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„A gyerekek szeretete és 
ragaszkodása, ami nap 
mint nap körülvette az 
embert, folyamatosan 
ösztönzött a további 
munkára… Csodálatos 
életem volt közöttük.”

Gitta óvónéni – Lőrincz Lászlóné 
– nevéhez köthető az első óvoda a településen



Városfejlesztési kérdésekben a leg-
jelentősebb előrelépést idén tavas�-
s�al a csikósvölgyi s�ennyví�beruhá-
�ás területén tudtuk elérni.  
A napokban kaptuk a jó hírt, mis�erint 
a� illetékes minis�térium támogatja 
Pécs–Ko�ármisleny agglomerációs 
s�ennyví�fejles�tési programját, így 
660 millió forintos forrás áll a két 
város rendelke�ésére. A csikósvölgyi 
részen a korábbi zártkerti ingatla-
nok esetében még nem megoldott 
a s�ennyví�elve�etés. A követke�ő 
hónapokban a terve�ők elkés�ítik 
a végleges engedélye�ési és kivi-
tele�ési dokumentációkat, majd 
a Nem�eti Fejles�tési Irodával és 
Péccsel kö�ösen lefolytatott kö�be-
s�er�ési eljárást követően a tervek 
s�erint 2022-ben ki tudjuk építeni 
a már sűrűn lakott csikósvölgyi ut-
cákban a s�ennyví�csatorna elve�ető 
háló�atot, aminek keretében egy új 
átemelő is épül a futballpályák alatti 
csikósvölgyi területen. A Péccsel kö-
�ösen elnyert forrásról a napokban 
egye�tettem a pécsi városve�etés-
sel. A�, hogy pontosan mely utcák 
kerülnek a programba, a követke�ő 
hónapok terve�ői munkái során fog 
kiderülni. Erre a fejles�tésre már 

több mint tí� éve várnak a Csikós-
völgyben letelepedő ingatlantulajdo-
nosok.
S�intén tavas�i jó hír, hogy most már 
lassan magunk mögött hagyva a ko-
ronavírus-járvánnyal kapcsolatos kor-
láto�ásokat és a költségvetésünket 
sújtó terheket, önkormány�atunk a 
korábbiaknak megfelelően jelentősen 
tudta támogatni a ho��ánk benyújtott 
civil pályá�atokat. Egyesületeink a� 
első körben kö�el 4 millió forintos 
viss�a nem térítendő támogatást 
kapnak rende�vényeikhe�, működé-
sükhö�, programjaikho�. 

Itt kiemelném, hogy a 
sportszervezetek és a Polgárőr 
Egyesület külön keretből kapnak 
önkormányzati támogatást, így 
2021-ben több mint 20 millió Ft 
támogatás jut a kozármislenyi 
civil közösségeknek.

A� elmúlt idős�akban óvodave�etőt 
kerestünk pályá�tatás keretében. A� 
eljárás eredményeként úgy döntöt-
tem, hogy a jelenlegi óvodave�e-
tő-helyettest, Baranyiné Belényesi 
Évát bí�om meg a� inté�mény ve�e-

tésével mint gyakorlott, ko�ármislenyi 
óvodapedagógust. Nagyon örülök, 
hogy a már sok s�ülő által ismert 
és elismert, megbecsült, tapas�talt 
s�akember elvállalta e�t a felelősség-
teljes megbí�atást.
Tájéko�tatom a� olvasókat arról is, 
hogy a� önkormány�at tulajdonában 
lévő három ga�dasági társaság idő-
ben leadta a 2020-as év mérlegét és 
ü�leti bes�ámolóját, melyek a tulaj-
donos rés�éről elfogadásra kerültek. 
E�ekből a dokumentációkból kiderül, 
hogy a feladataikat megfelelően el 
tudták látni, és a tulajdonos elvárá-
sainak eleget tettek, a� önkormány-
zati gazdasági társaságok rendben 
működtek 2020-ban.
Külön s�eretném megemlíteni, hogy a 
Csikósvölgyben jelenleg a futball sta-
dionnal határos területen, élő füves 
ed�őpálya kialakítása céljából föld-
munkálatok �ajlanak, amely beruhá-
�ást a Gold-Sport Kft. vég�i, eredmé-
nyes TAO pályá�atnak kös�önhetően. 
A beruhá�ásban a� önkormány�at 
mint tulajdonos van jelen. Tulajdonos-
ként ho��ájárultunk, hogy e�t a fej-
les�tést mint hiánypótló beruhá�ást a 
futballsport érdekében végrehajtsák, 
his�en a ko�ármislenyi foci nem ren-

