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VISSZATÉRT A KARÁDY-ÉRZÉS
– Dévényi Ildikó rendezőnek állt, a modell
Lukács Melinda pedig főszereplő lett
„Mennybe mentünk Kozármislenyben.
Köszönjük a meghívást, hogy lehetővé
tették, hogy megmutathassuk ezt a gyönyörű
előadást. Érzem, hogy Kozármisleny
visszavár…” – Dévényi Ildikó

TÁJÉKOZTATÓ

Épül, szépül a város
Folyamatosak a fejlesztések Kozármislenyben,
ahol mindenki biztonságban érezheti magát

Nagy öröm számomra, hogy a családok
továbbra is szívesen választják
új otthonuknak Kozármislenyt,
ahol folyamatosan növekszik a
népességszám, egyre több a gyermek.
Nem csoda, hogy még mindig a
miénk a legfiatalabb átlagéletkorral
rendelkező város az országban.

záportározónak minősülő kistó. Ez valószínűleg azért történhetett
meg, mert az ott játszó
fiatalok megrongálták a
gátat, aminek következtében elfolyt a víz, és
ennek pótlása, különösen ebben az időszakban, roppant nehéz. EzDr. Biró Károly
úton kérném a szülőket,
hogy figyeljenek oda gyermekeikre,
A pozitív változásokat az intézményi
hogy a jövőben ne történhessen harendszerünk is követi. Nemsokára
sonló eset.
befejeződik a helyi általános iskoJó hír, hogy egy pályázat segítségével
la bővítése, melyet közel 800 millió
folytatni tervezzük a kültéri útjaink
forintból korszerűsítenek. Folyamatfelújítását. A 2-300 millió forintos
ban van a Fészek lakótelepen az új
fejlesztési elképzeléshez 15 millió fonégycsoportos bölcsőde építése is,
rint önerőt biztosít az önkormányzat
valamint az önkormányzat jövőre az
az idei költségvetésben.
óvodai csoportlétszámot is bővíti.
Arról is döntés született, hogy a város
A hungarikumnak minősülő védőnői
tulajdonában lévő 6 éves Suzuki
hálózat bővítése is napirenden van
Vitara szolgálati gépjárművet miniKozármislenyben. Az eddigi négymális többletforrással lecseréljük egy
körzetes védőnői hálózatot ötfősre
újra, így a kiterjesztett garanciának
növeljük, így kaphat önálló védőnőt
köszönhetően kedvezőbb lesz az
az általános iskola. Ennek a legüzemeltetés, és nyár végétől környefőbb üzenete, hogy Kozármislenyben
zetbarátabb autóval rendelkezik majd
vannak a legnagyobb biztonságban a
az önkormányzat.
gyermeket vállaló családok, kiemelBár a koronavírus-járvány lecsengőkedő a terhesgondozás.
ben van, azért jobb óvatosnak lenni.
Az elmúlt időszakban több fejleszHogy a mislenyiek és az egészségügyi
tésről is döntött az önkormányzat.
alapellátó rendszerünkhöz forduló
A Hunyadi utcában – az ott
betegek biztonságban érezhessék
élők kérésére – forgalomlassító
magukat, úgy döntöttünk, hogy a háziorvosi és az egészségügyi szolgálfekvőrendőröket fogunk
tatók, valamint a szociális ágazatban
kihelyezni.
dolgozók IGM gyorsteszteket kapnak
támogatásként, melyeket már ki is
Ezek heteken belül el is készülnek.
osztottunk számukra.
Az északi lakótelepen a Liliom utcai
A közműberuházás is jó ütemben
lakópark melletti kistón lévő híd fejlesztéséről is döntöttünk. Hamarosan halad a Fészek lakótelepen. 25 db új
építési telek parcellázása és közúj híddal gazdagodhat ez a szabad
művesítése zajlik. A munkálatokkal
idős terület.
járó kellemetlenségek miatt az ott
Itt fontos megjegyezni, hogy többen
élők türelmét és megértését kérjük.
is jelezték, hogy sajnos kiapadt a
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A telkek fele már vevőre is talált, de
én továbbra is biztatom a fiatalokat,
hogy bátran válasszák letelepedési
célul Kozármislenyt, ahol nincs ingatlanadó, és folyamatosak a zöld város
programok.
Június 15-től újra megkezdhették
működésüket az önkormányzati
testületek, ez alkalomból rendeztük meg Kozármislenyben a polgármesterek klubját, ahová a környező
települések első embereit vártuk egy
kis eszmecserére. A veszélyhelyzet
különleges jogkört adott a polgármestereknek, és nagy felelősséggel
ruházta fel a falvak, városok vezetőit.
Igyekeztünk minden döntést felelősséggel és lelkiismeretesen, a lehető
leghatékonyabban meghozni.

Sokan úgy értékelik, hogy
Kozármisleny és a megye
településeinek többsége
példásan helyt állt ebben az
időszakban – remélem, önök is
így tapasztalták.
Egy rendkívüli önkormányzati üléssel
a kozármislenyi képviselők is megkezdték a munkát. Az eseményen
egy nagyon fontos döntés is született a helyi közművelődés és kultúra, valamint a programszervezés
megerősítése érdekében. Eddig egy
többfunkciós munkakörben látták el
ezeket a feladatokat, a jövőben ezt
szétválasztanánk, és a Kozármislenyi Közművelődési Nkft. egy önálló
humánerőforrás státuszt kap. A cél,
hogy az ügyvezetés és a szakmai
vezetés külön figyelmet kapjon, erről
majd egy erre szakosodott menedzsment fog gondoskodni, amihez a
költségvetési forrásokat az önkormányzat biztosítja az éves költségvetésben.

