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A projekt célja „a klasszikus zene
népszerűsítése, a minőségi magyar
zeneművészek klasszikus, világ- és népzene
elérhetővé tétele Kozármisleny és térségének
minőségi kikapcsolódásra vágyó lakossága
számára”.

Kezdetét vette a 
„ZENÉLŐ KOZÁRMISLENY”
- TérZene programsorozat



A baranyai település sorra nyeri a 
pályázatokat, és folyamatosan fej-
lődik.
A 2021-es év első felében már ötször 
pályázott sikeresen Kozármisleny 
városa. Ezek többsége a helyi közmű-
velődést, rendezvényszervezést és 
programszervezést támogatja. Ebből 
is látszik, hogy a település már ta-
vasszal, a járvány miatti korlátozások 
enyhítésekor a nyitásra készült.
A helyiek és az ide látogatók egy éven 
át több szabadtéri helyszínen 30 ko-
molyzenei koncerttel találkozhatnak 
majd. A „Zenélő Kozármisleny” – Tér-
Zene programsorozat megvalósítására 
7,5 millió forintos támogatást nyertünk. 
További 2,5 millió forint érkezett a 
város kasszájába az idei rendezvények, 
például a már megrendezett városi 
gyermeknap megvalósításához. A Ko-
zármislenyi Közművelődési Nonprofit 
Kft. a Városnap (Városligeti napok 
Kozármislenyben) megrendezésére 
1,5 millió forintos támogatást tudott 
megpályázni. A sikeres projektek az 
önkormányzat kiváló kapcsolatainak, 
az illetékes minisztériumnak és dr. 
Hoppál Péternek, a térség országgyűlé-
si képviselőjének is köszönhetőek.
További két jelentősebb, sikeres pá-
lyázatunk az Öregfalut támogatja.  
A Hunyadi út északi vége, a „Kopasz-
ka” is megújul, amihez 15 millió forin-
tos támogatást nyert a város. Ezt sa-
ját költségvetéséből 5 millió forinttal 
egészítjük majd ki. Annak érdekében, 
hogy ez a felújítás tartós és hosszú 
életű legyen, ennek az útszakasznak 
és a város kritikusabb pontjainak a 
csapadékvíz-elvezetési problémáit is 
meg kell oldani. Ebben az a 100 millió 
forintos pályázat fog segíteni, melyet 
környezetvédelmi célú infrastruktú-
ra-fejlesztésre nyert Kozármisleny 
szintén ebben a hónapban.
Az Alkotmány tér, az óvoda és a 
kisparkoló csapadékvíz-elvezetése is 
megoldódik. A Pécsi út árka meder-
lapos burkolatot kap a legkritikusabb 
szakaszon. A Hunyadi út északi, lej-
tős végén víznyelő aknákat, áteresze-
ket és mederlapos vízelvezető árkot 
alakítunk majd ki. A Kamilla utca a 
lakóházak nyugati oldalán, a szántók 
felől végleges, biztonságos vízelve-

zetést, iszapfogást, mederszélesítést 
kap, továbbá megoldódik majd a 
Szőlő utca vízelvezetése is.
A tervek szerint a Városnapon adjuk 
majd át a Parkerdő területén a Mis-
leny Bringaparkot, amely szintén egy 
sikeres pályázat jóvoltából valósulhat 
meg. A szeptember 11-ei városnapig 
még a Művelődési Ház színháztermé-
nek a parkettáját is felújítjuk, amely 
csiszolva lesz, és új lakkozást is kap 
majd. A következő évek tervei között 
szerepel, hogy egy teljesen átépített, 
kibővített és felújított Művelődési 
Háza legyen a városnak. Ennek meg-
valósításához folyamatosan figyeljük 
a pályázati lehetőségeket.
Remélhetőleg még ebben az évben, 
egy újabb pályázati programunk-
nak köszönhetően fel tudjuk újíta-
ni a teljes Janikovszky Éva utcát, 
amely a legforgalmasabb belső útja 
a városnak. Több járda szélesítése, 
felújítása is szerepel még az idei 
tervekben, valamint a pécsi irányban 
már sikeresen használatba vett, és az 
utasok visszajelzései alapján nagyon 
megkedvelt valós idejű, elektronikus 
utastájékoztató rendszer bővítése az 
újpetrei autóbuszjáratok irányába.
Jó hír a kozármislenyi diákoknak és 
szüleiknek, hogy lezajlott a Jani-
kovszky Éva Általános Iskola felújítá-
sa utáni bejárás. Nagy öröm volt látni, 
hogy minden igényt kielégítő, 21. 
századi szaktantermeket alakítottak 
ki, bővültek a terek, korszerűsödött 

az étkező. Kimondhatjuk, hogy az in-
tézmény már nemcsak a legnagyobb 
iskola Baranyában, hanem jó eséllyel 
a legfelszereltebb és a legkorszerűbb 
infrastruktúrával rendelkező általá-
nos iskola is a megyében.