Végre fordulóponthoz érkezett a  csikósvölgyi szennyvízberuházás
Dr. Biró Károly

Sikeres egyeztetés zajlott a Kökényi komposzttelepen Biró Péter és dr. Biró Károly között
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delke�ik élő füves, s�abványos méretű 
ed�őpályával. A meglévő center pálya 
a bajnoki mérkő�ések kis�olgálásá-
ra hivatott, e�enkívül pedig csak egy 
műfüves, illetve egy lurkó pálya áll a 
focisták rendelke�ésére. E� a projekt 
már 2017-ben támogatást kapott a� 
önkormány�at rés�éről. Megállapodás 
keretében a kivitele�ő vállalta, hogy a 
tereprende�ési munkálatokat a lehető 
legkisebb �avaró hatással fogja vég-
rehajtani, aminek keretében továbbra 
is csak �öldfelületek kerülnek kialakí-
tásra, így teljes mértékben illes�kedik 
a városi �öld- és ligetes programok-
ho� e� a sportcélú fejles�tés.
S�intén városi �öldprogramként ettől 
a� évtől bi�tosítjuk a Ko�ármisleny 
területéről öss�egyűjtött �öldhulla-
dék kompos�tálását és körforgását, 
aminek keretében a Dél-Kom Kft. által 
begyűjtött �öldhulladék tis�tított, érett 
kompos�tként viss�akerül városunk 
kö�területeire. Igény esetén lakossági 
felhas�nálásra is tud bi�tosítani város-
gondnokságunk a mintegy 100 tonnás 
s�állítmányból, amely a követke�ő 
hetekben jut el önkormány�atunk te-
lephelyére. A most létrejött együttmű-
ködés keretében hoss�útávon bi�tosí-
tott les� városunkban a �öldhulladék 
biológiai körforgása.

Végre fordulóponthoz érkezett a  csikósvölgyi szennyvízberuházás
A kozármislenyi sportpálya fejlesztése
Feleki Attilát, a beruházást végző Gold-Sport Kft. 
ügyvezetőjét kérdezte Kassai Judit a jelenlegi 
edzőpálya-fejlesztésről:
– Az élő füves pálya kialakításának munkálatai 
zajlanak a Csikósvölgyben. Milyen előzményei  
voltak a beruházásnak?
– Mi, akik több, akár több tí� éve dolgo�unk, 
fejles�tünk, s�építünk e�en a területen, tudjuk, 
hogy a terület nagy rés�e rende�etlen, korábban törmelékkel is töltött, 
nehe�en karbantartható rés�. Látva a� Alkotmány tér túl�súfoltságát, már 
korábban eldőlt, hogy ide nem s�abad semmi további funkciót telepíte-
ni. Csaknem négy éve nyílt lehetőség a TAO pályá�atban e�t a területet 
végre rende�ett formában épített környe�etté alakítani egy élőfüves pálya 
formájában. A futballklub e�t a pályá�atot megnyerve terve�tette meg a� 
önkormány�attal a terület földmunkáját.
– Sok lakó meglepődött azon, hogy futballpálya épül, pedig ez nem egy új 
projekt. Miért tartja fontosnak a beruházást?
– Ennek a területnek a rende�ése régi városi érdek, minden véleménnyel 
ellentétben egy rende�etlen, nehe�en karbantartható terület, amely majd-
nem négy éve engedéllyel rendelke�ik. Ennyi időbe telt a pén�ügyi forrást 
öss�es�ednünk, his�en itt a városnak nem kell erre semmit áldo�ni, vis�ont 
nekünk a TAO öss�egyűjtésén kívül a� önerőt is bi�tosítani kell. Aki kicsit is 
itt él, a� tudja, hogy a 150 gyerekünk és a felnőtt csapatunk milyen ered-
ményeket ér el évről évre ennek a városnak a hírnevét öregbítve, és ehhe� 
nagyon nagy s�ükség van egy ed�őpályára. Reméljük, a nyáron befeje�het-
jük a beruhá�ást, amivel tovább gyarapítjuk a város vagyonát.

