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Büszkék lehetünk a mögöttünk álló 
2020-as évre, mégis azt mondom, hogy 

gyorsan el kell felejteni! Ha valakinek 

fájtak ezek a veszélyhelyzeti korlátozá-

sok, azok mi voltunk. Egyesületeinknek, 

sportszervezeteinknek, intézményeink-

nek és minden kozármislenyi lakosnak.

dr. Biró Károly

Ennek ellenére mégis büszkék lehetünk, 

hiszen: 

 Ê A koronavírus-járvány kitörésekor, a 

rendkívüli helyzetben, amikor a vé-

dekezési eszközök beszerzése gyakor-

latilag lehetetlen volt, közel 15 ezer 
védőmaszkot osztottunk ki a kozár-
mislenyi lakosoknak, valamint 2000 

gyorstesztet szereztünk be a folyama-

tos lakossági tesztelésekhez.

 Ê Veszélyhelyzeti, rendkívüli költségve-

tés készült, melyben prioritást kapott 
a vírus elleni védekezés. Ezzel átszab-

tuk a város működési költségvetését 
és takarékos gazdálkodást vezettünk 
be, így a rendkívüli helyzetben is el 

tudtuk indítani az év elején „megálmo-

dott” fejlesztéseinket. Elkészült két új 
játszótér, az óvoda udvarának fejlesz-

tése is befejeződött. Féléves csúszással, 
de átadtuk a város déli határában, a 

víztornyoknál kialakított új buszmegál-
lóöblöket. 

 Ê Az új négycsoportos bölcsőde építése 
érdekében ebben az időszakban minden 
előkészítő munkát el tudtunk végezni, 
így elindulhatott a közbeszerzési eljárás. 

Tizenhárom vállalkozás tett árajánlatot 
a versenyhelyzetben, így hamarosan 

sikerül kiválasztani a legkedvezőbb aján-

latot tevő vállalkozást, amely akár helyi 
kötődésű is lehet. Továbbra is tartható 
az a vállalás, mely szerint 2021 év végére 
átadható lesz a Fészek Lakótelepen az új 
gyermekvédelmi intézményünk.

 Ê Sikeresek voltak a lakóterület-fejlesz-

tési projektjeink, hiszen az összes 

lehetséges építési terület gazdára 

talált, amely megalapozta a 2021. évi 
további ingatlanfejlesztéseinket.

 Ê Közvilágítás-fejlesztést végeztünk 

lakossági kérésekre, kialakítottuk a 
Kutyabarát Parkerdőt az első ütemű 
fejlesztéssel. Folytattuk az Újszülöttek 
Ligete programot, valamint a lakosság 
folyamatos, naprakész tájékoztatása 

érdekében elkészült a MislenyApp az 

okostelefonokra, megújult a Facebook- 

és a weboldalunk, valamint minden 

család számára elérhetővé tettük a 
Misleny Magazint.

 Ê Rangos, országos elismerést kaptunk 

az Európai Unió Önkormányzati Jó Gya-

korlatok Programját átvevő legnagyobb 
magyarországi önkormányzati szövet-
ségtől (TÖOSZ). Az idősek érdekében 
meghirdetett járványügyi intézkedésein-

ket példás, jó gyakorlatnak minősítették, 
így országos második helyezést értünk el, 

mellyel 700 ezer forintos pénzdíjazást is 

kapott önkormányzatunk. Ezt az össze-

get természetesen az idősek védelmére 
és ellátására fordítjuk.

Az öt hónapos veszélyhelyzeti működés 
ellenére is sikeres költségvetési évet zár-

tunk, hiszen amellett, hogy a sportszerve-

zeteinket arányosan tudtuk támogatni és 

a kisebb fejlesztéseinket megvalósítottuk, 
továbbra is több százmillió forintos pénz-

maradvánnyal zártuk az évet. Ez maga-

biztos 2021-es tervezésre ad lehetőséget 
városunkban. Ezúton is köszönöm Ko-

zármisleny intézményeinek, az általános 

iskolának, óvodának, bölcsődének, az 
Önkormányzati Hivatalnak, a Művelődési 
Háznak, egészségügyi szolgáltatóinknak, 
városgondnokságunknak, sportszerve-

zeteinknek  és önkénteseinknek az erőn 
felüli helytállást és példás fegyelmezett-

séget a mögöttünk hagyott évben.