TÁJÉKOZTATÓ
Hivatali hírek
Kozármisleny Város Polgármestere a 27/2021. (I.29.) számú
Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet fennállása idején
a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
a Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi
döntéseket hozta 2021. júniusában:
1. Döntés született arról, hogy
dr. Rácz István háziorvos 2. számú
háziorvosi körzetre vonatkozó praxisjogát dr. Rumbus Zoltán részére
elidegenítse, és dr. Rumbus Zoltán
a praxisjog megszerzéséhez megtegye a szükséges intézkedéseket.

2. Döntés született a Hunyadi u.
8–10. szám előtti útszakaszon
sebességcsökkentő küszöb kihelyezéséről.
3. Elrendelésre került az északi
lakótelep csapadékvízgyűjtőjén
átívelő híd felújítása.

Nyári igazgatási szünet
A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban 2021. július 26-tól
2021. augusztus 6-ig nyári igazgatási szünet lesz. Az ügyfélszolgálat
csökkentett ügyfélfogadási idővel áll a lakosság rendelkezésére:
H-K-SZ és P: 8-12 óráig.
Az ügyintézés az igazgatási szünet alatt szünetel! Köszönjük megértésüket!

Dr. Halmos Barbara jegyző

4. Döntés született a „Külterületi
helyi közutak fejlesztése” című
pályázaton való indulásról.
5. Támogatási szerződés megkötésére került sor egészségügyi
szűrővizsgálat biztosítására,
melynek keretében összesen
350 db Covid–19 IgG/IgM Rapid
Test Casette (WB/S/P) típusú
tesztet kapnak a Kozármisleny
városában tevékenységet végző
háziorvosok, valamint a Kozármislenyi Polgárőr Egyesület és
a Szoceg Nkft.

Gyere, tanulj a Tinktúránál!
A Tinktúra Bt. Kozármislenyben
működő, felnőttképzéssel foglalkozó
szervezet, alakulását az az elkötelezettség vezérelte, hogy működésével
olyan felnőtteknek szervezett képzések
valósuljanak meg, amelyek megfelelnek mind a szakmai mind
a partneri elvárásoknak
a jogszabályi keretek
között. Az eredményesség tehát olyan
színvonalas képzési tevékenységben
nyilvánuljon meg,
amellyel ennek a
mindenkori követelménynek meg
tudunk felelni. Piaci
pozíciónk fokozatos
erősödését garantálja
az elvárásoknak megfelelő minőség, valamint a
hatékony minőségbiztosítás.
Kiemelt fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységeknek, szolgáltatásoknak,
amelyek céljaink elérését a

minőség és a minőségbiztosítás javításával segítik. Legfontosabb stratégiai célunkat, a hosszútávon történő
stabil és gazdaságos működést a
képzésben résztvevők igényeinek
kielégítésével kívánjuk elérni, ez a
törekvésünk, és e küldetés
szerinti tevékenységünk
a Tinktúra Bt. 2003-as
megalakulása óta
folyamatos.
Saját szervezésű
képzéseink mellett a munkáltatók által megrendelt képzéseket
is vállalunk és
szervezünk.
Társaságunk a vevőinkkel, a megrendelőinkkel eredményes és
sikeres együttműködésre
törekszik. A minőséget
garantálja a vezetők, oktatók több évtizedes szakmai
eredményessége, tudása és
az a képessége, amellyel a

résztvevők szakmai kompetenciáját
megalapozni és fejleszteni tudják.
Valamennyien az oktatott tantárgyak
szakterületeinek elismert és kiváló
képviselői.
Képzéseinkhez kínált szolgáltatásaink, mint az előzetes tudásfelmérés,
a mentálhigiénés tanácsadás, illetve
az álláskereső tréning is célunk megvalósításának támogatói és erősítői.
Ezek felkínálásával és lebonyolításával is a partnereinkkel való együttműködést szeretnénk segíteni, valamint
az elégedettség színvonalát megtartani és növelni.
Most induló képzéseink:
– DAJKA és ARANYKALÁSZOS GAZDA
Jelentkezz most!
Várjuk a jelentkezésed, tanulj te is a
Tinktúránál!

Elérhetőség:
kepzesikozpont1@gmail.com
+36 30 576 1313
2021. július | Misleny Magazin
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KULTÚRA

A mítosz életre kelt – Karády Kozármislenyben
Érzelmek játéka „négyesben”
Látsz egy plakátot, azonnal rezdülsz rá. Dévényi
Ildikó, a kedves barát szuggesztív tekintettel ölel
egy – akkor még számomra ismeretlen – partnert.
Hozom ide a kedves városba – a hajthatatlan
gondolat nem hagyott nyugodni. Nem szerveztem
még effajta zenés színházat. Éreztem, hogy tolul
a fejembe a vér, cikáztak a gondolataim, nagy
a felelősség! S akkor írtam, hívogatót. Bízom
benned Kozármisleny címmel.
Tarcsay Gyöngyvér