JÓZSEF ATTILA UTCAI LAKÓTERÜLET TELEKÉRTÉKESÍTÉS

Fészek lakótelep V. ütem – telekértékesítés
Építési telkek bruttó 15 000 Ft/m2 áron
Műszaki ügyintéző elérhetősége munkaidőben: +36 30 117 0626

    V. ütem, 25 db telek, 2021
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Hivatali hírek

1. Megindult a Fés�ek lakótelep V. 
ütemének előkö�művesítése és a 
telkek értékesítése.

2. Döntés s�ületett a civilek 2021. 
évi támogatásával kapcsolatban.

3. Jogs�abályválto�ás és kisebb 
pontosítások miatt módosításra 
került a településkép védelméről 
s�óló 24/2017. (XII.20.) önkor-
mány�ati rendelet, melynek on-
line véleménye�ése 2021. április 
23-án �árult le.

4. Elfogadásra került egy új ren-
delet a gyermekvédelem helyi 
s�abályairól, a korábbi rendeletet 
hatályon kívül helye�ve.

5. Döntés s�ületett a Janikovs�ky 
Éva Óvoda és Bölcsődében a 

2021. évben indítandó csoportok 
s�ámáról, ami a� elő�ő évhe� 
hasonlóan 11 csoportot jelent. De 
döntés s�ületett a� alapító okirat 
módosításáról is a maximálisan 
felvehető gyermekek léts�áma 
tekintetében, ami 278 főre csök-
kent a� alapterületnek megfele-
lően. A� óvodával kapcsolatban 
ve�etői megbí�ást kapott a� 
inté�mény jelenlegi inté�mény-
ve�ető-helyettese, Baranyiné 
Belényesi Éva.

6. Döntés s�ületett a bölcsőde épí-
tésével párhu�amosan a műkö-
dési engedély megs�er�éséhe� 
s�ükséges s�akmai előkés�ítés 
inté�kedési tervéről, felelősök és 

határidők megjelölésével.  
A működési engedély megs�er-
�ésének terve�ett időpontja, így 
a bölcsőde várható nyitási idő-
pontja 2022. március 1-jében  
lett meghatáro�va.

7. A� önkormány�at 100%-os tu-
lajdonában lévő nonprofit Kft-k 
2020. évi bes�ámolója elfogadás-
ra került.

8. Döntött a Polgármester Úr arról 
is, hogy önkormány�atunk csatla-
ko�ik a Magyar Önkormány�atok 
Ors�ágos S�övetséghe� (MÖSZ).

9. Pályá�atok benyújtásáról is dön-
tés s�ületett: a Településfásítási 
Program 2021 elneve�ésű kiírásra 
és a Népi építés�eti program ke-
retében épületfelújításra igényel-
hető támogatásra.

10. Végül, de nem utolsó sorban 
elfogadásra került a 2020. évre 
vonatko�ó gyermekvédelmi, gyer-
mekjóléti tevékenységről kés�ült 
bes�ámoló.

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. áprilisában és 
májusában:
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– Hogyan indult az óvónői 
pályája?
– Édesanyám nehé� kö-
rülmények kö�ött nevelt 
minket két testvérem-
mel, édesapám bányás�-
s�erencsétlenségben halt 
meg, amikor tí�éves voltam. 
Már gyerekkoromban is nagyon 
tets�ett a tanító néni munkája. A 
pályaválas�tásnál 1956-ban Pécsre 
jelentke�tem a� óvónőkép�őbe. Mi-
után vége�tem, S�ás�váron kaptam 
állást. Majd rá egy évre – egy iga�án 
jól sikerült bemutató tanítást követő-
en – Belvárdgyulán neve�tek ki ve�e-
tő óvónőnek. A férjem munkája miatt 
s�erettünk volna kö�elebb kerülni 
Pécshe�, így a hatvanas évek elején 
megpályá�tam a� állást a Ko�ármis-
lenyben épp akkor nyíló óvodában. 
1963. augus�tus 1-jével ke�dtem el 
dolgo�ni a településen.
– Nagyon fiatalon vezető pozícióba 
került. Nem ijedt meg a felelősség-
től?
– A gyerekekkel való foglalatoskodás 
mellett nagyon sok papírmunkát kel-
lett vége�nem, mivel a� élelme�és is 
a� én feladatom volt. De nem csak e� 
volt nehé�ség. A mai fiatalok el sem 
tudják kép�elni, hogy a régi generáció 
milyen körülmények kö�ött ke�dte. 
A� óvoda a� Öregfaluban, a Kossuth 
utcában egy régi paras�thá� épüle-
tében lett kialakítva, a csoports�oba 
mellett egy konyhával és egy öltö�ő-
vel. A vi�et egy több mint 30 méter 
mély kerekeskútról kellett ho�ni, a 
mellékhelyiség fent volt a dombolda-
lon, e�ért, amikor megjött a hidegebb 
idő, inkább a „bimbiket” has�náltunk. 
S�erencsére ahogy a falu fejlődött, a 

