese: 
Zsoldos Hédi

11



2021. április 6. Misleny Magazin12



2021. április 6.Misleny Magazin SPORT

A Kozármisleny FC klubigazgatójával, 
Magyar Márkkal beszélgettünk a misle-
nyi futball helyzetéről, 2021-es terveiről.

Kassai Judit

– Hogyan értékeli a HR Rent Kozármis-
leny felnőttcsapatának 2020-as évét?

– Felemás sportévet zártunk egy nagyon 
nehéz esztendőben. A pandémia a lab-
darúgásra is rányomta a bélyegét, hiszen 
a bajnokságok félbeszakadtak, játéko-
saink hetekig-hónapokig nem tudtak 
edzeni, ami óriási törés. És itt nem csak 
a felnőttekre kell gondolnunk, hiszen a 
mostani utánpótláskorú focisták már 

soha nem kapják vissza ezt a fejlődé-
sük szempontjából fontos időszakot.  
Ennek ellenére örömteli, hogy az után-
pótlásunk folyamatosan fejlődik, sokan 
szeretnének a kozármislenyi sportcsa-
ládhoz tartozni.

– Melyek a legfontosabb tervek, célki-
tűzések az idei esztendőre?

– Feleki Attila tulajdonos segítségével 
komplex klubépítésben gondolkozunk. 
Munkánk eredménye, hogy utánpót-
lásunk körzetközponti státuszt nyert el, 
amellyel a megye top 5 műhelye közé 
soroltak minket. Ez a szerep pedig ren-
geteg érdekes lehetőséget tartogathat. 

A felnőttcsapatot 
tovább kívánjuk 
építeni, hogy ismét 
sok örömet okoz-
zon a helyi szurko-
lóknak. Mellette 
igyekszünk erősíte-
ni a közösségünket, 
építeni a háttér- és 
szakmai stábot, va-

lamint fejleszteni az infrastruktúránkat, 
amely így Kozármislenyt gazdagítja.

– Történt-e változás a felnőttcsapatban?
– Igen, a gyengébb őszi szereplés után 

hatan távoztak, és ketten érkeztek, va-
lamint néhány ifista is lehetőséget kap 
majd. Azokat tartottuk itt, akikre sze-
rintünk építeni lehet egy jövőbeli erős 
mislenyi csapatot.

– Az NB III. Közép-csoportjának tabel-
láján jelenleg a 7. helyen áll a csapat. 
Mennyire elégedett? A tabella hánya-
dik helye a reális cél a szezon végére?

– A vezetőség ennél előrébb várta az 
együttest, így nem lehetünk elégedet-
tek. Télen átbeszéltük a tanulságokat, a 
stáb és a játékosok igyekeznek javítani 
bizonyos dolgokon, és azt a célt tűztük 
ki magunk elé, hogy feljebb lépünk né-
hány helyezést a tabellán. Ebben a fél-
évben már igazán komoly eredményt 
nem tudunk elérni, ezért a tavasz már 
a következő szezonra való készülés je-
gyében telik, úgy, hogy közben minden 
bajnokinkat meg szeretnénk nyerni.

A kozármislenyi ifi-kézilabdacsapat osz-
lopos tagja, Takács Vivien már a felnőtt-
csapatban szerepel. Kíváncsiak voltunk, 
hogy telik egy napja, hogy tudja egy-
mással összeegyeztetni elfoglaltságait.

Kassai Judit

– Hogy érzed magad a felnőttcsapat-
ban?

– Kozármislenyben kezdtem a kézilabdát 
utánpótlásban, az összes lépcsőfokot 
megjártam. Ahogy feljebb lépkedtem, 
úgy volt titkos célom bekerülni a fel-
nőttcsapatba. Volt olyan évem, amikor 
edzésre jártam fel, de az elmúlt másfél 
év már a játékperceimet is bővítette a 
felnőttbajnokságban. Eleinte kicsit szo-
katlan volt és talán furcsa is, de a lányok-
kal már előtte is jó kapcsolatot ápoltam, 
így könnyű volt a beilleszkedés. Ha segí-
teni kell bármiben, tudnak, ha pedig ők 
kérnek meg valamire, akkor én segítek.

