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Újabb szórakozási, sportolási és szabadidős 
lehetőséget kaptak a kozármislenyiek.

Ilyen még nem volt Kozármislenyben! 



Kedves olvasók, kedves kozármisle-
nyiek! Mindenekelőtt a közelgő ünne-
pek alkalmából kívánok valamennyi-
üknek békés, nyugodt és szeretettel 
teli Karácsonyt!
Lassan a végéhez érünk ennek a 
járvánnyal terhelt évnek. Ez alkalom-
ból szeretnék egyfajta számadást, 
értékelést adni önöknek erről az 
esztendőről. Sajnos az egész világon, 
így nálunk is a járvány okozta nehéz-
ségek, korlátozások határozták meg 
a mindennapokat. Ez óriási terhet 
rótt az önkormányzat működésére is, 
ettől függetlenül elfogadtunk a város-
nak egy stabil költségvetést, melyet 
fennakadások nélkül és eredménye-
sen le is tudtunk zárni. 

Kozármislenyben a város 
ingatlangazdálkodása rendkívül 
eredményes és sikeres a számok 
tükrében.

Remélem, hogy ezt a helyiek is 
tapasztalják a saját ingatlanjaikon, 
hiszen ezek rendkívül értéktartók és 
értéknövelők lettek. A kozármislenyi 
ingatlantulajdonosok tehát jó döntést 
hoztak, mikor településünket válasz-
tották, hiszen

Sokak kérésének eleget téve – a 
védőnői szolgálat bevonásával – 
már az év elejétől biztosítottuk 
a koronavírus-tesztelést a 
városban.

A teszteléshez gyorsan, elérhető 
áron lehetett hozzájutni. Ez is nagy 
mértékben hozzájárult az emberek 
megnyugtatásához.
Tavasszal folytattuk a fásítási prog-
ramunkat, melynek keretében az 
„Újszülöttek ligete” programot vittük 
tovább az újszülött gyermekek és 
szüleik részére. Ezenfelül további 
fásításokat indítottunk el a település 
több pontján, melyeket most, a téli 
időszakban is folytatunk.

Megkezdtük az 
új, négycsopor-
tos bölcsőde 
építését, amely 
európai uniós 
forrásból, és a 
magyar kor-

mány támogatásával valósul meg. A 
projekt kis csúszással ugyan, de a 
befejezéséhez közeledik. Jövő ta-
vasszal adhatjuk át ezt az új, impo-
záns intézményt a Fészek Lakótelep 
szívében. A bölcsőde átköltözésével 
és az új szárnyak beüzemelésével 
tehermentesíteni tudjuk az Alkot-
mány téri intézményünket.
Tavasszal folytattuk a játszóterek 
felújítását, modernizálását. Ebben 
az évben a korábbi – szabványosnak 
nem nevezhető – játékokat tudtuk 
lecserélni új játszótéri elemekre. Ezt 
a fejlesztést ezzel befejeztük, viszont 
a következő évben közösségi terek 
fejlesztésével fogjuk folytatni, illetve 
az új Lakótelepre telepítünk egy 
központi játszóteret, amire már idén 
meg is nyertük a pályázati forrásokat. 
Az „Aktív Magyarország” programja-
ira is pályáztunk. Ennek keretében 
bringaparkot tudtunk kialakítani a 
városban, most, a téli időszakban 
pedig a jégpályát köszönhetjük ennek 
pályázatnak.

Itt szeretném megemlíteni, 
hogy a 2021-es esztendőben 
a különböző fejlesztési 
elképzeléseinkhez 10 pályázatot 
nyújtott be a város, és 
mindegyiket megnyertük! 

Nem gondolom, hogy lenne még egy 
ilyen eredményekkel büszkélkedhe-
tő város a környéken. Az, hogy 100 
százalékban sikeresek a pályázati 
munkáink, bizonyítja a kollégáim fel-
készültségét, vezetőink elhivatottsá-
gát és azt, hogy a kozármislenyiekkel 
olyan projekteket tudunk összeállíta-
ni, melyek jó ügyeket szolgálnak és a 
lehető legszélesebb rétegek érde-
keit szolgálják. A legutolsó sikeres 
pályázatunkról most decemberben 
értesültünk, melynek keretében egy 
komplex közlekedésbiztonsági és kö-
zösségi tér fejlesztési tervet hagyott 
jóvá a magyar kormány. Célzottan 105 

millió forintot kapunk a Janikovszky 
utca teljes felújítására és parkolók 
kialakítására, valamint a már emlí-
tett Fészek Lakótelepen az Augusz-
tus 20. tér kialakítására, játszótéri 
elemek elhelyezésére, járdaépítésre. 
A tömegközlekedéshez kapcsolódó, 
valós idejű elektronikus utastájékoz-
tató rendszerünket jövőre a másik 
irányban (Újpetre felé) is kiépítjük. 
2022-ben tehát az összes belterületi 
buszmegálló megkapja a már bevált 
és szerethető elektronikus utastájé-
koztatót.
Ebben az esztendőben Dr. Rumbus 
Zoltán személyében az 1-es körzet-
ben új háziorvosunk lett. Rácz doktor 
úr 40 éves munkáját díszpolgári 
címmel köszöntük meg. Az ünnepi 
eseményre a szeptemberi városna-
pon került sor. A kozármislenyi házi-
orvosok erőn felül teljesítettek ebben 
az időszakban. A beszámolóik szerint 
jól haladtak az oltásokkal, ezzel a 
lakosság is elégedett volt.

A hungarikumnak minősített 
védőnői szolgálatnál is történt 
bővítés.