Mindenkinek nagyon boldog, egészsé-

ges és mozgalmas, munkával teli új esz-

tendőt kívánok!

Polgármesteri évértékelő 
Visszatekintés a 2020-as esztendőre

Covid-19 szűrési lehetőség volt városunkban

Új négy csoportos bölcsőde látványtere 
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Nem érte váratlanul 
a havazás Kozármislenyt
Beköszöntött a tél! Kozármislenyt ellepte a 
hó, azonban a Városgondnokság munkatársait 
nem érte váratlanul a havazás. Teljes dolgozói 
létszámmal végezték az önkormányzat keze-
lésében lévő buszmegállók, járdák, terek és 
úthálózat takarítását, illetve a síkosságmente-
sítést. 

Felhívjuk a kedves lakosság figyelmét, hogy a 
házak előtti járdák takarítása és síkosságmen-
tesítése továbbra is az ingatlantulajdonosok 
feladata.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. ja-

nuár 1. napjától hatályba lépett az 
egyes adótörvények módosításáról 
szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely 
az önkormányzati adóztatás terüle-

tét érintő szabályozásokat is tartal-
mazza.

A leglényegesebb változás, 
hogy a 2021-től kezdődő 
gépjárműadó-kötelezett-

séggel kapcsolatos ügyek-

ben az állami adó- és vámhatóság 
jár el. Az idéntől kezdődő időszakra 
járó gépjárműadót a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (NAV) számlájára kell 
megfizetni, az adó- és vámhatóság 
2021-ben kiadandó határozata alap-

ján. A 2021 előtti időszakra vonatko-

zóan megállapított gépjárműadó-kö-

telezettség esetében még az 
önkormányzati adóhatóság köteles 
eljárni.

A helyi iparűzési adóz-

tatást érinti a törvényi 
szabályozás változása. 
Az adózó 2021. január 

1. napját követően a helyi iparűzési 
adóról szóló adóbevallási kötelezett-

ségét – ideértve az adóbevallás kija-

vítását és az önellenőrzéssel való he-

lyesbítést – és az adóelőlegről szóló 
bevallási kötelezettségét kizárólag 
az állami adóhatósághoz elektroni-

kus úton, az állami adóhatóság által 
rendszeresített elektronikus nyom-

tatványon teljesítheti.
Az e-önkormányzat portál helyi ipa-

rűzési adó űrlapjai központilag vissza-

vonásra kerülnek, így azok 2021. janu-

ár elsejétől nem lesznek elérhetőek. 
Amennyiben a változásokkal kapcsola-

tosan kérdéseik merülnének fel, keres-

sék kollégáinkat az info@kozarmisleny.

hu levelezési címen vagy személyesen 
a 72/570-910 telefonszámon.

Hivatali hírek
Tájékoztató a 2021. évi adózást illetően
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A több mint egy évtizede létező, Te-

lepülési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (TÖOSZ) által irányított 
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
(LÖGY) Program tavaly meghirdetett 
országos pályázatán Kozármisleny az 

„Önkormányzati jó gyakorlatok az idő-

sellátásban” kategóriában a második 
helyezést érte el az idősek védelmében 
hozott járványügyi szolgáltatásaival és 
intézkedéseivel.  