Július közepén Kozármisleny ismét 
szolidaritásáról tett tanúbizonysá-
got, amikor 1200 folyóméter Bramac 
tetőlécet adományoztunk a viharkár 
sújtotta Sellye önkormányzatának, 
félmillió forint értékben. Nagy Attila 
polgármester úr kérése az volt, hogy 
támogatásként ne pénzt utaljunk, 
hanem tető faanyagot vigyünk, amely 
így azonnal felhasználásra kerülhet a 
több száz sérült ház valamelyikénél. 
Ezúton is köszönöm mindenkinek a 
segítségét, aki közreműködött abban, 
hogy a kérést ilyen rövid időn belül 
teljesíteni tudtuk!

Dr. Biró Károly

A támogató szervezetek egyre inkább elismerik 
a kozármislenyiek munkáját és eredményeit

Kovácsné Böröcz Anette 
alpolgármester asszony (Sellye) 
és dr. Biró Károly polgármester

Böröcz Tamás településfejlesztési tanácsnok kezdeményezésére 
és szervezésében új gyalogos hidat kapott a Liliom Lakótelepi Északi Kis-tó!
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Hivatali hírek

1. A képviselő-testület jóváhagyta 
és megerősítette a két ülésszak 
között, a veszélyhelyzetben ho-
zott polgármesteri döntéseket  
és rendeleteket.

2. Döntés született igazgatási szü-
net elrendeléséről a Kozármisle-
nyi Közös Önkormányzati Hiva-
talban 2021. július 26. és 2021. 
augusztus 6. között.

3. Zárt ülés keretében tárgyalt a 
képviselő-testület a Kozármis-
lenyi Művelődési Központ és 

Könyvtár Nonprofit Kft. ügyve-
zetői tisztségének betöltéséről. 
A grémium úgy döntött, hogy az 
ügyvezetői tisztséget és a Műve-
lődési Ház és Könyvtár közmű-
velődési szakmai vezetői mun-
kakörét a továbbiakban nem egy 
személlyel tölti be, a két mun-
kakört szétválasztja két önálló 
státuszra. Ezért a kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 
Baka Sára ügyvezetői megbízása 
2021. július 31-ével visszavonásra 

került. Az ügyvezető személyéről 
a júliusi ülésen döntött a testület. 
Bárdosné Bezdán Katalint bízták 
meg a Nonprofit Kft. ügyvezeté-
sével 1 év határozott időtartamra.

4. Döntés született még a Kozár-
mislenyi Sportegyesület bérleti-
díj-halasztási kérelméről és az 
öregfiúk szakosztály támogatási 
kérelméről.

5. A képviselő-testület támogatta 
továbbá a Leader pályázaton való 
indulást; ennek célja egy közös-
ségi színtér kialakítása a Tájház 
udvarán.

6. A testület jóváhagyta a jégkárral 
sújtott Sellye Város Önkormány-
zatának felajánlott és átadott 
természetbeni támogatást.

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
veszélyhelyzet megszüntetése óta már három alkalommal ülésezett. 
A képviselő-testület 2021. júniusában és júliusában tartott rendkívüli 
ülésein az alábbi döntéseket hozta:

Változás a tűzifa támogatás igénylésében
Az idei évtől a tűzifa támogatást évente egy alkalommal, szeptember 1-je és októ-
ber 15-e között lehet igényelni. Az időpont elmulasztása jogvesztő, a későbbiekben, 
a tél folyamán nincs lehetőség újabb igénylést benyújtani. Az elmúlt években be-
adott igénylések alapján a szükséges tűzifa rendelkezésre áll. A jogosultak számára 
a kiszállítás a határozat meghozatala után legkésőbb 30 nappal megtörténik.

A támogatás feltételeként meghatározott egy főre eső jövedelem a családban élők-
nél 85 500 Ft-ra, az egyedülállóknál és a gyermeküket egyedül nevelőknél 99 750 
Ft-ra emelkedett 2021-től.

Az igénylőlap megtalálható a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfél-
szolgálatán, vagy letölthető a következő oldalról: www.kozarmisleny.hu/hivatal/ 
urlapok/szocialis-urlapok.

Kérjük, figyeljenek a határidőre, tehát 2021 szeptember 1. és október 15. között 
adják le a támogatás igénylését!
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Helló            Misleny
megérkeztem

Greg Huba
  2021.04.08.
  1220 gramm
  38 centiméter

Nagypál Ákos 
  2021.06.21.
  4060 gramm
  55 centiméter

Haris Dominik
  2021.06.23.
  3160 gramm
  50 centiméter

Gróf András
  2021.06.28.
  3850 gramm
  51 centiméter

Russai Regina
  2021.06.26.
  3330 gramm
  50 centiméter

Braun Olívia
  2021.07.16.
  3540 gramm
  51 centiméter

Az Egészségügyi Világszervezet kez-
deményezésére 1992 óta augusztus 
elseje az anyatejes táplálás világ-
napja. A világnap célja, hogy felhívja 
a figyelmet az anyatej fontosságára. 
A csecsemők számára az ideális táp-
lálék az anyatej, de azonkívül, hogy 

táplál, védőanyagokat is tartalmaz, 
melyek megóvják a gyermekeket a 
bélfertőzésektől, légúti megbetege-
désektől és egyéb kórokozóktól.  
A szoptatás nemcsak a gyermekeknél 
csökkenti egyes felnőttkori megbete-
gedések előfordulásának az esélyét, 

de hatására az 
anyáknál is csök-
ken az emlő- és 
petefészekdaga-
nat kialakulásá-
nak kockázata. 
Ezenfelül erősíti 
és elmélyíti az 
anya-gyermek 
kapcsolatot is.
A világnap 
ünneplésére 
idén a tópar-
ton került sor, 
a Kozármislenyi 