S az álom valósággá vált. Június
24-én este kezek lendültek a magasba, mikor szólítottam Mohácsot,
Lánycsókot, Pogányt, Villányt, Pécset,
Szemelyt, Nagykozárt, no és természetesen Kozármislenyt. A művelődési ház megtelt!
Drága Dévényi Ildikó, Lukács Melinda
és Pivarnyik Anikó!
Könnyes szemmel köszönöm az
általatok felejthetetlenül megformált
„ajándékot”! Anikó, kedves! Röpke
egy hónap alatt szöveget írtál. Ildikó,
te, aki debütáltál rendezőként, a
lelked finomságát, a szakértelmedet,
a színészi gazdagságodat beleadva formáltad Melindát. Különleges
feladatot vállaltál, hiszen magadat
is rendezted. A szöveg feltárta a díva
„emberi” arcát. Hajlamosak vagyunk
minden érában pecsétet nyomni arra
az emberre, aki különleges, tehet-
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séges, hogy
biztosan azért,
mert „olyan”
kapcsolatai
vannak, vagy
mert befolyásos
körök futtatják.
A párhuzamos
szerkesztésű
Dévényi Ildikó, Lukács Melinda
forgatókönyv
betekintést enGondolatok, érzések az előadás után,
gedett az igazi Karády mindennapokamire szinte nincsenek szavak:
ba. Az örömökbe, a megaláztatásba,
– A nézők szeretete érezhető volt
a szerelmekbe, de legfőképpen a
a színpadon, ezért nagy köszönet!
Mohácsi Ilonához fűződő nagyon
mély barátságba. Dévényi Ildikó ezt a Bízom benne, hogy gondolatébreszszerepet vállalta. Alázatos szereteté- tő előadásban volt részük. Mi mást
vel védte, óvta, inspirálta a már befu- mondhatnék, mint hogy köszönöm,
tott dívát. Vele volt haláláig. Pivarnyik köszönjük! – mondta Lukács Melinda,
s folytatta Dévényi Ildikó:
Anikó! Te szerencsés! Meghallottad
– Mennybe mentünk Kozármislenyaz esedező kérést, mely Melindától
ben. Iszonyú hőség volt. A legszebb
sietett feléd. A járvány bezártságáálmomban sem gondoltam volna,
ban mivel foglalkozik
hogy ekkora sikerünk lesz. Ahogy
egy írói, dramaturgiai
beléptünk a színpadra, megszűnt a
vénával rendelkező
külvilág, és nemcsak nekünk, de a
ember? Kiszolgálja a
nézőknek is. Az előadás óriási siker
kérést. Hipp-hopp alkottál, példásat! Online volt, vártak bennünket a szeretetükkel, csillogó szemekkel. A gyönyörű,
egyeztetés, próbák
bársonyos, tóparti estén nagyon
indulása… s megkapnagy volt a szeretet, és azt kérdeztad a szívet melengető
ték, mikor jövünk vissza. Köszönjük
hírt, hogy a mű KÉSZ.
a meghívást, hogy lehetővé tették,
Dévényi Ildikó a –
hogy megmutathassuk ezt a gyönyörű
kiváló adottságokkal
előadást a mislenyieknek! Hazafelé
rendelkező – Lukács
örömkönnyeket sírtunk a kocsiban,
Melindát felruházta a
annyira boldogok voltunk. Megsúgom,
színházban szokásos
hogy a három előadásból – a kánikula
jegyekkel, s mi tegnap,
s már Pécs és Komló is ellenére – ez volt magasan a legjobb.
Ettől pedig én voltam a legboldogabb.
vastapssal jutalmazta
azt a „HÁRMAST”, mely Érzem, hogy Kozármisleny visszavár.
Köszönöm, a szívem tele szeretettel,
ajándékot adott
hálával!
a nézőnek.
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GÓLYAHÍR
ó
Hell

Mislen
y

megérkeztem

Papp Bercel
2021.04.08.
3070 gramm
56 centiméter

Kovács Bíborka Csenge
2021.05.11.
3149 gramm
52 centiméter

Újszülöttek támogatása

– átadásra került az első Misleny Maci
Mint arról már bizonyára sokan értesültek, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága a 2021. január 1-je után született csecsemők számára új ellátási
formaként bevezette az újszülöttek támogatását, ezzel köszöntve a település legújabb lakóit.
Kámán Domonkos és büszke édesanyja 2021. május 31-én örömmel vették
át az érintett városvezetőktől a 20 000 Ft értékű vásárlási utalványt. Az
édesanya elmondta, hogy nagyon örülnek az önkormányzati támogatásnak, segítségnek, hiszen anyagilag megterhelő időszak a babavárás. Az
utalványon kívül átadásra került még az újszülöttek emléklapja, valamint
egy pihe-puha Misleny Maci, ami sokáig barátja lehet Domonkosnak.
A támogatásról érdeklődjenek védőnőjüknél, vagy hívják Vámosi Andrea
szociális ügyintézőt a 72/570-918-as telefonszámon!

Orsós Csilla
2021.05.23.
2390 gramm
45 centiméter

Benedek Teodor Bernát
2021.06.10.
3470 gramm
54 centiméter

Kámán-Kovács Nikolett, dr. Biró Károly, Hamvas Éva

Országos döntő
A kozármislenyi Diabelli Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény rézfúvós tanszaka nagyon pici – már
csak ezért is nagy dolog, hogy egyik
növendéke, Brandt Máté III. helyezést ért el a XV. Lubik Imre Országos
Trombitaversenyen.
Máté harmadik éve trombitál, egy
hangszerbemutatón tetszett meg
neki a trombita, azóta is tart a szerelem. Szerény, jóravaló gyerek, akit a
szülei mindenben támogatnak. Mikor
megtudta, hogy továbbjutott a versenyen, először teljesen ledöbbent.
Egyébként nagyon boldog, de ezzel
nem áll meg a munka, még csak
most kezdődik igazán, mivel szeretne
muzsikus lenni. Ezt a versenyt online
rendezte meg a zalaegerszegi zeneiskola, ez pedig megnehezítette a mi
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Online verseny

dolgunkat is, de végül megbirkóztunk
a feladattal.
A szakmában ez a legnívósabb verseny, amit háromévente rendeznek
meg, a döntőbe külön területi válogató útján lehet bekerülni.
Felkészítő tanár: Fűzy Máté. Zongorán közreműködött: Szabó Mariann
Gratulálunk, s további sikereket
kívánunk!