Pernecker Dávid

Nem véletlen, hogy az elmúlt évet meg-

határozó koronavírus-járvány miatt a 
több mint tízéves LÖGY Program tavaly 
május elején kiírt pályázati szakaszában 
az innováció, a városi közszolgáltatások 
fejlesztése, a helyi összefogás és a közös-

ségek erősítése voltak a kiemelt témák. 
Ahogy az sem, hogy Kozármisleny a ran-

gos országos pályázat „Önkormányzati jó 
gyakorlatok az idősellátásban” témaka-

tegóriájában a második helyezést nyer-

hette el a járványügyi veszélyhelyzet 
alatt végrehajtott, idősek védelmében 
megszervezett szolgáltatások és a lakos-

sági koronavírus-tesztelések elismerése-

ként. De hogyan is történhetett ez? 
A 2020. július 2-ai határidőig az ország 
kilenc megyéjéből és a fővárosból ösz-

szesen 27 munka érkezett a pályázatra, 
az önkormányzat pedig a már meglévő, 
kipróbált és működő védekezési prog-

ramjával pályázott. Kozármisleny pályá-

zatának fontos eleme volt annak hang-

súlyozása, hogy a lakosságot már tavaly 
február óta rendszeresen tájékoztatták a 
járványhelyzet alakulásáról, és felhívták 

a figyelmüket a megelőzésre, valamint 
az, hogy Biró Károly polgármester a meg-

előző intézkedések után 2020. március 
15-én megalakította az önkormányzati 
dolgozókból, házigondozókból, védő-

nőkből, polgárőrökből és önkéntesekből 
álló Kozármislenyi Veszélyhelyzeti Mun-

kacsoportot a város idősebb korosztá-

lyának védelme érdekében. Mint ismert, 

a cél az idősek otthonmaradásának tá-

mogatása, többek között a gyógyszer- és 
élelmiszer-ellátásuk megszervezése volt 

(házhozszállítási szolgáltatással). 
A pályázat sikerességéhez nagyban 

hozzájárulhatott, hogy a munkacsoport 
megalakulásával egy időben az ön-

kormányzat létrehozta a Vírusvédelmi 

Alap-bankszámlát, amelyre önkéntes fel-

ajánlásokat vártak, és kaptak is. Érkezett 
olyan adomány, amely a Kozármisleny-

ben – az országban elsőként – kezdemé-

nyezett gyorsteszt elvégzését támogatta 
tíz szociálisan rászoruló lakó számára. A 
város egyébként kétezer darab gyors-

tesztet vásárolt, az önkormányzat rész-

leges finanszírozásával. Az idős lakosok 
szűrésére kiemelt figyelmet fordítottak, 
ezzel megelőzve az esetleges tömeges 
továbbfertőzéseket. Mindezzel a város-

vezetés egyik legfőbb célja az volt, hogy 
biztosították a 65 év feletti kozármisle-

nyieket arról, hogy számíthatnak az ön-

kormányzatra, hogy tudassák és éreztes-

sék a lakosokkal: nem hagyják magukra 

őket a veszélyhelyzetben. 
A beérkezett pályázatok közül 2020. jú-

lius 17-én választották ki azt a 19 jó 
gyakorlatot, amelyet a bíráló bizottság 
tagjai a helyszínen személyesen vagy 

online módon is megtekintettek. Ezután 
a bizottság október 12-én jelentette be 
a döntőbe jutott 13 pályázatot, amelyek 
közül a 11 nyertest novemberben válasz-

tották ki. Ekkor jött a hír, hogy Kozármis-

leny az „Önkormányzati jó gyakorlatok 
az idősellátásban” témakörben második 
helyezést ért el, amivel 700 ezer forin-

tos pénzdíj járt, illetve a pályázati anyag 
megalkotói részt vehetnek egy színvona-

las 2 napos online tréningen. Biró Károly 

a Facebook-oldalán közölte, hogy a nye-

reményt a város az idősek védelmében 
indított szolgáltatások továbbfejleszté-

sére fordítja. 