tanácselnök kö�benjá-
rására a kútba s�ivaty-
tyút tettek, a falakra 
tartályok kerültek, 
hogy ne lavórban kell-
jen ke�et mosnunk. 
Egy dajka és egy fő�ő-
nő dolgo�ott mellet-
tem, körülbelül hús�, 
vegyes koros�tályú 
gyerek járt ho��ánk 
reggel héttől este ötig.
Mivel a lakosságs�ám 
egyre növekedett a te-
lepülésen, később a� 
iskola melletti s�olgá-
lati lakásba költö�tünk 
három csoporttal, 
parányi udvarral. E�t 
követően ke�dték el 
építeni a� új, jelenleg 
is működő óvodát. 
1979-ben két cso-

port már átköltö�ött, 
majd hamarosan a többi 

is, öss�esen négy. Egés�en 
a nyugdíjig dolgo�tam itt, a Pillangó 
csoportban.
– Milyenek voltak a hétköznapok, mi-
ben volt más akkor óvónőnek lenni?
– Rengeteg munkával teltek a nap-
jaink, a�okat a� es�kö�öket, amiket 
most már meg lehet rendelni, mind 
nekünk kellett elkés�ítenünk. S�ivacs-
ból vágtam ki a gyümölcsöket, álla-
tokat, amikkel a�után s�ámoltunk, 
bábokat, babaruhákat kés�ítettem, 
sokat festettünk. A s�ülőkkel is jó 
kapcsolatunk volt, sokat segítettek. 
A� első óvoda udvarára például várat 
építettek, de a� új helyünkön is több 
játék kés�ült el így, s még most is van 
jónéhány árnyat adó fa, amit akkor, 
kö�ösen ültettünk. A régebbi világ 
ilyen téren barátságosabb, kedve-
sebb, odaadóbb, segítőkés�ebb volt, 
mostanra kicsit eltá-
volodtak egymástól 
a� emberek.
– Hogyan élte meg, 
hogy harminchét 
igazán aktív év után 
ott kellett hagynia a 
gyerekeket?
– 1996. január 6-án 
mentem nyugdíjba 
egés�ségügyi prob-
lémák miatt. Nagyon 
ross� volt, még tele 
voltam energiával. 

Eleinte a kö�elébe sem tudtam men-
ni a� óvodának, mert bi�tos, hogy 
utána egés�en ha�áig sírtam, any-
nyira hiányo�tak a gyerekek. De van, 
hogy a sors keres�tülhú��a a s�ámí-
tásainkat, és ebbe sajnos bele kell 
nyugodni. A� volt a s�erencsém, hogy 
s�inte e��el egyidőben s�ületett a� 
első unokám, akivel nagyon sok időt 
tölthettem.
– Mit gondol, miért essen a választá-
sa erre a hivatásra a mai fiataloknak?
– Csupán a diploma miatt semmi-
képp. Csak akkor menjenek erre a 
pályára, ha s�ívvel-lélekkel kívánják. 
A gyerekeket ugyanúgy meg kell tudni 
ölelni, segíteni, s�eretni kell akkor 
is, ha kos�osak, ha folyik a� orruk. 
Vis�ont iga�án jó ér�és, mikor egy 
olyan gyereket, aki csúnyán bes�él 
vagy nem fogad s�ót, sikerül kicsit 
megs�elídíteni. Sokan nem is gon-
dolnák, hogy egys�erű dolgokkal, 
amelyek talán semmiségnek tűnnek, 
milyen örömet lehet oko�ni. Például 
amikor egy kicsit testes, de hajlékony 
kisfiúval mutattam be a gyakorlato-
kat – harminc év után is emléks�em, 
ahogy kiült a� arcára a boldogság.
– Nincs hiányérzete, hogy nem óvoda-
vezetőként fejezte be a pályáját?
– Nem tudtam elkép�elni, hogy író-
as�tal mellett dolgo��ak, nem akar-
tam csak ve�ető lenni. A gyerekek 
s�eretete és ragas�kodása, ami nap 
mint nap körülvette a� embert, folya-
matosan ös�tön�ött a további mun-
kára. Sokat mo�ogtunk, kirándultunk, 
rengeteg olyan élmény ért bennünket, 
amit a�tán hónapokig elraktáro�hat-
tunk. A csoportjaimban ráadásul egy 
baleset sem történt, már e� is nagy 
adománya a� életnek. Viss�agondolva 
erre a pályára, a�t gondolom, hogy 
nagyon jól válas�tottam. Csodálatos 
életem volt kö�öttük.