Az egri Gárdonyi
Géza Színház által
meghirdetett „Vers
otthonról” országos
online versenyen
alsós kategóriában
Szentesi Egon 1.
helyezett lett. Az ifjú
tehetséget felkérték
egy őszre tervezett
színházi rendezvényre, hogy élőben is elmondja a győztes verset.
Egon a pécsi Körbirodalom
Gyermekkönyvtár által szervezett
online versmondó versenyen a 97
alsós indulóból KIEMELT ARANY
minősítést szerzett.
Egonnak szívből gratulálunk, és
további sok sikert kívánunk!

KICSIK ÉS NAGYOK

Kimagasló teljesítményt nyújtottak!
Június elején két napig a zene és a
tánc uralta a kozármislenyi sportcsarnokot, ugyanis 2021. június 5–6
között itt rendezte az MFSZ Euro
Kupa versenyt a Nemzetközi Táncszövetség Magyarországi Fiókszervezete. Az eseményen, melyen összesen 430 táncos és sportoló vett részt
az ország minden tájáról, a Szigeti
Oktávia Táncművészetért Alapítvány
kozármislenyi és pécsi csoportjának
növendékei is versenybe szálltak.
Az elmúlt másfél év mindenki
számára nehéz időszak volt, de a
versenyzők ezt mégis leküzdötték,
rengeteg munka, energia és szeretet
tükröződött a produkciókban.
Az eredmények pedig magukért
beszélnek:
Kozármislenyi csoport:
Zsoldos Tündi, Zsoldos Hédi,
Horváth Dóri: Dance Show klasszikus/jazz kiscsoportos mini kategória:
2. helyezés
Mikolás Míra: Dance Show klasszikus/jazz szóló mini: 1. helyezés

Drenda Panna – Nyíri Sára: Dance
Show modern/kortárs duó mini:
1. helyezés
Szabó Léna: Dance Show modern/kortárs szóló mini: 2. helyezés
Ivelics Anna: Dance Show modern/kortárs szóló mini: 3. helyezés
Pécsi csoport:
Panta Lídia: Dance Show modern/
kortárs junior B. kategória szóló:
2. helyezés
Deák Zora: Dance Show junior
modern/kortárs szóló: 5. helyezés
Csókás Luca – Szabó Dalma:
Dance Show gyerek modern/kortárs duó: 4. helyezés
Weiling Janka – Lossonczy Nelli: junior modern/kortárs duó: 3. helyezés
Scheffer Panna – Deák Zora: Dance
Show felnőtt modern/kortárs duó:
3. helyezés
Vágyódás című koreográfia: Dance
Show modern/kortárs kis csoportos
kategória: 3. helyezés

Amazonok című koreográfia: Dance
Show modern/kortárs kis csoportos
kategória: 1. helyezés
Kiemelésre méltó még Scheffer Panna és Balog Kitti, akik a középdöntőig
jutottak, és szóló kategóriában kimagasló teljesítményt nyújtottak.
Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez!
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INTERJÚ

Lépésről lépésre a partnerközpontú intézmény felé
Június elsejével Baranyiné Belényesi
Évát nevezték ki a Janikovszky
Éva Óvoda és Bölcsőde új
intézményvezetőjének. A döntés miatt
legfeljebb a Mazsola csoport gyermekei
és szüleik szomorkodhatnak, hiszen az
egyik legnépszerűbb, legtapasztaltabb
óvónő került át a csoportszobából az
íróasztal mögé, vezető pozícióba.

alakult ki a Mazsolában,
ezért még furcsa és
kicsit hirtelen a váltás. Másrészről viszont
nagyon jól ismerem a
kollektívát, hiszen már
huszonhat éve itt dolgozom. A problémáikkal
szívesen fordulnak hozzám, megvan a kölcsönös bizalom. A kineveKis Buchberger Petra
zésben is támogattak,
partnerek voltak. Az önkormányzattal
– Külön érdekesség, hogy a magazin
szintén sikerült megtalálni a közös
előző számában bemutatott Gitta
hangot. Szerencsére mostanra egy
néni helyére invitálták annak idején
olyan munkaszervezet alakult ki, ahol
az óvodába. Hogyan indult a kozármindenki tudja a feladatát, így hos�mislenyi pályafutása?
szútávon is sikeres lehet. Emellett
– Végzettségem szerint óvónő, illetve
a mai napig számíthatok a korábbi
tanító vagyok. 1995-ben keresett meg
vezetők segítségére is. Egyelőre két
a kozármislenyi óvoda, mivel megüreévre neveztek ki, ez alatt az idő alatt
sedett egy hely a Pillangó csoportban,
el kell végeznem a közoktatásvezetői
épp Gitta nénié. Tizenöt évet dolgoztam itt, majd a bővítést követően lehe- képzést, ami hosszútávon mindentőséget kaptunk Iványi Mártival a közös képpen szükséges a pozíció betöltéséhez.
munkára egy teljesen új csoportban.
– Milyen változások várhatók az
– Tervezett volt a kinevezés?
– A korábbi intézményvezető nyugdíj- óvodában?
– Jelen pillanatban is több látvába vonult, a pozíció betöltésére kiírt
pályázatra azonban senki sem jelent- nyos fejlesztés van folyamatban
az intézményben. A napokban
kezett. Ez az ország második legnaelkészül a tornaszobában a
gyobb óvodája, tizenegy csoporttal,
mászófal, hamarosan további
rengeteg dolgozóval, elképzelhető,
szilárd burkolatot kap az udvar,
hogy megijedtek a lehetőségtől.
de néhány új játékot is szeretA problémát azonban mihamarabb
orvosolni kellett. Ekkor már harmadik nénk még beszerezni, szem előtt
éve voltam helyettesi pozícióban, volt tartva a szigorú szabályozásokat. A bejáratnál, ha befejezőrálátásom a munkakörre, és szívesen
dik a vízvezeték karbantartása,
dolgoztam Marcsi (Szabó Péterné)
a szülők is megvalósíthatják a
mellett, így rövid időn belül felmerült
régóta várt mezítlábas ösvényt,
a kérdés, hogy elvállalnám-e a felaés mellé egy kis fűszerkertet is.
datot. Mivel sosem terveztem, hogy
A bölcsődei csoportok felújítása
vezető leszek, és nagyon szeretek
szintén rendben zajlik, készülve
a gyerekekkel foglalkozni, nem volt
az óvoda bővítésére, ami az új
rögtön egyértelmű igen a válasz.
– Végül mégis elfogadta a lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy el kellett
köszönnie a Mazsola csoporttól?
– Igen, sajnos a vezető mindenképp
függetlenített. Mindig jó közösség
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bölcsőde átadásával párhuzamosan
valósulhat majd meg.
A létesítmény modernizálása mellett
vezetőként az a legfőbb célom, hogy
az óvoda egy olyan partnerközpontú
intézménnyé váljon, ahová a szülők
nem csupán gyermekeiket hozzák
bizalommal, de a problémáikkal is
bátran megkeresnek bennünket.