„Büszkén gratulálok kollégáimnak, min-

den résztvevőnek, segítőnek, önkénte-

seinknek! Köszönöm a Veszélyhelyzeti 
Munkacsoportnak” – írta a polgármes-

ter.  2021. január 21-én szintén online 
módon rendezik meg a TÖOSZ nemzet-
közi konferenciáját, ahol lehetőség lesz a 
rendkívül sikeres projekt bemutatására 

a konferencián részt vevőknek is.

Rangos országos pályázaton díjazták 
a város védekezési programját

„Önkormányzati jó gyakorlatok az idősellátásban”  – a pályázati anyag megalkotói 
/Hamvas Éva, Böröcz Tamás, Bóli Erzsébet, dr. Biró Károly, B. Bezdán Katalin, Tarcsay Gyöngyvér/
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Kozármisleny Város Önkormányzata 
ötletpályázatot ír ki Kozármisleny kör-
forgalmi csomópontjában (57-es számú 
főút M. Petrol) megvalósuló, városkapu 
funkciót betöltő alkotásra.

A pályázat célja, hogy a csomópontba 
olyan műtárgy kerüljön, ami méltókép-

pen betölti a városkapu funkciót, jellemzi 
Kozármisleny városát, illeszkedik a kör-

nyezethez és megvalósítható (az érvé-

nyes jogszabályoknak megfelel). Egyedi, 
újszerű, innovatív megoldást keresünk, 
ami szakít a megszokott sablonokkal, 
időtálló, alacsony gondozási igényű, és a 
helyi jellegzetességeket (fejlődő-, fiatal-, 
zöld-, okos-, élhető-, soknemzetiségű 
város stb.) tükrözi. Az ötletpályázatokat, 
koncepcióterveket, digitális vázlatokat 
PDF vagy JPG formátumban kell elküldeni 
az info@kozarmisleny.hu címre.

A pályázat beadási határideje: 
2021. 01. 31. 

A nyertes pályázó 100 ezer forint elisme-

résben részesül. Az ötletek elbírálását 6 
tagú bizottság végzi. A kiválasztott leg-

jobb 3 pályamunkát internetes szavazás-

ra bocsátjuk, melynek eredményének fi-

gyelembevételével dönt a pályázat kiírója. 

Eredményhirdetés: 2021. 02. 28.
Az önkormányzat fenntartja magának a 

jogot, hogy kevés számú, vagy nem meg-

felelő pályamunkák esetén megismételt 
pályázatot írjon ki.

Ötletpályázat a kozármislenyi városkapura
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Már akkor, s még mindig tartjuk, Kozár-
misleny tiszteli a hozzá bekopogók kérését.

Tarcsay Gyöngyvér

A kétezres évek elején díszes levél ér-

kezett az akkori nagyközség vezetőihez. 
Marosújvár polgármestere ajánlotta 
testvéri jobbját. Természetesen a kézfo-

gó megköttetett. Visszatekintve, micso-

da kincs volt ez akkor! A magyar-román 
gyermekek jelene és jövője sejlett fel a 
szövetségben. Napjaink egyetemistái az 
akkori cserediák-táboroztatás kellemes 
programjain nőttek fel. Tele buszok in-

dultak és érkeztek a két városba. Újvári 
és mislenyi családok kötöttek barátsá-

got. Egymás iskolarendszerét elemezve, 

segítve újultak meg osztályok, lett szeb-

bé az újvári művelődési ház, kapott gáz-

fűtést, bútort, s lett korszerűbb az óvoda 
udvara. A szórványban tanuló magyar 

gyerekekhez is eljutottak a szeretetcso-

magok. 