– Hogy telik egy napod?
– Sajnos az utánpótlás-mérkőzések el-

maradnak a kialakult vírushelyzet miatt, 
ezért az ificsapatban nem edzek. A fel-

nőtteknél minden nap van edzés, van, 
amikor délelőtt is. Minden edzésen 
részt veszek, ezt úgy tudom megtenni, 
hogy az idei egyetemi évemet halasz-
tottam, és az egyesület felajánlott egy 
állást az irodában, ahol nagyon rugal-
masan kezelik az elfoglaltságaimat, ezt 
ezúton is köszönöm nekik.

– Milyen céljaid vannak a jövőre nézve?
– A következő évben már az egyetem 

is előtérbe kerül, de a kézilabdát 
folytatni szeretném. Természetesen 
céljaim között van, hogy itt, Kozármis- 
lenyben a felnőttcsapatban maradjak, 
ezért dolgozom keményen, kitartás-
sal, követve az edző utasításait. Zden-
ko Kordival az elején kicsit nehéz volt 
a kommunikáció a nyelv miatt, de kis 
idő elteltével hozzászoktam, és az 
edzésen nagyon koncentrálok, hogy 
azt kapja vissza, amit kér. A mérkőzé-
seken sajnos egy csapattársam sérü-
lése miatt nem a posztomon játszom, 
de ahol most kell szerepelnem, az 
fontos a csapatnak, ezért próbálom a 
lehető legtöbbet kihozni magából.  
Célom az irányító poszton eltöltött 
minőségi idő, amivel a csapatot se-
gíteni vagy pár év múlva irányítani 
tudom, ami számomra boldogság és 
felemelő érzés, mert saját nevelésű 
játékosként és kozármislenyi lakos-
ként húznám fel a kék-fehér mezt 
hétről hétre.

Csak a Misleny!

Tavaszi felkészülési időszak

Fotó: Kozármisleny SE

Fotó: Kozármisleny FC
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Kozármislenyben kiemelt célként fo-
galmazódik meg mind a város vezetése, 
mind a közművelődési szektor részéről, 
hogy erősödjenek a helyi közösségek, 
valamint a lakosok minél aktívabban ve-
gyenek részt a helyi ügyek formálásában. 
Az online tér adta lehetőségeket kihasz-
nálva – a magyar kultúra napja alkal-
mából – a Művelődési Központ kérdőív 
formájában kérdezte meg az itt élőket, 
milyennek szeretnék látni Kozármisleny 
kulturális életét az elkövetkező években, 
hogyan tudnának kapcsolódni magához 
az intézményhez, milyen programokkal 
színesítenék a város hétköznapjait. 
A vírushelyzet miatt a válaszadás kizáró-
lag online formában történt, összesen 
százötvenhatan töltötték ki a harminc 
kérdésből álló űrlapot. 
Sokan még mindig nem ismerik, illetve 
nem veszik igénybe a könyvtári szol-
gáltatásokat, emellett a rendezvények 
közül elsősorban a nagyrendezvények 
népszerűek. Ezt részben okozhatják az 
elmúlt egy év korlátozó intézkedései, 
hiszen szinte valamennyi megszokott 
program elmaradt, vagy csak jelentős 
változtatásokkal volt megtartható. 
Az eseményekkel kapcsolatban a több-
ség a Facebookról tájékozódik, ezt köve-
tik a helyi újságok. A Misleny App még 
kevésbé elterjedt a lakosság körében, 
pedig egyértelműen ez az információs 
csatorna a jövő útja. Összességében a 
válaszadók több mint fele nagyon elé-
gedett vagy elégedett a város jelenlegi 
kulturális kínálatával. Többségében a 
klubélet fejlesztését tartanák fontosnak, 
de igény mutatkozik kisebb előadómű-