Védőnői Szolgálat szervezésében, 
akik egészségnappal és piknikpartival 
várták a várandós kismamákat és a 
kisgyermekes családokat. A kicsiket 
többek közt légvárral, dúdoldával, 
mackó mocorgóval és csillámtetová-
lással szórakoztatták, de az édes-
anyáknak is akadtak programok, mint 
a gerinctorna, a Kanga tréning vagy a 
fogászati tanácsadás. Számos kiállító 
támogatásának köszönhetően nagy 
sikert aratott az egészségsarokban a 
személyre szabott tanácsadás, és a 
tombola is.

Jóval több, mint táplálás

Ovi mászófal
A nyár folyamán különleges 
mozgásfejlesztő eszközzel 
gazdagodott óvodánk. A tor-
naszobában elkészült a má-
szófal, melyet már birtokba 
is vettek az ovisok. A speciá-
lisan óvodásoknak tervezett 
mászófal 2,5 méter magas, 
kiválóan alkalmas a szenzo-
motoros érzék fejlesztésére. 
– Baranyiné Belényesi Éva, 
intézményvezető

GÓLYAHÍR
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– Az elmúlt időszakban látványos 
változások történtek az intézmény-
ben. Milyen újításokkal találkozhat-
nak a gyerekek szeptembertől?
– Talán kicsit fellélegezhetünk, hi-
szen befejeződött az iskola felújítása, 
az új szárny kiépítése. 1100 négy-
zetméterrel gazdagodott az intéz-
mény. Megépült a biológia-földrajz, 
kémia-fizika, technika, valamint a 
művészeti szaktanterem, amelyekben 
a legkorszerűbb oktatást tudjuk biz-
tosítani. Emellett további két új tan-
terem segíti a matematika, illetve a 
magyar nyelv és irodalom szakterüle-
tét. Régi vágyunk valósult meg a tan-
konyha kialakításával, ahol a gyerekek 
a való életben is hasznos háztartási 
feladatokat sajátíthatnak majd el. 
Ugyanezen projekt keretében – álla-
mi pályázati forrásból – készülhetett 
el az új étkező és a hozzá tartozó 
tálalókonyha, amely a növekvő gyer-
meklétszámot is képes kielégíteni. A 
taneszközök beszerzése és az új rész 
bebútorozása jelen pillanatban még 
a közbeszerzés folyamatában van, de 
reményeink szerint ennek nagy része 
megvalósul a tanévkezdésre. További 
pozitívum, hogy a felújítás alatt si-
került olyan fejlesztéseket is eszkö-
zölnünk, amelyek az épület akadály-
mentes használatát segítik.
– A digitalizáció a jelenléti oktatás-
ban is egyre nagyobb szerepet kap. 
A pedagógusok használnak még 
hagyományos eszközöket, például 
krétát ebben az új rendszerben?
– Egyet biztosan, hiszen az elektro-
nikus naplónknak is KRÉTA a neve. 

Egyébként 
az interaktív, 
okos felületek 
mellett ritkán 
van szüksége 
fehér krétára a 
kollégáimnak, 
bár a rajz-
teremben, alsós 
termekben 
még előfordul. 
Szerencsére a 
digitális környe-
zetet fejlesztő 
pályázatoknak 

köszönhetően olyan szaktanterme-
ket tudtunk kialakítani, amelyekben 
már SMART rendszerek és okostáblák 
biztosítják a legkorszerűbb oktatás 
megvalósulását.
– Az újonnan kialakított tantermek 
szakszerű igénybevételéhez a taná-
roknak is új tematikával kell készül-
niük?
– Minden pedagógusunk számos 
továbbképzésen vett részt, amelyek 
során a Komplex Alapprogram legmo-
dernebb oktatásmódszertanát sajá-
tították el. Felmenő rendszerben – a 
tavalyi tanévben az alsó tagozaton, 
a következő tanévtől már 5. évfolya-
mon is – vezetjük be. Emellett a leg-
többen olyan szakmai csoportokhoz, 
műhelyekhez tartoznak, ahol folya-
matosan gazdagíthatják tudásukat. 
A továbbképzések mellett rengeteg 
az önképzés és belső tudásátadás 
az intézményben. Kollégáim kiválóan 
alkalmazzák a távoktatási keretrend-
szerünk adta lehetőségeket is.
– Szeptemberben a gyerekek gya-
korlatilag egy tökéletesen felszerelt 
iskolába léphetnek be. Hogyan lehet 
ennyi innovatív megoldás után to-
vább tervezni, előrelépni?
– Megépült a ház, a digitális alapok 
megvannak, de tervek nélkül termé-
szetesen nem létezhetünk. Szep-
tembertől a 21. század gyermekeit 
érintő veszélyforrásokra, illetve azok 
megoldására koncentrálunk majd. 
Egy „békés iskola” megteremtése a 
célunk, amelyhez a szülők és külsős 
szakemberek bevonását is tervezzük. 
Emellett szeretnénk a Janikovszky 