Látva, hogy mennyi gyermek szüle-
tik, és mennyi várandós anyuka van a 
településünkön, négy körzet helyett 
már öt körzetben állnak rendelkezés-
re a védőnők. Jó hír, hogy új fogorvosi 
körzettel is erősödhet Kozármisleny.
Idén megvalósítottuk a Fészek Lakó-
telep ötödik ütemének fejlesztését, 
előközművesítését. Ezek a fejleszté-
sek a város saját pénzügyi forrásaiból 
történnek. 25 összközműves építési 
telket alakítottunk ki, és örömmel 

Sikeres évet zár Kozármisleny
Kedves olvasók, kedves kozármislenyiek! 
Mindenekelőtt a közelgő ünnepek 
alkalmából kívánok valamennyiüknek 
békés, nyugodt és szeretettel teli karácsonyt!

dr. Biró Károly
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mondhatom, hogy decemberre mind 
a 25 ingatlan gazdára talált. Ez mu-
tatja Kozármisleny töretlen népszerű-
ségét. Azt, hogy mindenki kozármis-
lenyi akar lenni, hogy Kozármisleny 
egy szeretni való hely. A fiatalok 
keresik a zöld, tiszta és rendezett 
környezetet, és ezt Kozármislenyben 
találják meg. Ezért hangsúlyozom 
mindig, hogy városunkban rendkívül 
sikeres az ingatlanfejlesztés. Ez az 
önkormányzat számára önállóságot 
és egyfajta szabad kezet biztosít. 
Ezeknek az ingatlanfejlesztéseknek 
a hozadékából, nyereségéből tud a 
város évről évre önállóan gazdálkod-
ni, és tudjuk az évről évre változatos 
módon felmerülő kisebb fejlesztése-
ket megvalósítani.
Ebben az évben a sportolóink is 
kiemelkedően teljesítettek. Női 
kézilabdásaink ezüstérmesek lettek 
a 2020/21-es NB I.B- bajnokságban, 
labdarúgóink pedig az első helyről 
várják a tavaszi folytatást. Valameny-
nyi sportolónknak gratulálok, hatal-
mas büszkeség ez a városnak. Továb-
bi sok sikert és jó egészséget kívánok 
ehhez a színvonalas munkához!
Fontos eleme volt az idei évnek, 
hogy közösségi költségvetést tud-
tunk megvalósítani, melyben három 
célt jelöltünk meg. Ennek egy része 
már megvalósult, a másik része – a 
különböző engedélyeztetések miatt 
– a tavaszi időszakra tolódik. Ilyen 
például a Március 15. tér parkolóinak 
kialakítása és bővítése.
Idén az Öregfalu fejlesztésére is tud-
tunk koncentrálni, felújítottuk pél-
dául a Kossuth Lajos utcai kis hidat, 
ugyanúgy, mint a kis tónál lévő hidat, 
továbbá útfelújításokra és csapadék-
víz elvezetésre is nyertünk pénzügyi 
forrásokat, így a beruházások a 2022-
es év első felében megvalósulhatnak.
A járványon kívül is adódtak ebben az 
évben nehézségek. Két közműrend-
szerünkről kiderült, hogy nagyon nagy 
a leterheltségük, és elöregedtek. 
Ezek még a három-négyezres lélek-
számú településre lettek tervezve. 
Ilyen az elektromos hálózat, amely 
nagyobb viharok esetén túlságosan 
gyakran hibásodik meg. A szolgáltató 
érzékelte a problémát, és a 2022-es 
esztendőben több olyan fejlesztést 
is megvalósítanak, ami stabilabb 
energiaellátást fog biztosítani a 
városnak. A másik ilyen neuralgikus 
pont az ivóvízhálózat, amely egy több 
évtizeddel ezelőtti szerencsétlen 

tervezésnek köszönhetően nehezen 
szakaszolható a városban. Ha bárhol 
hiba lép fel, akkor az egész városban 
szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A 
probléma megoldásaként előrehoztuk 
azokat a hosszú távú, több évre szóló 
fejlesztési ütemeinket, melyeket a 
vízmű javasolt és amelyekkel már 
nem várhatunk. Ezeket előre hoztuk 
a 2021-es és 2022-es esztendőkre, 
így jövőre a végére érünk ennek a 
rendkívüli fejlesztésnek.
Díjakat is nyertünk 2021-ben. Ilyen 
a „Marketing Gyémánt Díj” a város 

kommunikációért, de megemlít-
hetem még az „Energiahatékony 
Önkormányzat” címet, melyet a 
megújuló energiák, a zöldener-
gia-hasznosítás miatt vehettem át a 
Parlamentben.

Összességében elmondhatjuk, 
hogy Kozármisleny továbbra is 
egy szeretnivaló hely, egy tiszta, 
zöld környezet. Áldott ünnepet 
kívánok önöknek, és boldog új 
esztendőt!

Kozármislenyi Kupakgyűjtő Szív - december 2-án átadásra került a Szív 
kulcsa a született genetikai betegséggel küzdő kozármislenyi Máté szüleinek. 
Kedves Kozármislenyiek! A következő egy évben gyűjtsük a kupakokat Máté 
gyógykezelése érdekében!
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A távolságtól függetlenül első a család
Nyitottságra, bátorságra tanította gyermekeit, 
szárnyakat adott nekik, így most ő is kénytelen 
repülni. Dr. Szénászky Mária tanítóként 
kezdte pályafutását, majd egészségügyi 
okokból váltania kellett. Könyvtárosként 
továbbra is diákok, pedagógusok között 
dolgozhatott, a PTE Bölcsészettudományi 
és Természettudományi Kari Könyvtár 
igazgatójaként ment nyugdíjba. Mivel a 
családja külföldön él, a vírushelyzet fokozottan 
felforgatta az életét, és a karácsony közeledtével 
a korábban könnyen leküzdött távolságok is 
egyre inkább érezhetők.