Miközben a hivatásáról, a gyerekekről 
mesél, szavaiból árad a szeretet, 
órákig lehetne hallgatni a kedves, 
régi történeteket. Lőrincz Lászlóné, 
vagy ahogy mindenki ismeri, Gitta 
óvónéni nevéhez köthető az első óvoda 
a településen. A több mint harminc, 
gyerekek között eltöltött év alatt a 
jó pillanatok mellett bőven akadtak 
nehézségek is, de csodás személyisége,  
a legkisebbek iránti őszinte szeretete,  
a tenni akarás mindvégig előre vitte.

A legnagyobb elismerés a gyerekek hálás tekintete

Kis Buchberger Petra
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Barics Miroslav 
  2021.05.05.
  3250 gramm
  47 centiméter

Kis-Marics Ádám 
  2021.03.31.
  4740 gramm
  52 centiméter

Helló            Misleny
megérkeztem

Tóth Vivien
  2021.04.20.
  2670 gramm
  48 centiméter

Denke Zoé Amira 
  2021.04.29.
  2660 gramm
  48 centiméter

Schmidt Nauszika Luna 
  2021.04.28.
  3070 gramm
  49 centiméter

Panghy Bella 
  2021.05.06.
  3370 gramm
  49 centiméter

Faragó Janka 
  2021.04.19.
  2980 gramm
  48 centiméter

A Védőnői S�olgálat 1915. június 13-
án alakult, Stefánia belga hercegnő 
védnökségével, így e�en a napon 
tartják a védőnők világnapját. 
2015-ben a� akkor s�á�éves Magyar 
Védőnői S�olgálatot mint nem�et-
kö�ileg is egyedülálló, tradicionális 
ellátási rends�ert a Hungarikum 
Bi�ottság nem�eti büs�kesége-
ink kö�é válas�totta, így e��el 
is gyarapodott a Hungarikumok 
Gyűjteménye és a Magyar Értéktár. 
Napjainkban egés�en más a védő-
nők s�erepe, hangsúlya, erkölcsi és 
anyagi elismerése, mint 10-20-30 
évvel e�előtt. Iga�i áldás tud lenni, ha 
a család lelkiismeretes, odaadó vé-
dőnőt tudhat a soks�or gondterhelt, 
fáradt és gyermeke miatt folyamato-
san aggódó édesanya mellett. Nekik 
és munkájuknak kös�önhető, hogy 
a várandós anyák és a� újs�ülöttet 
nevelő s�ülők a� új élethely�etben 
bi�tonságban ére�hetik magukat.
Ko�ármislenyben öt védőnő dolgo�ik. 
Városunk családjai rendkívül s�eren-
csés hely�etben vannak, his�en Éva, 
Tünde, Lilla, Virág és Mónika odaadó-
an, lelkiismeretesen és kiemelkedő 
s�akmai felkés�ültséggel vég�ik mun-
kájukat. A védőnők világnapja alkal-
mából kértük meg őket, hogy mesél-
jenek kicsit magukról és hivatásukról.