KÖZÉRDEKŰ

Kamasz panasz – a fiatalok szeretnek itt élni
Június első hetében folytatódott a
gyereknap a Művelődési Központban.
Az intézmény egy igazi városi kalandra
invitálta a kozármislenyi tinédzsereket:
a felsős osztályok interaktív
foglalkozások keretében közösen
modellezhették a település működését,
döntéshozatali mechanizmusát.
A tanulók a három nap alatt
elmondhatták azt is, miért szeretnek
itt élni, és mi az, ami hiányzik nekik a
városból.
Kis Buchberger Petra

A fiatalok
amellett, hogy
betekintést
nyerhettek
Kozármisleny
történelmébe, játékos
formában
ismerkedhettek olyan
fogalmakkal
és működési elvekkel,
amelyek a városhoz kötődnek. Szó esett az egyéni
felelősségvállalás fontosságáról, és levezényelhették egy általuk választott
közös ügy megvalósításának folyamatát.
Ä Miből gazdálkodik a
város?
Ä Hogyan áll össze a költségvetés?
Ä Ki dönt, mi a szerepe,
döntési jogköre a polgár-

A sok hasznos ismeret, érdekesség mellett meghallgatásra talált az a bizonyos
kamasz panasz: az iskola
felsős tanulói egy kérdőíven megválaszolhatták,
milyen Kozármislenyben
gyereknek lenni, mi érdekli
őket a leginkább, milyen
programokra látogatnának

el szívesen. A megfogalmazott üzenetekből, beérkezett ötletekből a Művelődési
Központnak remélhetőleg olyan adatbázisa
lesz, amelyre alapozva
a jövőben sokkal pontosabban tervezhetők
a korosztálynak szánt
programok.
A sikeres együttműködés a három intézmény, a Kozármislenyi
Művelődési Központ
és Könyvtár, a Kozármislenyi Janikovszky
Éva Általános Iskola és
a Europe Direct Baranya
között ezzel a rendezvén�nyel korántsem ért véget. A közeli és távolabbi
tervek között is szerepel
a kozármislenyi fiatalok
látókörének és ismereteinek tágítása, a kiskamasz
közösségek aktivizálása.

mesternek és a képviselő-testületnek?
Ä Mi a szerepe és mik a
kötelezettségei a városi
polgároknak?
Olyan alapvető kérdések
ezek, amelyekkel egy jól
működő közösségben, egy
ilyen dinamikusan fejlődő,
modern elveket valló kisvárosban érdemes a gyerekeknek is mihamarabb
tisztában lenniük.
Miután a települést körbejárták, a kontinensen folytatódott az utazás
– a program
zárónapján a
pécsi Europe Direct Baranya két
szakértője mutatta be az unió
27 tagállamát
játékos feladatokon keresztül,
a „Fedezzük fel
Európát!” projektnap keretén
belül.
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ITT ÉLNEK
Szlaukó Tibor semmiképp sem
hétköznapi személyiség. Mindig nyugodt,
kiegyensúlyozott, négy csodaszép kislány
apukája. Aki nem ismeri, talán el sem
hinné, hogy míg hét közben bűnözők
után nyomoz, a hétvégéit a színpadon
tölti – ő a Hétköznapi Csalódások
basszusgitárosa.
Kis Buchberger Petra