– Mindig is az élete részét képezte az 
utazás?
– Mindig szerettem utazni. Fiatalon 
nem volt egyszerű, hiszen az anya-
gi akadályok mellett ott voltak még 
a korszakra jellemző korlátozások. 
Szerencsére az egész család vállalko-
zó szellemű, így egész kicsi gyerekek-
kel is beültünk a Trabantba, és bilivel 
a csomagtartóban nekiindultunk a 
bolgár tengerpartnak, de az ország 
határain belül is sokfelé jártunk.  
A férjemet szintén gyakran elkísér-
tem külföldi kiküldetésekre.
Miután a gyerekeim felnőttek, szana-
széjjel röppentek. Annamária jelenleg 
Amerikában, St. Louisban él, Zoltán 
pedig Dublin mellett dolgozik. Már 
középiskolás koruktól kezdve sok he-
lyen megfordultak, számtalan ország-
ban éltek és tanultak ösztöndíjjal. Így 
az utazás nálunk tényleg alapvető: ha 
látni akarjuk egymást, muszáj repü-
lőgépre szállni. Ez nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy a távolságok ellenére 
családként működhessünk.
– Mi alapján szerveződnek a találko-
zások?
– A kiköltözést követően meglá-
togattam a gyerekeket, illetve ők 
is egymást, hogy megismerjük, ki 
milyen körülmények között él. Majd 
miután a lakóhelyük környékét már 
bejártuk, egyre távolabb merészked-
tünk. Igyekszünk hármasban tölteni 
a szabadságunkat egy-egy érdekes, 
izgalmas helyszínen, így tényleg min-
dig különleges, maradandó élmény a 
találkozás.
– Karácsonykor is együtt a család?
– Valószínű, hogy ez az idei „Sky-
pe-os” karácsony lesz… Nem hi-
szem, hogy el merek indulni. Hirtelen 

lezárhatnak a repterek, egyre több a 
szigorítás. A fiam ráadásul az ünne-
pek alatt a vendéglátásban dolgozik 
másodállásban, emiatt ő a kará-
csonyt évek óta nem tudja velünk 
ünnepelni. Annamária haza szokott 
jönni, de mivel tartottunk tőle, hogy 
decemberre újra tetőzni fog a Covid, 
már ősszel megtörtént a szokásos év 
végi látogatás.
– Mennyire változtatta meg a közös 
életüket a vírushelyzet?
– Ez a helyzet különösen rossz hatás-
sal van azokra a kapcsolatokra, mint 
amilyen a miénk is, ahol a család-
tagok között nagy a fizikai távolság. 
Hatalmas segítség, hogy az interne-
ten keresztül tudunk kommunikálni, 
látjuk egymást, de ez mégsem olyan, 
mint amikor az ember átöleli a gyer-
mekét.
– Nem fordult meg a fejében, hogy 
követi valamelyiküket?
– Ez egy nagyon nehéz döntés, főleg, 
mert ők két különböző földrészen él-
nek. Egyelőre utazom, amikor tudok, 
hiszen hármunk közül én vagyok, aki 
nyugdíjasként a leginkább ráér.
– Bátorság így egyedül nekiindulni a 
világnak…
– Valóban sok minden nehezíti 
az utazást. Vannak emberléptékű 
repterek, de óriásiak is, amelyek 
gyakorlatilag átláthatatlanok, hatal-
mas sorokkal. Minden automatizált, 
nincs kitől kérdezni. Valahogy mégis 
mindig feltaláltam magam, és sok 
jó élmény is ért egy-egy út során. 
Szinte kivétel nélkül beszélgetésbe 
elegyedek az utastársaimmal, volt, 
hogy egy kínai kislánynak a repülőút 
alatt tanítottam meg a tárgyas és 
tárgyatlan ragozást.

– Számolja, hogy hány országban 
volt már, van közöttük kedvenc?
– A sarkköröket és Ausztráliát leszá-
mítva valamennyi földrészen jártam 
már. A gyerekeimnek otthont adó 
mindkét országot szeretem. Írország 
vonzereje, hogy nincsenek időjárási 
szélsőségek. A dublini oldal kellemes, 
nincs vad hideg vagy forró nyár. Ame-
rika pedig óriási ország számtalan 
lehetőséggel, amely örömmel fogadta 
be a lányomat.
– Lehet a jelen állapotban tervezni?
– Tervek most is vannak, de még 
nem kiabálom el, mert olyan remény-
telen jelenleg a helyzet. Annak örül-
nék, ha ismét biztonsággal lehetne 
nekiindulni a világnak, többet talál-
kozhatnánk.
– Meg lehet valaha szokni, hogy ilyen 
messze élnek a gyermekei?
– Mindig is önállóságra tanítottam 
őket, talán túlzottan is. Az azonban 
bizonyos, hogy kitűnően megállják a 
helyüket ismeretlen közegben. Pedig 
igencsak küzdelmes idegen emberek 
között, idegen nyelvi környezetben, 
az előítéletekkel megküzdve teljesí-
teni. Nagyon tisztelem azokat, akik 
képesek erre.
Arra törekedtem, hogy a gyerekeim-
nek stabil gyökere legyen, de ha eljön 
az ideje, szárnyalhassanak.
Úgy gondolom, hogy a tágabb környe-
zetünk alapos megismerése minden-
képpen hasznos. Ha az ember nyitott 
az idegen kultúrákra, az elfogadásra 
nevel. A gyerekeim generációja ilyen 
szempontból már sokkal toleránsabb. 
Mennek, látnak, tapasztalnak. Ez a 
mostani világ, amely a mi korosztá-
lyunk számára is kinyílt, egy csoda. 
Nagyon meg kellene becsülni!

ITT ÉLNEK, INNEN INDULTAK
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Hivatali hírek

 Ä Korontos Zoltán rendőr ezredes, 
rendőrségi főtanácsos beszámolt 
a 2020. évi közbiztonsági helyzet-
ről, külön kitérve Kozármisleny 
közbiztonságára. Megállapította, 
hogy a város közbiztonsága jó, 
kisebb rongálások kivételévél az 
elmúlt években bűncselekmé-
nyek nem történtek.

 ÄDöntöttek a Janikovszky Éva 
Óvoda és Bölcsőde felülvizsgált 
SZMSZ-ének elfogadásáról és az 
óvodai vízbekötés támogatásáról.
 ÄA testület tájékoztatót kapott a 
város gazdálkodásának háromne-
gyedéves helyzetéről.
 ÄDöntés született a 2022. évi bel-
ső ellenőrzési tervről.
 Ä Döntöttek pályázat kiírásáról 
folyékonyhulladék-kezelési köz-
szolgáltatásra, valamint média-
szolgáltatásra.
 Ä Koncepcionális döntés született  
a tiszteletdíjak tekintetében.
 Ä Döntöttek pályázat benyújtásáról 
freestylepálya kialakítására.

 Ä Támogatta a testület 
elektromos töltőállomás 
létesítését a Városháza 
parkolójában.
 Ä Tárgyaltak a jégpálya végleges 
helyéről és üzemeltetésének kér-
déseiről is.