Védőnők az egészséges, 
boldog családokért

Wingertné Héjjas Éva: „A főiskolát a 
POTE Kaposvári Tago�atán vége�tem 
védőnői s�akon, a diplomám meg-
s�er�ése óta Ko�ármislenyben dol-
go�om védőnőként. A kö�el harminc 
év alatt több olyan gondo�ottam volt, 
akinek jelenleg már a gyermekeivel 
foglalko�om. Jó ér�éssel tölt el, hogy 
láthatom felnőni és s�ülővé válni a 
korábbi gondo�ottaimat, és figyelem-
mel kísérhetem életük alakulását.  
A férjemmel két gyereket nevelünk,  
a lányom 18, a fiam 21 éves.”
Gyöngyiné Győrfi Tünde: „2005 óta 
dolgo�om védőnőként Ko�ármisleny-
ben. Rengeteg tapas�talatot s�er�ek 
munkámho� fiaim mindennapi életé-
ből, neveléséből (Barnus 12, Kristóf 17 
éves). Örömmel tölt el, hogy védőnő-
ként s�akmai tanácsokat, segítséget 
nyújthatok kicsiknek, nagyoknak és 

s�üleiknek egyaránt. S�ívmelengető 
ér�és, amikor egy-egy lelkileg nehé� 
hely�etben megnyugtathatom és 
bi�thatom a� édesanyákat.”
Kövesligeti Kutnyánszky Lilla: „A 
diplomas�er�ést követően Ko�ármis-
lenyben nagyon hamar lehetőségem 
nyílt a� iskolában s�er�ett tudást a 
gyakorlati életben is kamato�tat-
ni. Ma már kétgyerekes anyukaként 
nemcsak a védőnői ismeretekkel, 
hanem anyai tapas�talataimmal is 
igyeks�em támogatni a s�ülőket. Jó 
ér�éssel tölt el, ha tanácsaimmal a 
családot segíthetem.”
Stangl-Vincze Virág: „Védőnőként 
2011-ben diplomá�tam a PTE Egés�-
ségtudományi Karán. Tanulmányaim 
mellett elsajátítottam a csecsemő-
mass�á�s technikáját, amit has�no-
sítani tudok a családokkal vég�ett 
munkám során. Három fiúgyermek 
édesanyjaként rengeteg tapas�talatot 
s�ere�tem. Munkámat s�ívvel-lélekkel 
vég�em, és hivatásomnak tekintem. 
Nagyon fontosnak tartom a követ-
ke�ő nem�edék egés�ségtudatosabb 
életmódját, ismereteimet próbálom 
ennek megfelelően fejles�teni és 
továbbadni.”
Horváth Mónika: „Hus�onhét éve 
dolgo�om családgondo�ó védőnő-
ként, három éve Ko�ármislenyben. 
Gyermekeim 21, 17 és 7 évesek. 
S�eretem a munkámat, hihetetlenül 
jó ér�és, amikor a� édesanyák vagy 
édesapák nekem kös�önnek meg 
egy s�ámukra nagyon fontos taná-
csot. Nagyon fontosnak tartom a� 
egés�ség megőr�ését, amit minden 
családnak hangsúlyo�ok, és igyek-
s�em e��el kapcsolatban is segíteni 
életüket.”

Hungarikum – a Magyar Védőnői Szolgálat
Védőnőnek lenni nemcsak hivatás, hanem életforma is
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Egy település akkor tud a legin-
kább élhető kö�eget teremteni lakói 
s�ámára, ha a� ott élő kö�össég is 
aktívan rés�t vállalhat annak ala-
kításában. Mikor a város ve�etése 
beleke�dett a kö�össégi költségvetés 
kidolgo�ásába, a� itt élők véleményé-
re, céljaira, elvárásaira volt kíváncsi, 
arra, hogy a ko�ármislenyiek s�erint 
mitől lehetne kellemesebb, jobban 
has�nálható környe�etük. A kö�össégi 
költségvetés együttműködés a város 
ve�etése és lakói kö�ött, a� ötmillió 
forint elos�tása mellett a s�emlé-
letváltásról, a kö�össég erejéről és 
a kö�össég formálásáról is s�ól. E� 
a� első év tes�t volt mindenkinek: 
a ke�deménye�őknek és a� ötlete-
lőknek egyaránt. Jövőre már a� itt 
s�er�ett tapas�talatok birtokában, a 
sikeres ha�ai és nem�etkö�i példák 
tanulmányo�ása mellett vághatunk 
bele a� újabb folyamatba. 
2021 márciusában a� online beér-
ke�ett 75 javaslatot a képviselőkből, 
s�akértőkből, kö�össégs�erve�őkből 
és civilekből delegált rés�vételi mun-
kacsoport egyesével vi�sgálta meg.  