– Hogyan lesz valakiből punk-rock
zenész?
– Apukámnak volt egy akusztikus
gitárja, azon mutatott akkordokat,
így már gyerekkoromban sem álltak
tőlem teljesen távol a hangszerek.
Zenélni azonban viszonylag későn, 17 évesen kezdtem. A feleségem bátyja hívott az akkor alakuló
zenekarukba. A Melinda utcában, a
garázssoron próbáltunk, én lettem
a banda dobosa. Magamtól, hallás
után tanultam a dalokat. Zenemanók néven eleinte feldolgozásokat
játszottunk, később Triby néven
– többnyire saját számokkal – folytattuk. Fél évet jártam zeneiskolába
is, de mivel nehezen viselem, ha
valami kötelező, ez nem volt hosszú
életű. Inkább autodidakta módon
képzem magam, a dob mellett így
szép lassan gitározni is megtanultam.
– Hogyan lett a közismert együttes
tagja?
– 2011-ben két koncertre keresett
beugrót a Hétköznapi Csalódások.
Pár napom volt megtanulni a számokat, ennek ellenére jól sikerültek
a fellépések. Majd eltelt három év,
mikor ismét megkerestek, mert szükségük volt – most már hosszútávon
– egy új basszusgitárosra.
– A zenekar szókimondó szövegei
miatt elég megosztó. A kezdetektől
könnyű volt ezzel azonosulni?
– A zenénk szerintem nagyon jó, egyszerű, bárhol, bármikor hallgatható.
Szövegileg előfordul, hogy nem tudok
mindennel teljes mértékben azonosulni, de nem vagyunk egyformák,
nem kell mindenben egyetértenünk.
A politikai dolgoktól a munkám miatt
is tartózkodom, de azért van véleményem.
– Minden rendszer ellen lázadnának?
– Olyan problémákról éneklünk,
amelyekről sokat kell, kellene beszélni. Olyan dolgokért lázadunk, amelyek
a legtöbb ember életét megkön�-
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Zene, munka, család...
nyítenék. Mert minden működhetne
jobban, ha tennénk érte, ha kicsit
másképp gondolkodnánk. Persze
sokszor az a könnyebb út, ha inkább
a homokba dugjuk a fejünket.
– Tavaly volt a zenekar 30 éves jubileuma. Meg tudták ünnepelni?
– Sajnos nem. Februárban volt két
fellépésünk, utána lezártak mindent.
Októberben még részt vehettünk egy
raktárkoncerten, de nem teljesen úgy
sikerült, ahogy vártuk: kivágták néhány számunkat, a műsorunk egyes
részeit.
– A zene a hobbija, de a hivatása
sem hétköznapi.
– Kilenc éve határrendészként
kezdtem a rendőrségénél, később
járőrként dolgoztam, majd szolgálatirányítói feladatokat is elláttam.
Hivatalosan október óta vagyok
Siklóson nyomozó. Érdemes volt
váltani, a nyomozói munkának
mindig szembetűnő az eredménye,
izgalmas, nincs két egyforma ügy.
Pszichésen sokszor megterhelő,
de talán én is érzékenyebb vagyok,
például nehezen fogadom el, ha
valaki szemrebbenés nélkül hazudik.
Szomorú, hogy mi minden megtörténik, vannak esetek, amiket nehéz
egyedül feldolgozni, de szerencsére
a kollégákkal hasonlóan gondolkodunk, segítjük egymást.

– A zenekar miatt sosem volt a munkahelyén probléma?
– Nem, sőt, a kollégáimtól sok pozitív
visszajelzést kapok, ismerik a zenénket.
– Zene, munka, család – hogyan lehet a hármat összehangolni?
– Munka után már próbálok nem
azzal foglalkozni, hogy hány gyanúsítottat hallgattam ki aznap. Otthon a
lányokra figyelek. A zenét és a családot viszont viszonylag könnyű összeegyeztetni, a gyerekek fogékonyak a
zenére, jó a ritmusérzékük, szívesen
hallgatják, amikor gyakorlok.
– Mit javasol azoknak a fiataloknak,
akik zenészek vagy nyomozók lennének, esetleg mindkettő?
– Mindkét esetében a tanulás a legfontosabb. Tanuljanak és gyakoroljanak sokat! Úgy szereznek tapasztalatot, és úgy fognak tudni érvényesülni
bármelyik területen.
– Nemrégiben költöztek Kozármislenybe. Miért választotta a családjával a települést?
– Itt házasodtunk össze 2013-ban, a
Művelődési Központ melletti tónál.
De már előtte is arra gyűjtögettünk,
hogy egyszer majd ide tudjunk költözni. Három éve, 2018 áprilisában sikerült egy családi házat vásárolnunk
a Csikósvölgyben. Nagyon szeretjük,
nyugalmas, nincs az a nyüzsgés, mint
egy nagyobb városban.

JÚNIUSI TÜKÖR

Elkezdődött a vakáció!
Júniusban tényleg beköszöntött a
nyár, amit nemcsak a hirtelen jött
hőség, de a kiüresedett iskolaudvar
is jelez. A város oktatási-nevelési
intézményeiben, bár még mindig szűk
körben, de ünnepélyesen lezárták
a tanévet, elballagtak a bölcsisek,
ovisok, általános iskolások. Ezzel
párhuzamosan megkezdődtek a nyári
táborok: a Józsa Gergely Néptánc
Egyesület legkisebb táncosai rögtön
az iskola végeztével belevethették
magukat a közösségi élményekbe,
de a Református Társegyházközség,
valamint a Bújj, Bújj Zöld Ág Gyermekhívogató Egyesület is hamar elindította tematikus, egyhetes napközis
foglalkozásait.
Bár ezekben a hetekben leginkább
a gyerekeké volt a főszerep, több
jelentős esemény, megemlékezés
is zajlott a városban, illetve a város
részvételével. Rögtön a hónap elején,
június 4-én Pécsett, a Kálvária dombon, a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából szervezett megyei szintű
koszorúzáson dr. Kállai Sándor képviselte a települést, majd már helyben,
a Kozármislenyi Református Templomban istentisztelettel emlékezhettünk a szomorú trianoni évfordulóra.
A veszélyhelyzet rendhagyó időszakát
követően a hónap közepén ismét
megkezdhették működésüket az önkormányzati testületek. Az ebből az
apropóból 15-ére összehívott Baranya
Megyei Polgármesterek Klubjának
Kozármisleny volt a házigazdája.
Szerencsére az örömteli és hivatalos
események mellett a segítő szándék
sem maradt el, hisz ismét sokan
vettek részt a Magyar Vöröskereszt
által szervezett önkéntes véradáson
a Művelődési Központban.
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FECSEGŐ