A képviselő-testület az alábbi ren-
deleteket módosította:

 Ä A közterület-elnevezés,  
-átnevezés és a házszámozás 
rendjéről szóló 12/2014. (IX.09.) 
önkormányzati rendeletet.
 Ä A helyi iparűzési adóról szóló 
4/2017. (III.22.) önkormányzati 
rendeletet.

Az elmúlt hónapban 2021. 
november 16-án ülésezett 
Kozármisleny Város 
Önkormányzatának képviselő-
testülete. Az ülésen az alábbi fontos 
döntések születtek:

Karácsonyi meglepetés 
az önkormányzattól
Hogy szebben teljenek az ünnepek, idén is 75 
család és egyedülálló kozármislenyi lakos vehette 
át az önkormányzat karácsonyi természetbeni jut-
tatását. A tartós élelmiszereket, szaloncukrot és 
sütési alapanyagokat tartalmazó csomagokat Tuza 
Julianna alpolgármester és a Szociális, Oktatási 
és Kulturális Bizottság tagjai (képünkön: Hamvas 
Éva elnök) adták át, illetve szállították házhoz. Horvát önkormányzati programok 

Kozármislenyben

December első hétvégéjén 6. 
alkalommal rendezte meg a Ko-
zármislenyi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat az immár hagyo-
mányosnak tekinthető kolbász-
töltő versenyt. 

Kozármisleny horvát testvérvá-
rosából, Pagról érkezett delegá-
ció egy igazi különlegességet is 
hozott magával, egy sókristályból 
épült betlehemet, amely járt már 
Rómában és a párizsi Louvre-ban 
is. Ezt a karácsonyi időszakban 
a zárdatemplomban tekinthetik 
meg a helyiek.

A rendezvénnyel egy időben egy 
új feszületet is felavattak az 
Öregfaluban közösségépítő szán-
dékkal és a hitélet ápolásának 
céljából. A feszület állítására an-
nak a pályázatnak köszönhetően 
kerülhetett sor, melyet a Minisz-
terelnökség kezelő szerveként 
eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. írt ki útmenti keresztek 2021. 
évi támogatására, és amelyen a 
horvát önkormányzat 650 000 Ft 
támogatásban részesült.

Egy platánfa két élete - 
szoboravató az óvoda 
udvarában

Ünnepélyes keretek között avatták 
fel Balázs Balázs alkotását december 
13-án a Janikovszky Éva Óvoda és 
Bölcsőde udvarán.

Miután a Városgondnokság kivágott 
egy, az óvoda területén álló, veszé-
lyesnek nyilvánított fát, jött az ötlet, 
hogy bár más formában, de a szép fa-
anyag tovább díszítheti az intézményt 
s környezetét. A Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Barics Arnold 
kezdeményezésére összefogott a há-
rom helyi nemzetiségi önkormányzat, 
s felkérte Balázs Balázs szobrászmű-
vészt egy olyan alkotás elkészítésére, amelyben megbecsülve tovább él a 
platánfa, s egyben tiszteleg az óvoda dolgozói és a gyermekek előtt. 

A Horvát, a Német és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mellett a pro-
jekt támogatói voltak még Pusztai József, Kántor János és Balogh László, 
vállalkozók.

A fa kivágását követően a Csiga csoport két mandzsúriai diófát és két 
erdélyi fenyőt ültetett az óvoda udvarába.
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A településen első alkalommal 
felállításra került jégpálya mérete 
15×30 méter, és 2021 decemberétől 
2022. február 25-ig vehető igénybe. 
Napközben, a 10 és 14 óra közötti 
időszakban a helyi iskolások használ-

ják a jégpályát, 
így a lakosság 
hétfőtől pén-
tekig a délután 
15–17 és 17.30–19 
óra közötti 
időszakokban, 
hétvégén pedig 
délelőtt 10-től 
12-ig, majd pá-
lyakezelés után 
13–15 és 16–19 
óra között ve-

hetik igénybe a kozármislenyi pályát 
jelképes térítési díjak ellenében. A 
pályahasználati díj helyi lakosoknak 
18 év alatt 300 Ft, 18 év felett pedig 
500 Ft, vendégek esetében pedig 600 
illetve 1000 Ft.
Dr. Biró Károly, Kozármisleny polgár-
mestere avatóbeszédében kiemelte, 
hogy miután a város nagyon jelesen 
teljesít a versenysportokban, így itt 
az ideje a városi szabadidősportot is 
előtérbe helyezni.
„Ma első ízben nyithatjuk meg a 
kozármislenyieknek a jégpályát, itt 
a Sportcsarnok keleti parkolójában. 
Köszönjük az Aktív Magyarorszá-
gért felelős kormánybiztosságának, 
hogy ilyen programokat hirdet meg, 
amelyek a tömegsportot, a közösségi 
mozgást támogatják. A jégpálya meg-
valósításához 4,9 millió forintot nyert 
a város, amihez az önkormányzat 
további közel 10 millió forintot tett 
hozzá, hogy minden kozármislenyi la-
kos helyben élvezhesse a tél örömeit, 

és a jó levegőn mozoghasson egész-
ségének megőrzése érdekében.”
„A jégpálya ügye már a sokadik ügy, 
ami mellé közösen oda tudtunk 
állni. Igen, én azt hiszem, hogy ez a 
mi közös feladatunk, hogy a város 
vezetője és országgyűlési képvi-
selője együtt próbáljon meg min-
dent megtenni azért, hogy ne csak 
az infrastruktúra, ne csak az utak 
állapota, hanem az életminőség is 
megfelelő színvonalú legyen egy 
ilyen szépen fejlődő városban, mely 
Pécs agglomerációjának legnagyobb 
települése” – hangsúlyozta beszédé-
ben dr. Hoppál Péter, Kozármisleny 
országgyűlési képviselője – a jégpá-
lya ügyének fontosságát.

Jégpályaavatás meglepetéssel
„Ilyen még nem volt Kozármislenyben!” – 
hallottam a mellettem állók beszélgetését, 
miközben december 10-én, délután 
a jégpályaavatóra várakoztunk. 
Korcsolyacipők a kézben, mindenki a 
jégre készült, ahogy a pécsi jégkorongozó 
vendégek is, hogy bemutatójukkal felavassák 
Kozármisleny legújabb büszkeségét.