brandet kiépíteni. Felvettük a kap-
csolatot az írónő fiával, Janikovszky 
Jánossal, a Móra Kiadó vezetőjével. 
Egy olyan anyagot állítottunk össze, 
amely a világban bárhol megállná a 
helyét, amely jól prezentálja, ki volt 
Janikovszky Éva, miért őt választot-
tuk iskolánk névadójának, és hogy 
mit jelent „janikovszkys” diáknak 
lenni. 
– Mit kell tudnunk a tanévkezdésről?
– Szeptember 1-jén 749 diákkal 
kezdjük a 2021/2022-es tanévet, 
természetesen az érvényben lévő 
járványügyi intézkedések betartása 
mellett. Idén száz kis elsős és öt új 
kolléga érkezik hozzánk. Az első hét 
még az ismerkedésről, a csapat-
építésről, az osztályok, közösségek 
tartalmas együttes időtöltéséről szól 
majd. Az iskolakezdéshez az oktatás 
teljes szakmai háttere biztosított: a 
pedagógushiány ellenére Kozármis-
lenyben százszázalékos a szakos 
ellátottság, megoldott az iskola-
pszichológus jelenléte, van szociális 
munkásunk, ősztől már két gyógype-
dagógus dolgozik az intézményben.  
A tankönyveket a tanulók a tanév 
első napján kapják meg, természete-
sen ingyenesen.

Az iskola épülete után épül 
a „ Janikovszky brand” is

Pszichológus szeretett volna lenni, de  
a sors úgy hozta, hogy a pedagógusi 
pályára került. Számos diplomát szerzett, 
szabadidejében rengeteget olvas, és megjárta 
az El Caminót. Varga Éva szerteágazó tudását 
13 éve Kozármislenyben kamatoztatja. 
A beszélgetés folyamán kiderült, hogy 
nemcsak a munkájáról érdemes kérdezni, de 
a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános 
Iskola fejlesztésének, terveinek bemutatása is 
számos érdekességet tartogat.

Kis Buchberger Petra

Varga Éva, iskolaigazgató
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EFOP-1.3.5-16-2016-00268 – „KÖSZ” pályá-
zati projekt 2017.06.01–2021.08.30.

A Széchenyi 2020 program keretében megva-
lósuló, „Közösségi Önkéntes Szolgáltatások 
Kozármislenyben” elnevezésű projektünk 22 
619 264  Ft támogatást nyert el 2017. június 
1-ei kezdettel. A pályázati időszak végéhez 
közeledve elmondhatjuk, hogy az Élet-esély 
Egyesület és a „KÖSZ” elnevezés az elmúlt 
négy év alatt összeforrott, s ez idő alatt együtt-
működő partnereink támogatásával számos 
olyan programot, rendezvényt sikerült meg-
valósítani, melyekre büszkék vagyunk, s re-
mélhetőleg sokáig emlékezetesek maradnak a 
kozármislenyi lakosok körében is! Idézzünk fel 
néhány örömteli eseményt a teljesség igénye 
nélkül…

Első megjelenésünk a Kozármisleny várossá 
válásának 10. évfordulóján rendezett városna-
pon volt, ahol bemutatkozó pavilonnal voltunk 
jelen. A rendezvény látogatóinak szórólapokon 
ismertettük programunkat, és a pályázatunk 
emblémájával ellátott reklámajándékokat osz-
tottunk. Célcsoportjaink köréből önkénteseket 
toboroztunk.

2018-ban megalapítottuk a KÖSZ díjat, amely-
lyel a helyi civil szervezetek legaktívabb tagjait 
díjaztuk. Bizton állíthatjuk, hogy rangos elis-
meréssé nőtte ki magát a hagyományterem-
tő szándékkal megálmodott KÖSZ díj – mely 
a civil szervezetekben a városért legtöbbet 
munkálkodó tagok törekvéseit volt hivatott el-

ismerni. A díjak ünnepélyes átadására minden 
évben a városnap önálló kezdő programjaként 
került sor a Fészek Lakóotthon kertjében.

2018 és 2020 között három nyáron át a sa-
játos élethelyzetben lévő családok gyermekei 
számára kínáltunk két héten át tartó változa-

tos nyári programokat, melyek a Művelődési 
Házzal karöltve, és természetesen sok lelkes 
fiatal és nyugdíjas önkéntes segítségével való-
sultak meg. Emellett fontosnak tartottuk olyan, 
a népi hagyományokat őrző civil szervezetek 
speciális nyári táborait is támogatni, mint a 
Bújj, Bújj Zöldág Egyesület, a Kenderzsupp 
Hagyományőrző Egyesület és a Józsa Gergely 
Néptánc Egyesület.

2019-ben, az autizmus világnapja alkalmá-
ból kék színnel világítottuk meg a Városházát 
és a Református templomot, és „kék sétára” 
invitáltuk a város lakosságát április 6-án. A 
szimpátiafelvonulásra közel 150-en tartot-
tak velünk Városházától a Művelődési Házig, 
ahol az elhangzott beszédek után játszóház, 
filmvetítés és kékséges sütemények várták a 
résztvevőket.