A városi legendák helyett…
Igaz-e, hogy a most induló Erzsébet-táborban való részvételhez a
szülőknek kell fizetni a tábordíjat?
NEM IGAZ! A Kozármislenyi Művelődési
Központ és Könyvtár immár harmadik
éve pályázik sikerrel
Erzsébet-táborok
szervezésére. Az intézmény idén öt
turnusban összesen száz kisiskolás
gyermeket vár az állam által támogatott táboraiba. A pályázati összeg
nem fedezi a táborok valamennyi
költségét (többek között a tanárok
bérkiegészítését), emiatt valóban szó
esett arról, hogy a szülőknek jelképes

hozzájárulást kell majd fizetniük a
részvételért. De mivel a Művelődési Központ segítséget kap a plusz
források biztosításához, így a táborok 2021-ben is teljesen ingyenesek
maradnak!
Igaz-e, hogy a közösségi költségvetésben – a lakossági szavazatok
alapján – első helyre került szeméttárolók kihelyezése csak 2022-ben
valósul meg?
NEM IGAZ! A közösségi
költségvetésnek pont az a
lényege, hogy a város lakói
dönthetik el, hogy az önkormányzat által biztosított keretös�-

szeget mikor, mire költik el. Időbeli
korlátot csak a tervezett beruházás
kivitelezhetősége, megvalósítási
időszükséglete szab. A részvételi
munkacsoport információja szerint a
szeméttárolók beszerzése és telepítése ez évben biztosan megvalósul.
Igaz-e, hogy Kozármisleny is részt
vesz a Térzene Programban?
IGAZ! A 2019. október
1-jén, a zene világnapján
elindult kezdeményezéshez városunk is csatlakozott. A Térzene Program
2021 júliusától a városok
nyitott és zárt tereit élő, ingyenes
klasszikus zenével tölti meg, ami
sokszor nem várt zenei élményhez
juttatja az arra sétálókat.

Tájékozódjon hiteles forrásból
kozarmisleny.hu

Misleny Magazin

Misleny App

Kozármisleny Város Önkormányzata

Kozármisleny TV

Petike Petra

Gyógynövények a talpunk alatt
Érkezésemkor a kertet még harmat borította, így vendéglátóim
egyből a száradó gyógynövények birodalmába kalauzoltak. Az
intenzíven illatozó rózsaszirmok szépsége elvarázsolt, aromájukat mélyen belélegezve azonnal segített feloldódni. A gépekben
éppen bodzavirágok aszalódtak, a dobozokban a már összekevert
növényi szárítmányok várták a csomagolást. Ez idő alatt a nap
első sugarai felszárították a fűszálakon gördülő harmatcseppeket. Kertbejárásra indultunk, hogy hozzávalókat szedjünk a reggeli
zöldturmixhoz. A terület végeláthatatlan, a zöldellő növények és
a kék égbolt látványa elbűvölő volt. A házigazdák őszinte lelkesedéssel és hatalmas tudással meséltek a növényekről, miközben
megkezdődött a begyűjtés. Én a fűszernövények felé vettem az
irányt, de meglepődve tapasztaltam, hogy a háziak a füves területen maradva kezdték csipegetni a földről a növényeket. Itt indult a
varázslat, hiszen amit én a fűben gyomnak hittem, ők azt mondták, hogy pont abban van a „minden”. Igaz a régi mondás: „Fűben,
fában orvosság!” Ettől kezdve óvatosan jártam, hiszen a talpam
alatt házipatikát találtam.
„Alsóhetényi birtokunk fenntartása rengeteg munkával jár, de ez
a hálás terület minden számunkra szükséges gyógynövényt, gyümölcsöt és zöldséget megad.”
Kedves Olvasók! Járjanak önök is vigyázva kertjükben, és fedezzék
fel a gyógynövényeket a fűszálak ölelésében. Ha pénteken ellátogatnak a Mislenyi Portéka helyi piacra, akkor a Kiskonyha családi
vállalkozás saját területén megtermelt gyógynövényekből, gyümölcsökből és zöldségekből készült termékei közül is válogathatnak.
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SPORT
Két játékos, akik nem csak kopogtatnak,
Kozármisleny SE
hanem már be is léptek az ajtón
A Kozármisleny SE kézilabdacsapatának két ifjúsági játékosa, Köpösdi
Zsófia és Wichmann Vivien az elmúlt
szezonban a felnőtteknél is bemutatkozhattak. A 17 éves sportolók Kozármislenyben kezdték pályafutásukat,
és megmutatták, hogy kitartással és
kemény munkával elérhetők a célok.
Zsófi balszélső poszton, Vivi pedig a
kapuban játszik.

Wichmann Vivien

– A termetem miatt raktak be anno
a kapuba, és szerencsére nem félek
a labdától, úgyhogy itt is maradtam.
Felemelő érzés volt, amikor a felnőtt
csapat vezetőedzője, Zdenko Kordi a
pályára küldött – mondja Wichmann
Vivien. A játékos még hozzáteszi,
hogy a lányok nagyon segítőkészek
voltak, és mindenkitől csak biztatást
kapott.
– A kezdetekkor nem tartoztam a
legügyesebbek közé – ezt már Zsófi
mondja. – Viszont kevesen voltak,
akik nálam jobban akarták a sikert,
és ezért keményen meg is dolgoztam. Úgy érzem, hogy az utóbbi
években lett meg ennek a gyümölcse. A 2018/2019-es szezonban az
NB II-ben, most pedig a felnőtteknél
is bemutatkozhattam. Itt gyorsabb
a játék, és mentálisan kell nagyon
erősnek lenni – zárja gondolatait
Köpösdi Zsófia.
A lányok a sok edzés mellett a tanulást sem hanyagolják. Vivient elsősorban a földrajz érdekli, a Kodály
Zoltán gimnázium elvégzése után