Delegációk váltották egymást a városi ün-

nepségeken, fesztiválokon.
No, de most már áruljuk el az újonnan 
Kozármislenybe költözött polgároknak, 
hogy hol is járunk!
Marosújvár a Maros bal partján, Tordától 
24 kilométerről délre, Nagyenyedtől 21 
kilométerre északkeletre fekszik. Az egy-

kori sóbányákat ma sós víz tölti ki. A víz 
egy nagy és két kisebb, különálló felületet 

alkot a város közepén. Mementóként őr-
zik az ott élők. 2010-ben egy földmozgás 
következtében a város egy része katasz- 

trófatérséggé vált, de az erőn felüli össze-

fogás újraindította a település életét.
A református templom „szolgái”, Babi és 
Sándor, a Lucian Blaga iskola tanára és vá-

rosi tanácsos, Dénes, a magyar óvoda ve-

zetője, Magdaléna, és a város mindenko-

ri elöljárói szívük legnagyobb melegével, 

alázatával szolgálták, s komolyan gondol-

ták a testvéri kapcsolatot. A honi telepü-

lésvezetők, civil szervezetek múlhatatlan 
emlékeket őriznek.
Nosztalgikus gondolatainkból eszmélni 
kényszerülünk, mert a sors közbeszólt. A 

napokban búcsúztunk el Bartha Ilonától, 
Babitól kapcsolatunk motorjától, aki ha-

talmas űrt hagyott maga mögött. 

„Az ember értéke abban rejlik, amiben 

túl nő önmagán, amiben önmagán kívül 
létezik, abban, ami másokban megma-

rad belőle, és amit másoknak jelent.”
– Milan Kundera

Drága Babi!
Sokat jelentettél számunkra! Megyünk az 
általad kitaposott úton. Tovább ápoljuk a 
testvéri kapcsolatot.
Fontos az emléked, fontos a mosolyod, 
fontos az önzetlenséged!

A Józsa Gergely Néptáncegyesület és a 
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért 
Egyesület közössége mindvégig a kapcso-

lat ápolója volt. Polgármesteri felkérés-

sel megerősítve várja mindazon kedves 
kozármislenyi családokat, civil szerveze-

teket, akik csatlakoznának a Marosújvár–
Kozármisleny-szerződés megerősítésé-

hez. Mert… 

„egy szövetség célja és lényege sohasem 
a szemlélődés, hanem az abszolút szel-

lemben való szervezettség.”
– Thomas Mann

Szövetségbe zárt emberi értékek
Marosújvár/Ocna Mures – Kozármisleny
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Szentesi Egon korcsoportjában első he-

lyezést ért el a XIII. Vihar Béla versmondó 
versenyen, és a közönség díját is ő nyerte 
el. A 8 éves kozármislenyi kisfiúnak nem 
ez volt az első sikeres szereplése. Édes-

anyja, Boglárka elmondta, hogy tavaly 

egy online versmondó versenyen is kitű-

nően szerepelt.
„Kiemelt arany minősítést ért el a pé-

csi szervezésű online versenyen, 134 
gyermek közül őt találta legjobbnak a 
zsűri. Hatalmas volt a boldogság, hi-
szen ez egy egészen remek eredmény. 

Egon kiskora óta tanul verseket, mesé-

ket, nagyon hamar megjegyzi a szöve-

get, könnyen megy neki a tanulás. Sze-

ret szerepelni, így ismét egy versenyre 

készülünk. Ez egy országos versmondó 

verseny, amelyet Szekszárdon rendez-

nek. Nagyon bízunk benne, hogy a 
pandémia miatt nem halasztják el a 

rendezvényt.”

A 11 éves Pintér Dóra 3. helyezést ért el 

az Advent Pécs és a Zsolnay Fényfeszti-

vál épületfestő gyerekrajz-pályázatán. A 
verseny eredményhirdetése december 
19-én volt, amikoris korcsoportonként 
az első 3-3 helyezett nevét tették közzé. 
Dóri alkotása december 19-én és 20-án 
megjelent a dzsámi falain, így minden-

ki megcsodálhatta azt. Dóri édesanyja, 
Hedvig elmondta, hogy kislánya egészen 
pici kora óta imád rajzolni.