vészeti produkciókra, illetve oktatással, 
ismeretterjesztéssel kapcsolatos esemé-
nyekre.
A válaszadók többsége – korosztálytól 
függetlenül – pozitív, amikor összefo-
gásról van szó: sokan saját lakóközös-
ségüket szeretnék jobban megismerni, 
de jellemzően népszerűek a környezet-
védelmi célok, a gyermek- és ifjúsági 
programok, lakókörnyezetünk rendben 
tartása mint összekovácsoló erők. Rend-
szeres szakkörök tekintetében legtöb-
ben kézműveskednének, fotóznának, 
festenének szervezett keretek között, de 
igény mutatkozik olvasó- vagy színjátszó 
kör létrehozására, hagyományőrző fog-
lalkozásokra, filmkészítésre is. 
A válaszok természetesen ennél lénye-
gesen árnyaltabbak, valamennyi véle-
ményt, információt feldolgozunk a város 
kulturális stratégiájának kidolgozásakor.

A márciusban induló közösségi költségve-
tés a részvételi demokrácia egy újabb lép-
csőfoka, itt már az önkormányzat költség-
vetésében erre a célra elkülönített ötmillió 
forint sorsáról is döntés születik. A jelenleg 
a második szakaszába lépő projekt szintén 
sikeresnek mondható, hiszen lapzárta 
előtt már közel 60 ötlet érkezett a lakosság 
részéről. A szavazásra bocsátott javasla-
tok április 15-ét követően megtalálhatóak 
lesznek az önkormányzat online felületein, 
mindenképp érdemes kattintani!
És hogy miért szükséges, hogy a lakosság 
szervezett keretek között is aktívan hal-
lassa a hangját? Fontos, hogy az egyének 
és a kis közösségek érezzék át saját érin-
tettségük jelentőségét, képesek legyenek 
megfogalmazni céljaikat, problémáikat, 
amelyek orvoslása csak velük – az érin-
tettek bevonásával – lehet sikeres.

Kiss-Buchberger Petra

Kérdőív a kultúráért – számok, adatok, lehetőségek

A válaszadók megoszlása nemek és korcsoportok szerint, illetve az alapján, kivel élnek egy háztartásban.
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Kinek mit 
adnak 
a rímek?
Költemény, alkotás, remekmű, mű, 
iromány, szerzemény, poéma, rigmus, 
versike, műalkotás, gondolatok, han-
gulatok, képek, rímek, érzések, uta-
zás. Önnek mit jelent a vers? 

Kiss-Buchberger Petra

Mindössze harminckét évet élt, mégis 
a magyar irodalom egyik legjelentő-
sebb alakja. 1964 óta József Attila szü-
letésnapján, április 11-én ünnepeljük a 
magyar költészet napját. 2021 a Pilinsz-
ky-centenárium éve, de száz éve szüle-
tett gyermekkorunk ikonikus figuráinak, 
Mézga Aladárnak és dr. Bubónak a 
megálmodója, Romhányi József is. 
Idén ismét online formában készülünk 
arra, hogy felidézzük a magyar iroda-
lom régi nagyjait és kortárs kiválósága-
it. De nem csak a jeles születésnapot 
szánjuk a költészetnek, egész héten 
versekkel, játékkal várjuk már a legki-
sebbeket is. 
Kövessék a Kozármislenyi Városi 
Könyvtár Facebook-oldalát: korosz-
tálytól s korszakoktól függetlenül ün-
nepeljük együtt a magyar költészetet, 
fejtsük meg közösen, mit rejthetnek 
a rímek, és mit adhat nekünk a versek 
szeretete!
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Ügyfélfogadás

Hétfő: 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

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 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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