A minden s�empontól megvalósítható 
elkép�elésekre két héten keres�tül – 
május 31-ig – s�ava�hattak a ko�ár-
mislenyiek. A� öss�esen 170 voksból 
a legtöbb a� új s�eméttárolók kö�te-
rületekre való kihelye�ésére érke�ett. 
E�t követte a futópálya megvilágítása, 
majd a parkolók kialakítása a Március 
15. téren. A helyiek véleménye alapján 
a kültéri pingpongas�tal telepítése 
és a baba-mama pad került a ne-
gyedik és ötödik helyre, legkevésbé 
fontosnak pedig a kö�össégi kert 
kialakítását tartották a� itt élők. Mivel 
a� ötletek a keretöss�eg kimerülé-

séig valósíthatók meg, a lakosság 
s�ava�ata alapján a� első három 
projekt kerülhet kivitele�ésre, akár 
még ebben a� évben, de legkésőbb 
a 2022-es rés�vételi költségvetés 
megke�déséig.

Legtöbben a tisztább város mellett tették le a voksukat

2021. június  |   Misleny Magazin 7

KÖZÉRDEKŰ



– Fontos les�öge�ni, hogy a me�őőr 
elsődleges feladata a külterületek 
– me�őga�dasági területek, erdők – 
rendjének bi�tosítása, a termés- és 
terménylopások megakadályo�ása. 
A lakossági igények miatt került e� 
a� alapfeladat kiterjes�tésre, és 
vált mindennapossá a belterületi 
ellenőr�ő tevékenység is.
Talán egys�erűbb, ha a��al ke�dem, 
mi a� a probléma, aminek a meg-
oldásában bi�tosan nem én vagyok 
a kompetens: e� a birtokháborítás, 
a birtokvédelem kérdése. Többen 
keresnek meg olyan problémával, 
hogy a s�oms�éddal nem jutnak 
dűlőre valamiben, vita alakult ki 
kö�öttük, például a� átnyúló ág, a� 

egymás kö�ti kerítés állapota miatt. E�ek a 
viták a jegy�ő, illetve a bíróság hatáskörébe 
tarto�nak. Ugyanígy említést érdemel, hogy 
kö�területi alkoholfogyas�tás, csendhábo-
rítás, gará�daság, rongálás vagy egyéb, sú-
lyosabb bűncselekmény és�lelése esetén a 
rendőrséget céls�erű értesíteni, ők gyorsan 
és hatékonyan tudnak inté�kedni.
Általánosságban jegy�em meg, hogy a� 
emberek nagy többsége nem s�eret konf-
rontálódni a s�oms�édaival, a kö�vetlen 
környe�etében élőkkel, e�ért névtelenséget 
kérve jelent be eseményt, jogsértést.
A� online felületek megtekintésére jel-
lem�ően csak a� esti órákban van lehető-
ségem, így legtöbbs�ör csak ekkor s�em-
besülök a napi kö�területi eseményekkel, 
például egy-egy kóbor kutyáról is csak ek-
kor s�er�ek tudomást. Addigra pers�e már 
sokan ho��ás�óltak, pro és kontra elmond-
ták a véleményüket, csak éppen arra nem 
vette senki a fáradtságot, hogy bejelentést 
tegyen. Ha én nem is tudom minden pilla-
natban felvenni a telefont, a hivatal ügyfél-
s�olgálata (+36 72 570 910) rendelke�ésre 
áll, és fogadja a bejelentéseket, akár név 
nélkül is. E�en túlmenően, ha fennáll a jog-
sértés, fényképpel dokumentált e-mailben 
is megtehető a bejelentés a� info@ko�ar-
misleny.hu kö�ponti e-mail címre.
– Ha már a kutyákat említette, mi a hely-
zet településünkön az ebtartással?
– A� elmúlt öt évben igyeke�tünk önkor-
mány�ati s�inten mindent megtenni annak 

érdekében, hogy fejlődés követke��en be 
a� ebtartás területén, a felelős állattar-
tás és a jogkövetés legyen a meghatáro�ó. 
Ehhe� mindent segítséget megkaptunk 
a� állatmentő-állatvédő egyesületektől, 
aktivistáktól, ami napjainkra is jellem�ő, 
továbbá a kö�össégi médiában „Ko�ármis-
lenyi kutyások” néven csoport is alakult, 
mely minden érintettnek, érdeklődőnek 
segítséget tud nyújtani.