„Már a bölcsődében, alig 1-2 évesen egé-

szen felismerhető, szép rajzokat készített: 
hóembereket például, de volt, hogy leraj-

zolta édesapját, ahogy autót vezet. Sza-

badidejében otthon is sokat fest és rajzol, 
azt hiszem, a művészetek iránti érdeklő-

dést és az érzékét tőlem örökölte. Én is 
imádtam festeni. Az iskola mellett társas-

táncra jár, ami szintén nagyon jól megy 
neki. Azt hiszem, nála korán eldőlt, hogy 
a művészeti pályát választja. 

A Puskás Akadémián Pataki Noelt válasz-

tották az év játékosának. A jelenleg U16-
os korosztályú labdarúgó edzője Kozár-
mislenyben Pókos Csaba volt.

„Noelt három évig közösen edzettük Je-

lena Richárddal az U8, U9 és U10-es kor-
osztályban. Noel egy törékeny, rendkívül 
ügyes és alázatos játékos. Kiemelkedően 
szorgalmas, folyamatosan többet akart. 

Az edzéseken kívül egyéni tréningeken is 

részt vett, mindig jobb akart lenni. Kitar-
tásának és akaraterejének is köszönhető, 
hogy több nemzetközi tornán megválasz-

tották a legtechnikásabb játékosnak vagy 
éppen ő lett a gólkirály. Nem véletlen, 
hogy jelenlegi klubja, a Puskás Akadémia 

Noelnek ítélte az Év Játékosa címet. Büsz-

ke vagyok rá, és további sikereket kívánok 

neki a pályán!”

Gratulálunk, és további sikereket kívá-

nunk!

Remekelnek az ifjú mislenyi tehetségek

Újra a gyermekek 
játékától hangos 
a Mackócsoport
A Kozármislenyi Janikovszky Éva bölcsődében újra sze-
retettel várjuk a gyermekeket. A Covid alatti bezárás, 
az ügyeleti rendszer és a karácsonyi téli szünet elmúl-
tával ismét a gyermekek játékától hangosak a bölcső-
dei csoportok. A hosszú pihenő után az apróságok 
zökkenőmentesen illeszkedtek vissza a csoportjukba 
és kíváncsian ismerkednek a beszoktatás alatt lévő kis 
pajtásaikkal. 

Reméljük, hogy most már, úgy, ahogy mindig, felhőt-
lenül készülhetünk és izgalommal várhatjuk a soron 
következő Mackó-napot és a farsangi időszakot. 

Schiffer Szilvia kisgyermeknevelő
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Igaz-e, hogy baj van az új 

bölcsőde építésével kapcso-

latos közbeszerzési eljárás-

sal, és emiatt csúszik annak 
megépítése?

NEM IGAZ! Szerettük volna a félmilliárd 
forintos beruházást már 2020 őszén elin-

dítani, de a járványhelyzet által bevezetett 
korlátozások és a közbeszerzési eljárás 

elhúzódása miatt az építkezés 2021 ta-

vaszán kezdődhet el. A szerződésünkben 
szereplő és általunk vállalt határidők to-

vábbra is tarthatók, a bölcsődefejlesztési 
programunk 2021 végére befejeződhet, 
így egy új, tágas, 4 csoportos bölcsődével 
gazdagodhat idén Kozármisleny.

Igaz-e, hogy a stadionépítés 
miatt pert indító lakos meg-

nyerte a pert? 
RÉSZBEN IGAZ! A „bíróság 

a felperes keresetét jogalap-

jában alaposnak találta”, de csak 5 szá-

zalékban minősítette pernyertesnek, így 
a felperes magánszemély több költséget 

kell, hogy megfizessen az önkormányzat 
felé, mint amekkora kártérítést az önkor-

mányzat köteles megfizetni az ingatlantu-

lajdonosnak a futballstadion által okozott 
zajkeltés miatt.  