Nagy örömet jelentett, hogy 2019. szeptem-
ber 27-én egyesületünk húszéves fennállását 
a pályázatnak köszönhetően a lehető legna-
gyobb publicitás mellett ünnepelhettük. Az 
egész napos rendezvénynek otthont adó Mű-
velődési Ház dísztermében szakmai konferen-
ciára, este pedig műsoros rendezvényre hívtuk 
partnerinket, támogatóinkat.

Ugyanez év vége felé a Márton-napi és Lu-
ca-napi népszokások felelevenítése, hagyo-
mányaink ápolása volt az események közép-
pontjában, melyek több száz gyerek részvé-
telével zajlottak a Janikovszky Éva Óvoda és 
Bölcsőde és a Kozármislenyi Janikovszky Éva 
Általános Iskola kezdeményezésében.

Fontos pillanatok voltak számunkra a közös 
zöldség-gyümölcs tartósítások, mézeskalács-

Közösségi önkéntes szolgáltatások 
Kozármislenyben

Együttműködő partnereink:
• Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány
• Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete
• Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesülete
• Kozármisleny Város Önkormányzata
• Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft.
• Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
• és a később csatlakozott Józsa Gergely Néptánc Egyesület
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sütéssel eltöltött, jó hangulatú délelőttök a 
Nyugdíjasok Napközi Klubjában.

A karácsonyi időszakban pedig kalács és ka-
kaó illata töltötte be ünnepi nagyrendezvénye-
inket, melyeket a Kozármislenyi Nyugdíjaso-
kért Egyesület tagjaival rendeztünk a Művelő-
dési Ház nagytermében.

Városunk szépítésére néha idős és fiatal együtt 
fogott öntözőkannát, kapát, szemeteszsá-
kot, a Béres Mária vezette szeniorok körében 
népszerű, és sérült fiatalok bevonásával zajló 
„örömtánc” foglalkozások során pedig igazán 
tapinthatóvá vált a generációk közti összetar-
tozás, a társadalmi integráció megerősítése. 
A 2020-as év tavaszától a pandémia minden 

szervezés alatt álló programot eltörölt. Az egy-
mást követő hullámok keresztülhúzták a ter-
veinket. Egyetlen lehetőségünk és egyben 
kiemelt feladatunk a szervezett segítség-
nyújtás volt az otthonmaradásra kény-
szerült védendő korosztály számá-
ra, önkénteseinket hadba vetve. 
A bevásárlás, az ebédhordás 
és az ezt igénylő rászorultak 
egészségügyi védőfelszerelé-
sekkel való ellátásában is ak-
tívan részt vettünk, segítve a 
helyi önkénteseket.

Ez év tavaszán nagy öröm 
volt újra szabadtéren, jóté-

konysági kalácsvásárral csatlakozni a húsvét-
váráshoz.

A többéves projektet augusztus 27-én egy 
utolsó, elKÖSZönő rendezvénnyel szeretnénk 
zárni, melynek részleteit a későbbiekben is-
mertetjük.

Reméljük, hogy ha más formában is, de a jö-
vőben is módunk lesz folytatni közösségerősí-
tő tevékenységünket.

Az eddig végzett kiváló munkát hálásan kö-
szönjük partnerszervezeteinknek, támogató-
inknak és minden önkéntesünknek! Jó mulat-
ság, civil móka volt!

Hamvas Éva, projektmenedzser

Marosi Éva 
projektkoordinátor, Élet-esély Egyesület
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Nyáresti hangulatok – Térzene a tóparton 
2021. augusztus 15. vasárnap 19 órakor a Babarci Fúvószenekar,

2021. augusztus 29. vasárnap 18 órakor a Kozármislenyi Fúvószenekar 
közreműködésével.

Mindenkit szeretettel vár a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
a Művelődési Ház tópartján

„Az emlék, amit – ahogy mondják – az idő 
megszépít. De az idő nem minden emléket 
képes megszépíteni. Mert vannak olyan emlé-
kek, amelyek már abban a pillanatban felül-
múlhatatlanul szépek, amikor megszületnek.
(Csitáry-Hock Tamás)
Sok effajta „születésnél” bábáskodott a Ko-
zármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesü-
let. EMLÉKEINK 20 + 5 címmel könyvet adtak 
ki. Történelmükben már a másodikat. Különös 
érték Dr. Szénászky Mária alakja. A bölcsész 
a maga akkurátusságával fűzte össze és 
szerkesztette meg a – korábban a huszadik 
évfordulóra is megjelentetett – könyvet. A két 
kötet egyet akar. Országnak, világnak kikiál-
tani, „milyen jó kozármislenyi szépkorúnak 
lenni”!
Az elnöknek párás a szeme. Az ÖRÖM-től!
25 éve ő hozta létre az – immáron hét éve 
nagykorú – egyesületet, és azóta is élvezi a 
tagság bizalmát. A különös együttgondolko-
dással megáldott közösség és a mindenkori, 
elhivatott vezetőségi tagok garantálják az 
emlékek tárházának az őrzését.
A jószívű támogatók akaratából egy szeret-
hető emlékkönyv született.