Palotai Zsuzsa
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A térség országgyűlési képviselője 
karácsonyi meglepetésként újabb 105 
milliós, egyedi, kormányzati döntésű tá-
mogatást jelentett be, melyet tavasszal 
további infrastrukturális fejlesztésekre 
használhat fel a város. Varga Éva, a Ko-
zármislenyi Janikovszky Éva Általános 

Iskola vezetője így fogalmazott: „Ennél 
közelebb nem is jöhetett volna az is-
kolához a jégpálya, így a megvalósulása 
nagy boldogság a számunkra, hiszen 
a helyi tantervben is szerepel a jégen 
való mozgás.” A helyi lakosság örömére 
Kozármisleny azonnal és eredményesen 

reagált az idei évben első alkalommal 
meghirdetett Országos Műjégpálya 
Programra. A felhívásra összesen 30 
pályázati anyag érkezett. Az idei télen 
75 napig örülhetnek a kozármislenyiek a 
7-8 cm vastagságú, naponta karbantar-
tott jeges felületnek.
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– Tényleg csoda ez a hely! Ugyanez a 
maximalizmus jellemzi az életed?
– Professzionalizmusra törekszem 
mind a tányérjaimon, mind a mun-
kámban. A Miracle egy aprócska 
stúdió, amelyet a fine dining stílus 
jellemez, itt oktatom a szakmám. 
Bár alapvetően nem étteremként 
üzemel, alkalomadtán megnyitjuk 
a kapukat egy-egy látványvacsora 
erejéig. Maga a helyszín adott volt, 
hiszen Kozármislenyben élek, s a 
szomszédban van már egy street 
food üzletünk. Megpróbáltunk ebbe a 
kis lakásétterembe mindent beleten-
ni: a minőségi ízek mellett letisztult, 
exkluzív berendezés, a nyers beton 
és az elegancia társítása jellemzi.
– A fine dining „az étkezés művésze-
te”. Nem csak alkotsz, de tanítod is a 
mesterséged e különleges szegletét.
– Annak idején kényszerből indultam 
el a szakács pályán. Megtetszett, 
megszerettem. Egy egyszerű pecse-
nyesütőben kezdtem, majd külföldön 
tanultam, jártam az országokat, sorra 
látogattam a Michelin-csillagos séfe-
ket és éttermeket. Hosszú éveken át 
képeztem magam, mire a köztudatba 
kerületem a munkámmal, a tányér-
jaimmal, a stílusommal. Egyre több 
hazai és külföldi séf keresett meg 
azzal, hogy tőlem szeretne tanulni. 
Most már Európa számos országából 
érkeznek hozzám.
– Hogy jellemeznéd a „Kun Péter 
stílust”?
– A fotóim egyértelműen tükrözik: 
merész vagyok színekben, párosítá-
sokban, összhangban. Kevesen mer-
nek ilyen bátran hozzányúlni az alap-
anyagokhoz. Legtöbbször a franciás 
vonalat szokták felfedezni az általam 
készített textúrákban, az összeállítás 
tekintetében azonban ragaszkodom a 
magyar konyhához. Sok olyan ételem 
született, amely bejárta a világsajtót, 
az elmúlt két évben Hollandiában és 
Amerikában is én kaptam a legszebb 
tányér címet. Több technológia, újítás 
fűződik a nevemhez, amelyeket már 
számos nemzetközileg elismert séf 
használ.
– Van kedvenc ételed?
– Az egyszerű halászlé. Úgy nőttem 
fel, hogy édesapám 24-én hagyo-
mányosan mindig ezt készítette a 
családnak. Sajnos már nem él, így 

Műalkotás a tányérokon
A Miracle Gasztro Stúdióban beszélgetünk, már maga a 
helyszín is egy kis ékszerdoboz itt, Kozármisleny szívében. 
Jellemzi mindaz, ami Kun Péter gasztroalkotásait – a 
tökéletesség. A falon lévő mottó jelzi, hogy a rengeteg munka 
és tanulás mellett mi az, ami a világszinten ismert és elismert 
séfet a csúcsgasztronómiáig repítette: „Megtanultam, 
hogy jobb proaktívan főzni és néha túlzásokba esni, mint 
átlagosnak lenni!”

Misleny Magazin   |  2021. december8

INTERJÚ



átvettem tőle ezt a szokást. Nem 
csak otthon, az éttermeimben is saját 
kezűleg főzöm az ünnepek előtt ezt a 
tradicionális fogást.

„Minden ízt édesapámtól és 
édesanyámtól kaptam.”

– Mi kerülhet még az ünnepi asztalra?
– Ha visszanézünk a gasztro-múlt-
ba, a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas 
években szinte minden magyar asz-
talon ugyanígy a halászlé gőzölgött 
szenteste. Az azt követő napokban 
pedig jöhetett a töltött káposzta! 
Amit kevesen ismernek, de szintén 
tradicionálisan karácsonyi étel, az a 
pontytepertő. A hagyományos tö-
pörtyűhöz hasonlóan a ponty hasa 
aljából vágott falatkákat paprikás 
lisztbe forgatják, kisütik, majd kis 
mártogatóssal, fokhagymás vagy 
snidlinges tejföllel tálalják. S bár ma 
már abszolút nem jellemző, de húsz, 
harminc évvel ezelőtt még a vadas is 
a karácsonyi menü részét képezte.
Fontosnak tartom, hogy őrizzük a 
hagyományt, emellett azonban min-
denképp használjuk ki a mai mo-
dern technológiában rejlő számtalan 
lehetőséget!

„Együnk vadat és halat 
karácsonykor!”