Mivel a perköltségek nagyobb terhet 

jelentenek, mint a kettőszázezer forint 
nagyságrendű kártérítés, ezért a felek 
nem látták értelmét a további pereske-

désnek és ezzel a stadionnal kapcsolatos 

vita lezárult. 
Igaz-e, hogy az önkormányzat 
feléli a vagyonát?
NEM IGAZ! Az önkormányza-

tok működését az állam finan-

szírozza! Ha egy település nem 
tud kijönni a normatív támogatásból – 
többet költ saját működésére, mint a biz-

tosított keret –, akkor azt az állam utólag 
kiegészíti. Ilyenre Kozármislenyben az 

elmúlt 5 évben nem volt szükség. Váro-

sunkban a telekértékesítésből származó 
bevételt újabb építési telkek kialakítására 
és közművesítésére, különböző fejlesz-

tésekre fordítjuk. A város vagyona nem 

csökken! 

A városi legendák helyett 
tájékozódjon hiteles forrásból

Számlatulajdonos:  
Republic of Croatia – Minist-
ry of Finance, Katanciceva 5, 
10000 Zagreb, Croatia

Számlavezető neve és címe: 
Croatian National Bank, Trg 
hrvatskih velikana 3, Zagreb 
10000, Croatia 

Számlaszám/ IBAN:  
HR12 1001 0051 8630 0016 0 

SWIFT: NBHRHR2XXXX

Megjegyzés: Earthquakes aid

Az elmúlt évek legsúlyosabb földrengése 
pusztított Horvátországban 2020. decem-

ber 29-én. Az úgynevezett momentum 
magnitúdó skála 6,4-es erősségű rengést 
mutatott. Az erőteljes földmozgásokat 
Kozármislenyben is érezni lehetett. 
A horvát kormány természeti kataszt-
rófa sújtotta területté nyilvánította Szi-
szek-Monoszló (Sisak-Moslovacka) me-

gyét, valamint Zágráb és Károlyváros 
(Karlovac) megye egyes részeit. A károk 
50 ezer lakost érintenek. 
A Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Ön-

kormányzat és a magyarországi horvátok 

szószólójának közbenjárásával dr. Biró 

Károly, Kozármisleny polgármestere le-

velet jutatott el Andrej Plenkovic horvát 
miniszterelnök kabinetjéhez, melyben 

városunk együttérzéséről és támogatásá-

ról biztosította a miniszterelnököt.

A magyarországi parlament szószólója, 

Szolga József közreműködésével a Kozár-
mislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormány-

zat adománygyűjtést szervez a földrengés 
okozta károk enyhítésére.  A felajánlásokat 

a horvát kormány által megadott hiteles 

bankszámlaszámra várják. Kozármisleny 

Város Önkormányzata 500 ezer forinttal 
támogatta a katasztrófával sújtott hor-
vát településeket, a Kozármislenyi Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat pedig 50 ezer 
forintot utalt át a lenti számlaszámra.

Komoly földrengések 
rázták meg Horvátországot

fotó: MTI/EPA/Antonio Bat

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

Tájékozódjon hiteles forrásból
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Karácsonyfagyűjtő járat
A karácsonyi időszakot követően, 2021. január 6. napjától, a 
közszolgáltatást végző Dél-Kom Nkft. megkezdi a feleslegessé 
vált fenyőfák begyűjtését.

A gyűjtés, amely január 31-ig tart, kifejezetten erre a célra 
rendszeresített különjárattal történik az egyes lakóterületek-

hez tartozó megszokott hulladékszállítási napokon.

Fontos, hogy a fákat csupaszon, azaz a díszektől, karácsony-

fatalptól, egyéb hulladékoktól mentesen – mint például 

szaloncukor, papír – kell kitenni a háztartási hulladékgyűjtő 
edények mellé. Kérjük, hogy a másfél méteresnél nagyobb 

fenyőfákat a kukák mellé kettévágva helyezzék ki, ezzel is elő-

segítve az elszállítást.

Január-február hónapokban a fenyőfák leadására, lakossági 
partnereink részére – Pécsett és vidéken egyaránt – hulladé-

kudvarainkban is van lehetőség.