Aczél Zoltán: A cél a dobogó!
A következő szezonban új vezetőedző irányítja az NB III-as
HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapatát. Aczél Zoltán
játékosként és edzőként is a legmagasabb szinten
tevékenykedett hazánkban. Az 54 éves szakember
válogatott is volt, irányított első osztályú csapatot is,
legutóbb a harmadosztályú Dabas-Gyón gárdájánál
dolgozott.
– Hogy került képbe a Kozármislenynél?
– Magyar Márk klubigazgató keresett meg, elképelhető,
hogy tetszett neki az előző csapatomnál végzett munkám. Már az első beszélgetésünk nagyon jól sikerült.
Itt Kozármislenyben minden adott egy jó szerepléshez.
Biztos háttér, kiváló infrastruktúra, egy olyan közeg,
ahol lehet alkotni. Ráadásul Baranya megye nem volt
teljesen ismeretlen számomra, hiszen igaz, hogy régen,
de két szezont is játszottam a Pécs színeiben.
– Mennyire tudta feltérképezni a csapatot? Milyen változások várhatók a keretben?
– Az előző csapatommal egy bajnokságban szerepelt
a Misleny, úgyhogy nem volt ismeretlen számomra
a kék-fehér alakulat. A játékosoknak már jeleztem,
hogy többségükkel szívesen dolgoznék együtt, és nagy
örömömre ez a 14-15 labdarúgó maradna is a klubnál.
Néhány új játékos is érkezni fog, Gajág Gergő és Kondor

14

Misleny Magazin | 2021. július

szeretne majd egyetemre menni.
Zsófi pedig építészmérnöknek készül,
jövőre fog érettségizni a Pollack
Mihály Szakgimnáziumban.
Nagy vágyuk, hogy NB I-es játékosok
legyenek, lehetőleg a Kozármisleny
színeiben.
Gratulálunk, és sok sikert, lányok!

Köpösdi Zsófia
Kozármisleny FC

Kristóf biztosan nálunk folytatják pályafutásukat. Előbbi
a PMFC-től, utóbbi a Dunaújváros csapatától érkezik.
– Mik a célok a HR-Rent Kozármislenynél?
– Kicsit korainak tűnhet még erről beszélni, de én sehova sem érkezem céltalanul. Előttem mindig a bajnoki
cím elérése lebeg, és valljuk meg, hogy a szurkolók
szemében én csak akkor lehetek sikeres, ha ezt meg
is valósítjuk. A klub vezetésével akkor beszélünk majd
számszerű célokról, amikor már teljes lesz a keret, de
én úgy gondolom, hogy dobogós helyezésnél lejjebb
nem adhatjuk.

SPORT

Egy mozgalmas nyári délelőtt
DÖK- és egészségnap az iskolában

jesuli

KOZÁRMISLENYI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍM 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
TELEFON 06-72/570-910
E-MAIL info@kozarmisleny.hu
HONLAP www.kozarmisleny.hu
FACEBOOK Kozármisleny Város
Önkormányzata
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

A kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola életében már hagyománynak számít, hogy a tanév utolsó tanítási napjaiban az iskola diákönkormányzata szervez programokat a tanároknak és diáktársaknak. Nem
volt ez másként idén sem, 2021. június 11-én az alsó tagozatos diákok
egészségnapon, a felsősök pedig DÖK-napon vehettek részt.
Az alsósok reggel 8 órakor a sportcsarnokban egy játékos vetélkedővel indították a napot, ahol minden osztályból négy fiú és négy kislány
vetélkedett – a többiek pedig a lelátóról szurkoltak a csapatoknak, ezzel
fergeteges hangulatot teremtve.
Ezután az osztályok elindultak a 13 állomáshelyből álló akadályversenyre,
melynek helyszínei körbeölelték az iskolát. A védőnéni az egyik helyen egy
AmbuMan babán tanította a kicsiknek az újraélesztést, a többi állomáson
az ételpiramisról, a fogápolásról, a tüdő szerepéről és a lelki egészségről
beszélgethettek a gyerekek. Volt, ahol zöldségeket csoportosítottak, rejtvényt fejtettek, találós kérdésekre keresték a válaszokat. János bácsival
részt vettek egy zenés tüdőtágításon, Nelli néni pedig az udvari játszóteret is akadálypályává alakította a kicsiknek. Sok új ismeretet szerezve, jó
hangulatban telt az alsósok délelőttje.
Mindeközben a felsősök is számos remek programon vehettek részt.
A sok közül csak néhányat megemlítve: ügyességi csapatverseny, érzékenyítő kalandtúra Paraerdő néven, hangtálas relaxáció, környezetvédelmi,
idegen nyelvi és egészségmegőrzési totó, valamint egy tetris challenge
fotózás is várta a kamaszokat. A DÖK-napot egy igazán izgalmas tanár–
diák kosármérkőzés zárta, melyen hagyományos módon a végzős diákok
mérkőztek meg a tanáraikkal.

JEGYZŐ
Hétfő: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 óráig
előzetes egyeztetés
a 72/570-911-es telelefonszámon
POLGÁRMESTER
Szerda: 9–11 óráig
előzetes egyeztetés
a 72/570-914-es telefonszámon
MEZŐŐR
Böröcz Tamás: 30/248-4692
VÁROSGONDNOKSÁGI CSOPORT
Barics Arnold: 30/337-2715
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