– Az édesség szintén a te reszortod?
– A szakmám mellett ezt is tanultam, 
sőt, a szakmán belül szinte mindent 
megtanultam. A torták, sütemények 
esetében is az az alapelvem, hogy 
merjünk újítani. Egy bejgli tésztájába 
például rakhatunk pürésített sütőtö-
köt, ez bármelyik töltelékkel harmo-
nizál. Egy egyszerű rétestésztába is 
belegyúrhatunk mákot, tököt, almát. 
A csillagánizzsal, fahéjjal belevihetjük 
a karácsony illatát, ízeit a hétköznapi 

édességeinkbe, én az ünnepekkor a 
sütőtökös sajttortát bolondítom meg 
ezekkel a télies fűszerekkel.
– A karácsonyi teríték is legyen kü-
lönleges?
– Mindenképp, szeretem megadni a 
módját! Tányérmániás vagyok, ott-
hon is számít, hogy miben tálalunk, 
milyen evőeszközzel eszünk, milyen 
szalvéta van az asztalon.
– A legspeciálisabb saját recept?
– Tavaly hatalmas sikert aratott a 
világban egy különleges előételem, 
a libamájfagylalt, tölcsérben tálalva. 
Próbálom mindig felülmúlni önmaga-
mat, ami az idei évben a legközelebb 
áll a szívemhez, az a paprikás csirke 
tojásos nokedlivel – természete-
sen „kunpéteresen” tálalva. Egy-egy 
tányér akár napokig készülhet, s ha 

van egy kis szünet, kísérletezek, az 
ételfotókat is én csinálom.
– Számtalan külföldi címlapon sze-
repeltél, sok nagyszerű eredményt 
elértél már. Mire vagy mégis a leg-
büszkébb?
– A tányérjaimra, amelyek, azt 
hiszem, magukért beszélnek. Vala-
mint – ha visszanézek – arra, honnan 
indultam, és most hol tartok. És ez 
még nem a végállomás!
– Lehet erről a szintről továbblépni, 
fejlődni?
– Szerencsére tele vagyok ötle-
tekkel! Tudatosan lépkedek elő-
re: néhány éve még a gourmet és 
a fine dining közé soroltak, most 
már erőteljesen az utóbbi kategória 
jellemez. Az álmom mindig is egy 
luxusétterem volt, amely a csúcs-
gasztronómiának enged teret. De-
cemberben nyílik meg Kisharsányban 
ez a rég vágyott projekt: egy picike, 
harmincfős fine dining sarok, a Góré, 
ahol végre kiteljesedhetek! Rengeteg 
lehetőségem lenne a fővárosban, de 
én azt szeretném, ha néhány éven 
belül vidéki étterem is tudna Miche-
lin-csillagot szerezni.
Az ember alapvetően próbál olyat 
csinálni, amivel nyomot hagy a világ-
ban. Fontos a vidék, megpróbálok hű 
maradni a megyémhez. Mindenért 
megdolgozunk, a minőséget követjük, 
s igyekszünk kiaknázni a tehetséget!

GESZTENYÉS DÖDÖLLE

Hozzávalók:

 Ä 50 dkg burgonya
 Ä 20 dkg rétesliszt
 Ä liba- vagy kacsazsír
 Ä 10 dkg sült gesztenye
 Ä 1 fej vöröshagyma
 Ä só

Elkészítés:

Az X alakban bevágott gesztenyét 
sütőpapíron, 200 °C-on, fedés 
nélkül 30-35 percig sütjük. A bur-
gonyát meghámozzuk, kockákra 
vágjuk és lábasba tesszük. Felönt-
jük annyi vízzel, hogy ellepje, majd 
egy csapott evőkanál sóval meg-
szórjuk, és lassú tűzön megfőzzük. 
Eközben a pirított hagymát zsíron 
megdinszteljük. A megfőtt burgo-
nyát jól lecsöpögtetjük, hozzáad-
juk a réteslisztet, a megdinsztelt 
hagymát és az apróra vágott sült 

gesztenyét. Kézzel összedolgozzuk, 
majd kanállal kiszaggatjuk a dödöl-
léket. Egy serpenyőben bő zsírban, 
lassú tűzön aranybarnára pirítjuk. 
Ízlés szerint tejföllel fogyasztjuk.
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A kozármislenyi óvodában idén is 
hallhattuk a jól ismert örömkiáltást. 
A mikulást a vírushelyzet sem tudta 
elriasztani, most is személyesen 
hozta el ajándékait a gyerekeknek. 
Igaz, nem a megszokott módon, 
körbeülve köszöntötték az ovisok, 
verssel, énekkel. Ehelyett éppen 
önfeledten játszottak a csoportszo-
bában, amikor az egyik kisgyerek 
észrevette, hogy az óvoda udvarára 
begördült egy mikrobusz, a tete-
jén egy hatalmas szánt szállítva. 
Mindenki az ablakokhoz rohant. A 
kedves mikulás körbejárt az ud-
varon, és minden csoportnak be-
integetett. Az ajándékcsomagokat 
viszont – a gyerekek meglepetésére 
– valami rejtélyes módon becsem-
pészte a csoportokba. Jó volt látni 
a gyerekek szemében a csillogást, 
hogy mennyire hisznek a csodában. 
Az óvónők meglepetéssel készül-
tek. A korábbi évekhez hasonlóan 
meseelőadást adtak elő „Elveszett a 
Mikulás naplója” címmel. Ez alka-
lommal interaktív módon a gyerekek 
is bekapcsolódtak, ők is segítették 
a mesét szőni, alakítani. Elsorolták, 
hogy mi mindenben szoktak segíteni 
a szüleiknek és egymásnak. A mesét 
egy igencsak bölcs mondás zárta: 
„Rossz gyerek nincs, csak huncut 
gyerek.” Próbáljuk ezt a gondolatot 
mindannyian szem előtt tartani a 
szürke hétköznapokban is!

Ho-ho-ho-hó!
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December 6-án egy varázslatos 
kisvonat zakatolt körbe-körbe a 
városban, melyen nem más várta a 
gyerekeket, mint a piros ruhás, nagy 
szakállú mikulás. A város öt pont-
ján, az Orgona utcában, a Március 
15. téren, a Széchenyi utcában, az 
Öregfalu Templom-terén és a Műve-
lődési Központnál egy-egy mikulás-
bábu jelezte a kisvonat megállóit. A 
mikulást, valamint kísérőit, az angyalt 
és a krampuszt közel 200 gyerek 
várta. A Kozármislenyi Művelődési 
Központ által szervezett eseményen 
minden gyerek szaloncukrot és egy 
emlékkártyát kapott. A kisvonat útját 
a polgárőrök biztosították.