Azok, akik földlabdás fenyőfát vásároltak karácsonyra, de ki-
ültetni még sincs módjuk, kérjük, ajánlják fel mindenki örö-

mére, Pécs város közterületeinek díszítésére. 2021. január 
1–31. között várják a földlabdás fenyőfa-felajánlásokat a BI-
OKOM NKft. központi recepcióján, a Pécs, Siklósi út 52. szám 
alatt. Az ily módon összegyűjtött fák a városi Csemetekertbe 
(Tüskésréti út) kerülnek tavaszig, ahol a szakszerű gondozás 
után Pécs valamelyik zöldfelületén találnak otthonra.
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KOZÁRMISLENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. 
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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

KOZÁRMISLENY VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA • Kozármisleny Város Önkormányzatának megbízásából kiadja 
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Művelődési Központ • terjesztés: KOV-Futár Kft. • fotók: Bezdán Katalin • tördelés: Ormándlaky Bence • nyomdai munkálatok: Sz.K. Stúdió Kft. 
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A bravúros szezonról a csapat technikai 
vezetőjét, Kovács Ferencet kérdeztük.

Kassai Judit

– Hogy alakult a 2020/21 őszi szezon a 
kozármislenyi Öregfiúk csapatának?

– Mint mindig, ennek a bajnokságnak 

is úgy vágtunk neki, hogy jó lenne az 
első háromban végezni. Úgy érzem, ez 
reális cél a játékoskeretet figyelembe 
véve, amely tovább erősödött. Érke-

zett Berkics György – sajnos mire ját-
szani tudott volna, félbeszakították a 

bajnokságot –, valamint Zámbó József, 
aki a megyei első osztályú Harkányt 
hagyta ott a kedvünkért. A bajnoksá-

got nagyon jól kezdtük, nyolc meccsből 
nyolc győzelem. Az utolsó fordulóban 
hazai pályán kikaptunk a Sellyétől, így 
24 ponttal vezetjük a bajnokságot, ám 
a Sellye a vesztett pontokat tekintve 
megelőz bennünket Az alapszakasz be-

fejezésekor az első két hely valamelyi-
két kell megszerezni, akkor játszhatunk 

az aranyért, amire reális esély van. 

– Ki a gólkirály a csapatban?

– A bajnokság góllövő listáját Lauer Norbert 
vezeti 13 góllal, Gergely Gábor 11 gólos.

– A tavaszi szezon hoz-e változást a játé-

koskeretet illetően?
– Február 15-én indul a bajnokság, az 

elmaradt meccseket játsszuk le. Tavasz-

szal már számíthatunk Berdó Balázsra 

is, valamint a rájátszásban Wittrédi 
Dávidra. Amennyiben nem fogyunk el a 
bajnokság végére, úgy gondolom, meg 
lehet a harmadik arany is zsinórban. 

Szeretnénk megköszönni az önkormány-

zat támogatását, ami azért is fontos szá-

munkra, mert a csapat 90 százaléka ko-

zármislenyi kötődésű.

Remekül indult a 2020/2021 -es bajnokság 
a mislenyi Öregfiúk focicsapatának 

 Öregfiúk-együttesünk 6-2-re győzött a Diana SE ellen – Lauer 

Norbert, Bozó Balázs és Andruskó Attila. Fotó: Csobán Róbert Kozármisleny SE 
Kosárlabda Szakosztály
Ismét pályára lépett a kozármislenyi 
U14-es kosárlabdacsapat. A serdülő-
forduló után két győzelemmel zártak a 
fiúk; a Marcali és a Bonyhád csapata 
ellen is nyerni tudtak. Ezzel az ered-
ménnyel az „A” csoportba jutottak a 
kozármislenyiek.

Az SE felnőtt NB II-es csapata a PTE 
PEAC-ot fogadta. A mérkőzést a ven-
dégek irányították, bár a mislenyi csa-
pat nem adta fel, a fiúk végig küzdöt-
tek és helytálltak. A mérkőzés a PTE 
PEAC győzelmével zárult, 71:113 lett a 
végeredmény.
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