NYITOTT KÖNYVBE „ZÁRT” EMLÉKEK
Tarcsay Gyöngyvér
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Az elmúlt hónapot a 
magyar egészségügy 
napja nyitotta. Júli-
us 1-jén, a Semmel-
weis-nap alkalmából 
Hamvas Éva, a Szociális, 
Oktatási- és Kulturá-
lis Bizottság elnöke 
köszöntötte a kozár-
mislenyi egészségügyi 
dolgozókat, és köszön-
te meg a vírushelyzet 
időszakában végzett 
felelősségteljes, áldo-
zatos munkájukat. A 
hónap egyik záróesemé-
nye szintén az egész-
ségügyhöz, az egész-
ségünkhöz köthető. A 
Kozármislenyi Védőnők 
az anyatejes táplálás 
világnapja alkalmából 
egy igazán eseménydús 
délelőttre, egészség-
napra és zenés piknikre 
várták a legkisebbeket 
és szüleiket július 29-
én. A nagyobb gyerekek 
sem maradtak progra-
mok nélkül, a családok 
ebben a hónapban is 
számos táborlehetőség 
közül válogathattak. Az 
egyesületek egyhetes, 
napközi jellegű foglal-
kozásai mellett elindul-
tak az idén is ingyenes 
Erzsébet táborok a 
Művelődési Központ 
szervezésében.
De nem csupán a kü-
lönféle eseményeknek 

Zenélő közterek Kozármislenyben is
örülhettek a mislenyi-
ek júliusban. A kisvá-
ros lakói közül sokan 
vették igénybe a Mo-
bilizált Kormányablak 
Ügyfélszolgálat, vagy 
hétköznapibb nevén 
„kormányablakbusz” 
szolgáltatásait a hónap 
közepén. A teljeskörű-
en felszerelt kisbusz 
olyan településeken 
érhető el meghatáro-
zott időpontokban, ahol 
nem működik állandó 
jelleggel kormányablak, 
így szinte házhoz viszik 
az ügyintézést.
A korábbi évekhez 
hasonlóan júliustól 
ismét zene tölti meg 
a település közösségi 
tereit. Idén nyáron első 
alkalommal a Városháza 
előtt csendültek fel a 
„Zenélő Kozármisleny” 
klasszikus dallamai. 
Július 29-én, a TérZene 
programsorozat nyi-
tóelőadásán a Daniel 
Speer Brass Quintet 
„Reneszánsz muzsika 
reneszánsz jelmezben” 
című előadását hallgat-
hatták meg a komolyze-
ne szerelmesei. A soro-
zat további koncertjeivel 
a nyár folyamán még 
többször, több különbö-
ző helyszínen találkoz-
hatnak majd a zeneked-
velő kozármislenyiek.
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Mindennapi kenyerünk
A szobát a gyertya fénye világította be, miközben a nagyi a karosz-
székben ült, és a múltba merengett. Az általam keltett zaj hozta 
vissza a jelenbe. Az ölébe ültem, végigsimítottam az arcát, és 
kértem, vigyen el engem arra a helyre, ahol az érkezésem előtt 
járt. Vitorlát bontottunk, és pillanatok alatt az emlékek tengerén 
találtuk magunkat. Siklottunk a vízen, a szelet a szeretet táplálta, 
a szeretetet pedig azok a pillanatok, amelyek az én drága nagyma-
mám szívéből törtek elő. Megérkeztünk. A csendet a tűz pattogása 
zavarta meg. A szavak valósággá váltak, tisztán láttam és éreztem 
mindent… éreztem a szeretetet, a család simogató melegségét, az 
igaz barátok ölelését, a kemencében sült kenyér illatát, hallottam 
a bölcs gondolatokat, a tiszta beszélgetéseket, láttam a hagyomá-
nyokat és végül megízleltem finom, a kemencében sült kenyeret.

„…egy kenyérrel átadhatod másoknak a boldogság, a szeretet 
érzését, vagy éppen a túlélés lehetőségét. Nekünk egy falat kenyér 
lehet, hogy csak élelmet jelent, másoknak viszont a LÉTEZÉST…”

Akkoriban a kenyérnek lelke volt, benne volt az élet misztériuma. 
Adalékanyagok nélkül, liszt, víz és só felhasználásával készült. 
Manapság egyre több lehetőségünk van ilyen, lélekkel teli kenyeret 
vásárolni. A Mislenyi Portéka helyi piacon is beszerezhetők a gon-
dosan, hagyományos technikával készült kenyerek. Várjuk szere-
tettel minden pénteken 13-tól 17 óráig a Kozármislenyi Művelődési 
Központ előtti piactéren.

Misleny Magazin II. évfolyam, 6. szám (2021. június 
FECSEGŐ rovat helyreigazítása
Korábbi számunk Fecsegő rovatában 
félreérthetően írtunk a Gold Sport Kft.-
vel kapcsolatban. Ezúton tájékoztat-
juk olvasóinkat, hogy a Gold Sport Kft. 
semmilyen pilótajátékkal nem hozható 
összefüggésbe, és nem állt szándé-
kunkban a kft. jó hírnevének csorbítása.