Kozármislenyben is járt a mikulás
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Helló            Misleny
megérkeztem

„Azért, mert szerettek, 
jöttem a világra.

Lettem új fény, csillag, 
szülők boldogsága.”

Új védőnői körzet Kozármislenyben – bemutatjuk Stangl-Vincze Virágot

Idén novemberben az önkormány-
zat döntésének köszönhetően 
ötkörzetesre bővült a védőnői szol-
gálat Kozármislenyben – a négy ko-
rábbi védőnői körzet mellett immár 
önálló iskolai és ifjúság-egészség-
ügyi védőnői szolgálat is működik 
a városban, melyet Stangl-Vincze 
Virág lát el.
Virág 2011-ben diplomázott védő-
nőként a PTE Egészségtudományi 
Karán. Tanulmányai során elsajátí-
totta a csecsemőmasszázs techni-
káját is. Három év körzetes munka 
után 2021 novemberétől dolgozik 
főállású iskolavédőnőként a Kozár-
mislenyi Janikovszky Éva Általános 
Iskolában. 
Mi is a feladata egy iskolai védő-
nőnek? Elsősorban az, hogy folyamatos megfigyelésen 
alapuló tanácsadással és egészségneveléssel meg-
előzze az egészségkárosodások kialakulását, segítse a 
felnövő nemzedék harmonikus és zavartalan testi, lelki, 
szellemi fejlődését. A hat éven felüli tanulók esetében 
kétévente kerül sor védőnői vizsgálatra, amelynek során 
a védőnő értékeli a testi fejlettséget (testmagasság, 
testtömeg) és tápláltsági állapotot a hazai standardok 
szerint, valamint a nemi fejlődést. Feltárja az esetleges 
problémákat a mentális, szociális fejlődésben, meg-
vizsgálja az érzékszervek (hallás, látás, kancsalság) és a 

mozgásszervek működését (különös 
tekintettel a lábstatikai problémák-
ra és a gerinc-rendellenességekre). 
Sor kerül ilyenkor vérnyomásmérés-
re, és a 4. évfolyamtól a pajzsmirigy 
tapintásos vizsgálatára is.
Az iskolai védőnő feladata ezenkívül 
a kötelező védőoltások megszer-
vezése és előkészítése, a krónikus 
betegséggel és magatartási zava-
rokkal küzdő tanulók életvitelének 
segítése és a gyerekek személyi 
higiéniájának ellenőrzése. Részt 
vesz az egészségtan oktatásában is, 
elsősorban olyan témákban, mint 
az egészséges életmóddal kapcso-
latos alapismeretek, egészségnyúj-
tás, családtervezés, vagy éppen a 
szenvedélybetegségek megelőzése. 

„A védőnői munka mellett három fiúgyermek édesany-
jaként is rengeteg tapasztalatot szereztem. Munkámat 
szívvel-lélekkel végzem, és hivatásomnak tekintem. Na-
gyon fontosnak tartom a következő nemzedék egész-
ségtudatosabb életmódját, ismereteimet próbálom 
ennek megfelelően fejleszteni és továbbadni” – mondja 
magáról Virág.
Stangl-Vincze Virág fogadóórája péntek 8–10 óra, továb-
bá elérhető telefonon a 30/072-3528 számon, illetve 
emailen a kozarmislenyvedono.korzet5@gmail.com 
címen. Forduljanak hozzá bizalommal!

Kerekes Zalán
  2021.10.08.
  3020 gramm
  50 centiméter

Tungl Benett Péter 
  2021.10.26.
  3000 gramm
  50 centiméter

Kovács Benjamin 
  2021.10.26.
  3530 gramm
  50 centiméter

Kaiser Milán  
  2021.10.28.
  3550 gramm
  51 centiméter

Ágoston Bende  
  2021.11.24.
  3290 gramm
  53 centiméter

Szabó Vilma Sinza Josephina 
  2021.10. 11.
  3610 gramm
  48 centiméter

Gulyás Nóri 
  2021.11. 11.
  2690 gramm
  44 centiméter

Gulyás Emma 
  2021.07. 18.
  2930 gramm
  47 centiméter

Rab Aliz 
  2021.11. 12.
  2670 gramm
  47 centiméter

Róna Abigél 
  2021.11. 25.
  2890 gramm
  49 centiméter
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Három napon keresztül, négy kategóriában zajlanak 
majd a küzdelmek az V. Focivilág Kozármisleny Kupa 
teremlabdarúgó tornán a Városi Sportcsarnokban.

Az esemény első napján, december 27-én – a nyílt 
kategóriában – aktív, illetve hobbijátékosok nevez-
hetnek, így több igazolt játékos is szerepel majd az 
elsősorban baráti társaságokból álló mezőnyben. 
28-án a szeniorok mérkőznek meg egymással két 
kategóriában, míg a zárónapon a hölgyek, illetve a 14 
év alattiak léphetnek pályára. A tervek szerint 29-én 
a mérkőzések mellett Xbox-bajnokság és freestyler 
focisták bemutatója is színesíti majd a programot.  
A szervező T-Fitt SE az első két nap reggel 8-tól este 
20 óráig, 29-én pedig 8 órától délután 16 óráig várja a 
rendezvényre látogatókat.
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Kirchner Krisztián óriási lendülettel 
fut a pálya bal oldalán. A második 
félidő közepén járunk, a csapat már 
magabiztosan vezet 2-0-ra. A felázott 
talaj miatt a bokáig érő sár minden 
lépésnél úgy cuppog, mint gőzfür-
dőben a strandpapucs, a mislenyi 
csapat támadója mégsem lassít. 
Aztán méterekről csúszik a védő, és 
kikanalazza előle a labdát, Kirci pedig 
nagyot toccsan a kezdő sípszónál 
még füves, most már inkább iszapos 
talajon.
A fenti egy igen jellemző pillanatkép 
a HR-Rent Kozármisleny utolsó hazai 
bajnoki mérkőzéséről. A csapat 19 
veretlen meccs után fogadta a sereg-
hajtó Mohács együttesét. A találkozó 
már az első félidőben eldőlt, a beteg-
ségek, sérülések miatt több hiány-
zóval felálló hazai alakulat azonban 
a második játékrészben is újabb és 

újabb gólokat 
próbált szerezni.
Megtehették vol-
na, hogy lefolyat-
ják a hátralévő 
időt, és csendes 
passzolgatás-
sal bezsebelik 
az újabb – az 
idényben immár 
tizenhatodik – 
győzelmüket, 
ehelyett olyan 

fölényben focizták végig a mecs-
cset, hogy majdnem ráborult a pálya 
a műfüves szomszédjára. Látszott, 
hogy a fiúk hálásak a szezonban végig 
kitartó és őket buzdító szurkolóiknak, 
és látványos megoldásokkal, valamint 
pazar gólokkal szerették volna kiszol-
gálni közönségüket. Talán a fáradtság, 
talán a szezonvégi koncentrációhiány 
miatt ez végül nem jött össze, de 
győzelmüket azért a legapróbb ve-
szély sem fenyegette az idényzárón.
Páratlan őszt zárt a csapat!
A lejátszott húsz bajnoki találkozóból 
16-ot megnyertek, mindössze négy 
ellenfél volt képes pontot rabolni a 
mislenyiektől. Az együttes imponáló 
eredményességgel támadott, hiszen 
a húsz találkozón összesen 44 gólt 
szereztek a kozármislenyi csatárok. 
Nem meglepő, hogy a bajnokság 
góllövőlistáját Hampuk Ádám vezeti 

14 találattal, üldözői közül pedig talán 
a csapattárs, az eddig 11 gólt szerző 
Kirchner Krisztián jelenti rá a leg-
nagyobb veszélyt. Jelképes párvia-
dalukból valójában a nézők jönnek 
ki győztesen, hiszen a páros sok és 
nem ritkán látványos találatot szerez.
Ha a támadókra az imponáló jelzőt 
használtuk, akkor az idény végére 
megsérült Füredi Szabolcs és Gajág 
Gergő vezette védelemre sem túlzó 
a parádés meghatározás. A csapat az 
őszi húsz összecsapásán mindössze 
öt alkalommal kapott gólt, összesen 
nyolcat, ami valóban pompás teljesít-
mény. A bajnokság középső szaka-
szában egyenesen befalazta kapuját 
Lékai Soma: a fiatal hálóőr kapuja 
sorozatban nyolc meccsen át maradt 
érintetlen.
A HR-Rent Kozármisleny ezek fényé-
ben megérdemelten vezeti az NB III. 
középcsoportját. A tabellán hét pont 
az Aczél Zoltán edzette legénység 
előnye az üldöző Dunaújvárossal 
szemben, így nyugodtan telhetnek a 
téli szünet napjai. A csapat február 
közepén áll újra csatarendbe, február 
20-án pedig már a Dunaújváros elleni 
rangadó következik hazai pályán – 
remélhetőleg sok-sok lelkes szurkoló 
előtt!

Fergeteges teljesítménnyel vezeti 
futballcsapatunk az őszi bajnokságot

Ontják a gólokat, miközben hátul alig-
alig hibáznak. Az őszi idény végén hét 
pont előnnyel vezeti a harmadosztály 
középcsoportját a HR-Rent Kozármisleny, 
amely augusztus óta nem talált legyőzőre. 
A csapat tagjai lelkesek, tehetségesek és 
alázatosak, ráadásul maradéktalanul 
kiszolgálják a közönséget – igazi élmény 
kilátogatni a mérkőzéseikre.

Kozármisleny FC
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Önkormányzata

KOZÁRMISLENYI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALMikulásváró

A mikulás az idei évben is ajándékkal 
várta a kozármislenyi kosárlabdás 
gyerekeket. A kora reggel nagy örö-
met okozott az óvodásoknak, hiszen 
az év utolsó edzését a kis csomagok 
kiosztásával és a végtelen történet-
meséléssel ki is merítettük.
Ezt követően, délután az előkészítős, 
U-10 es korosztályú gyerekek, vala-
mint a kenguru és a gyermek korosz-
tályok sportolói kapták meg a nekik 
szánt ajándékokat.

A nap zárásaként a serdülő és kadett 
fiúk kerültek sorra, ők közös éneklés-
sel köszönték meg a kedvességet.
Nagyon köszönjük a látogatást a mi-
kulás bácsinak, illetve Kozármisleny 
Város Önkormányzatának és dr. Biró 
Károly polgármester úrnak a szemé-
lyes segítséget, aminek köszönhető-
en több mint 100 csomagot tudtunk 
közösen „elővarázsolni”!

Köszönjük!

Tatamit avattak a Sportcsarnokban
Október közepén a ZR Team Kozármisle-
nyben is sikerrel indította el brazil jiu-jitsu 
szakosztályát. A hivatalos tatamiavató 
ünnepségre december első hétvégéjén ke-
rült sor. A bemutató edzéssel egybekötött 
ünnepélyes eseményen a klub a kezdeti 
lépéseket segítő szakembereknek, szpon-
zoroknak is megköszönte a támogatást.

A brazil jiu-jitsu egyszerre harcművészet 
és küzdősport, amely a birkózásra és 
különösen a földharcra fókuszál. Népsze-
rűsége napjainkban a kevert harcművészetnek, más néven az MMA-nak 
is köszönhető, amely az egyik leggyorsabban terjedő és fejlődő sport. 
Ennek szerves, elválaszthatatlan részét képezi a brazil jiu-jitsu, amelynek 
világszerte több ezer akadémiája található. Emellett nagy népszerűségnek 
örvend az úgynevezett sport jiu-jitsu is, amelynek nem az MMA-ban, ha-
nem a brazil jiu-jitsu szabályrendszerében való versenyzés a célja. Ezt a 
Nemzetközi Brazil Jiu-jitsu Alapítvány (IBJJF) kontrollálja, és évente több 
száz versenyt szerveznek a világ minden részén.

A sport folyamatosan fejlődik, új mozdulatok, új technikák kerülnek bele. 
Szinte végtelen lehetőségekkel bír. Emellett a sport köré nagyobb közös-
ség is épült, így bátran mondhatjuk, hogy a brazil jiu-jitsu az egyik legy-
gyorsabban terjedő küzdősport a világon.

Kozármisleny SE Kosárlabda Szakosztály
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