A városi legendák 
helyett…
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A sport szeretete nála családi örök-
ség – a fiatal edző édesanyja Eu-
rópa-bajnoki dobogós atléta, és 29 
éven át testnevelőtanárként dolgo-
zott a városban. Andrásnak már gye-
rekként is a mindennapjai részét ké-
pezte a mozgás, belekóstolt számos 
sportba, úszott, teniszezett, focizott, 
atletizált, mielőtt 13 évesen elkezdett 
kosárlabdázni Füzesi Jóska bácsinál 
(a PVSK Aranygyűrűs kosárlabdaedző-
jénél). Tehetségét hamar felfedezték, 
szerepet kapott a korosztályos után-
pótlás-válogatottakban is.
A Pécsett, majd Bonyhádon töltött 
évek után 2006-ban csatlakozott 
a kozármislenyi felnőtt csapathoz. 
Imreh Ajtony látta meg a lehetősé-
get abban, hogy a pályán is jó szemű 
játékosnak lenne érzéke a tréningek 
levezényléséhez. Ezt követően kez-
dett hozzá a gyerekek toborzásához. 
Az egyik kiemelkedő kezdeményezés, 
amely a nevéhez köthető, a 2010-ben 
indult ovikosár. A program szakmai 
berkeken belül is hatalmas újításnak 

számított, hiszen akkor a szövetség-
nek még nem volt erre a korosztályra 
kidolgozott saját tematikája.
„Az ovi a leghálásabb korcsoport. 
Náluk effektíve kisebb a szakmai rész, 
viszont nagyon sok pluszt kap vissza 
az ember. Azt vallom, hogy az U14 
az első olyan korosztály, ahonnan 
kezdve már komolyan sportról beszél-
hetünk. Ezt megelőzően a koordiná-
ciófejlesztés, a mozgás és a sport 
megszerettetése, a közösségformálás 
az elsődleges cél. A mai világ nagyon 
beszűkült, ami számunkra magától 
értetődően adott volt, most többnyire 
kimarad a gyerekek életéből. Nin-
csenek megfelelő játszóterek, nem 
tudnak fára mászni, nem csennek 
cseresznyét, ezeket a mozgásformá-
kat valahol pótolni kell. A feladato-
kat egyrészt édesanyám segítségé-
vel, másrészt saját tapasztalataim 
alapján állítottam össze, ugyanis az 
idősebb korosztályokban már erőtel-
jesen kiütköztek azok a hiányosságok, 
amiket kisebb korban nem tanultak 

meg.”
A gyerekekkel végzett áldoza-
tos munkát az eredmények is 
tükrözik: az U11-es és U14-es 
korosztály az elmúlt években 
többször az ország legjobb 
32 csapata között szerepelt, 
utóbbi idén régiós döntőt 
játszhatott. Az U18-as csapat 
a régiós bajnokság magabiz-
tos megnyerését követően 
a régiós bajnokok dél-nyu-
gati döntőjében is dobogóra 
állhatott. A település, illetve a 
szakosztály méreteit tekint-
ve ez hatalmas siker, hiszen 
korcsoportonként csupán 
15-20 gyerek kosárlabdázik 
Kozármislenyben, és ez nem 
szelekciót jelent.
– Milyen távlati tervek állnak 
a változás hátterében?
András az egyik legmeghatá-
rozóbb állami akadémiához, a 

Soproni Darazsak Sportakadé-
miához igazolt, ahol az U15-ös 
korosztály vezetéséért és 
egyéni képzésekért felel majd, 
valamint a felnőtt NB I/B-s 

csapatnak lesz a másodedző-
je. Fontosnak tartja a folyamatos 
szakmai fejlődést, jelenleg az FECC 
(FIBA European Coaching Certificate) 
nemzetközi edzőtovábbképzést végzi. 
Elmondása szerint hosszú távú céljai 
között szerepel a magyar profi ligába, 
a hazai válogatott szakmai stábjába 
való bekerülés, de akár a külföldi 
kitekintés is.
– Hogy alakul a kosárlabdaélet Ko-
zármislenyben Kaltenecker András 
nélkül?
A szakosztály vezetését továbbra 
is Tóth József látja el. A szakmai 
vezetést az immáron harmadik éve 
a klubnál dolgozó horvát szakember, 
Frano Radan veszi át. Az alatta lévő 
korosztályokban Csutorás Fanni lesz 
a vezetőedző, Kiefer Csilla, Illetve 
Szabó Nóri edzők mellé pedig Károlyi 
Dalma csatlakozik majd. Valamennyi 
szakember rendelkezik kosárlabdázó 
múlttal, az a szemlélet és tudás, ami 
a korábbi években jellemezte a stá-
bot, a továbbiakban is megmarad.
Kaltenecker András véleménye sze-
rint a gyerekek és szüleik továbbra is 
csak nyerhetnek azzal, ha a kosárlab-
dát és a Kozármisleny SE Kosárlabda 
Szakosztályt választják.
 „A mai világban különösen fontos, 
hogy a gyerekeknek az iskola és a 
család mellett olyan biztos kö-
zeget, értékes közösséget tudjunk 
biztosítani, ahová jó tartozni. Olyan 
dolgokat tanulhatnak, tapasztalhat-
nak ezáltal, amit a későbbi életük 
során is hasznosíthatnak majd. 
Nálunk családias a légkör, nem egy 
versenyistálló létrehozása a célunk, 
próbáljuk a fiataloknak a korosztály 
és a tehetségük szerinti lehető leg-
jobb képzést megadni. A munkánk 
legfontosabb része mégis az, hogy 
egészséges, önbizalommal rendel-
kező, sportot szerető gyerekeket ne-
veljünk, akik erős identitástudattal 
rendelkeznek, és büszkék arra, hogy 
kozármislenyiek.”

Búcsúzik a szakmai vezető
– a Soproni Darazsak Sportakadémián folytatja

Egyik szemünk sír, hiszen egy nagyszerű szakember távozott 
Kozármislenyről. De az a szervezettség, összetartó kosárlabdázó 
közösség, amit Kaltenecker András hosszú évek alatt, tudatosan, 
hatalmas szakmai alázattal épített fel a településen, megmarad.

Kis Buchberger Petra
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Folytatni a tavaly megkezdett, kiváló szakmai munkát
Magasra tették a lécet a 
lányok, így nem lesz könnyű 
dolguk, ha előrébb szeretné-
nek lépni.
Július 19-én megkezdte a 
felkészülést a következő 
szezonra a Kozármisleny SE. 
Az NB I/B-s női kézilabda-
csapat vezetősége, a szak-
mai stáb és a játékosok még 
aznap este egy tájékoztatóra 
várták a sajtó képviselőit. Az 
eseményen elhangzott, hogy 
új lebonyolításban rendezik 
meg a bajnokságot. A nyuga-
ti és a keleti csoportban is 
10-10 csapat szerepel majd, 
amelyekre az alapszakasz 
során 18 mérkőzés vár. Ezt 
követően a kialakult sorrend 
alapján létrejön a felsőház és az alsóház mezőnye. Kovács Tamás menedzser elmondta, hogy az elsődleges cél, 
hogy bekerüljenek a felsőházba. Ha tudják majd folytatni az előző szezonban megkezdett munkát, és egyénileg és 
csapatban is képes lesz fejlődni a gárda, akkor mindez szép eredményt hozhat az idény végén.
Nagy volt a játékosok mozgása a nyáron. Kilencen távoztak Mislenyből, és hatan érkeztek a KSE-hez. Zdenko Kordi 
vezetőedző a sajtótájékoztatón elmondta, hogy majd csak a bajnokság alatt fog kiderülni, hogy az új játékosok va-
lóban erősítést jelentenek-e. A legfontosabb feladatnak az ő beépítésüket jelölte meg. A Kozármisleny SE az első 
mérkőzését az újonc Komárom otthonában játssza szeptember második hétvégéjén.

Kozármisleny SE
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NYOMDAI MUNKÁLATOK 
Sz. K. Stúdió Kft.

NYOMDA CÍME 
7621 Pécs, Zsinkó u. 3.

FELELŐS VEZETŐ 
Pilláry Gábor

HIRDETÉS 
mislenymagazin@kozarmisleny.hu

Kozármisleny közéleti lapja

Misleny Magazin

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

CÍM 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
TELEFON 06-72/570-910

E-MAIL info@kozarmisleny.hu
HONLAP www.kozarmisleny.hu
FACEBOOK Kozármisleny Város 

Önkormányzata

KOZÁRMISLENYI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Európa-bajnokot igazolt 
a Kozármisleny SE
Bánhidi Barbara, a magyar junior válo-
gatottal Eb-t nyert játékos a következő 
szezonban a kék-fehéreket erősíti.
Hatalmas kézilabdasiker a hazai utánpót-
lásban! Junior válogatottunk veretlenül 
nyerte meg a szlovéniai Celjében zajló Eu-
rópa-bajnokságot. A nemzeti csapat egyik 
játékosa, Bánhidi Barbara már csatlako-
zott is új csapatához, a Kozármisleny SE 
gárdájához. A beálló poszton bevethető 
játékos 1+1 évre írt alá.
A székesfehérvári sportoló hétévesen kez-
dett kézilabdázni. Az alapok elsajátítása 
és egy országos bajnoki ezüstérem után 
14 évesen igazolt a Nemzeti Kézilabda 
Akadémiára. Itt már sikerült elhódítani a 
bajnoki címet utánpótlásban, ráadásul a válogatottal a junior Európa-baj-
nokságon is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára.
– Nem volt zökkenőmentes a felkészülésünk a kontinensviadalra. A torna 
előtti meccseken nem jöttek az eredmények, de a csapat végig egységes 
maradt. Ennek is köszönhető, hogy végül veretlenül lettünk Európa-bajno-
kok. Sokat küzdöttünk és dolgoztunk a sikerért. Még az sem zavart meg 
minket, hogy a pandémia miatt szigorú szabályokat kellett betartanunk, 
sokkal kevesebb volt a mozgásterünk, és nem találkozhattunk a csalá-
dunkkal sem.
A 19 éves kézis Mislenyben is szeretne bizonyítani.
– Jó érzés volt, hogy még szinte meg sem állapodtunk, de a játékosok 
már vártak. A közös sikerek mellett az egyéni fejlődésem is fontos cél, 
szeretnék majd az NB I-ben játszani. Itt minden adott ahhoz, hogy ez a 
vágyam az új csapatommal meg is valósuljon. Tetszik a város, és nagyon 
szimpatikus mindenki. Kezdem már belakni az új otthonomat is. Szívesen 
töltöm az időt a konyhában, éppen a sütés-főzés tudományát próbálom 
elsajátítani.

Kozármisleny SE
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