Sajnálatos – erre éppen a közösségi 
média a tanú – hogy sokan továbbra 
is semmibe veszik a közösségi 
együttélés alapvető szabályait, és a 
sok figyelmeztetés ellenére kóborolni 
hagyják „házi kedvencüket”.

E�ért hívtuk fel a� önkormány�at honlapján 
a lakosság figyelmét ismételten a felelős 
kutyatartás s�abályaira. Ugyanitt olvasható 
és letölthető a Kutyakötelesség című Nébih 
útmutató, melyben A–Z-ig megtalálhatók a 
kutyatartás jogs�abályi előírásai.
Véleményem s�erint a legfontosabb, hogy 
kutyánk a törvényi előírásoknak megfe-
lelően rendelke��en a�onosító chippel, a 
kötele�ő oltásokkal (évente ismétlődően), 
és ne feledke��ünk meg a� önkormány�at 
felé teljesítendő bejelentési kötele�ettsé-
günkről sem! Mindenkinek ajánlani tudom a 
PetVetData internetes oldal publikus felü-
letét (www.petvetdata.hu), ahol a chips�ám 
alapján ellenőri�hető, hogy felkerült-e kis 
kedvencünk a kö�ponti nyilvántartásba.
– A témához kapcsolódva kérdezem, hogy 
mit tehetünk az elhullott állatokkal kap-
csolatban?
– A kö�területen általában kö�úti baleset 
során elhullott állati tetemekkel találko�-
hatunk, de előfordult már, hogy beteg vad-
állatok tévedtek be a településre, sőt még 
magánterületre is bementek. A még élő, de 
beteg vadállatho� mindenképpen hivatásos 
vadás�t kell hívni (Karasica Völgye Vadás�-
társaság, + 36 72 490 434). A kö�területen 
lévő állati tetemek esetében engem cél-
s�erű értesíteni.
Magánterületen történt elhullás esetén – 
amennyiben a� els�állítás mellett döntünk 
– a� ÁLHUBÁL Nonprofit Kft.-t javaslom 
értesíteni (+36 80 204 963), akik előre 

3 in 1 
 A képviselő, a mezőőr és a polgárőr…

Böröcz Tamással 
beszélgettünk, hiszen 
nem mindig egyértelmű, 
milyen kérdésekkel, 
kérésekkel és gondokkal 
fordulhat a lakosság 
a mezőőrhöz. Tamás 
mindig készséggel 
áll a hozzá fordulók 
rendelkezésére, legyen 
este vagy hétvége, és 
igyekszik megoldást 
találni a problémákra, de 
nem minden esetben ő az 
illetékes.

Kassai Judit
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egye�tetett időpontban, 
térítésmentesen els�állít-
ják mind a kedvtelésből, 
mind a saját, nem ke-
reskedelmi célból tartott 
has�onállatok kimúlt 
tetemeit.
– Végezetül még egy 
kérdés, ami sokakat fog-
lalkoztat: mi a helyzet a 
zöldhulladék égetésével?
– Az országos szabá-
lyo�ás még nem lépett 
hatályba, így jelenleg a� 
önkormány�at környe�et-
védelemről s�óló ren-
delete tiltja belterületen 
a� avar és kerti hulladék 
égetését, his�en a folya-
matos els�állítás a Dél-
Kom Kft. által bi�tosított.
Kiemelendő, hogy ha-
�ánkban s�éles körben 
elterjedt „népbetegség” 
a kerti hulladék és a� avar égetése. 
Kevesen tudják, hogy e� a tevékeny-
ség mennyire káros a környe�etre és 
a� emberi egés�ségre.
Egy átlagos kerti tű� is, melyben ve-
gyesen égetünk avart, fűnyesedéket 
és gallyakat, óriási légs�ennye�ést 
oko�. A s�ennye�ést elsősorban a 
ross� légellátás, a� alacsony égési 
hőmérséklet és a magas nedvesség-
tartalom oko��a. A növényi rés�ek-
ben lévő s�én ugyan oxidálódik, de 
csak rés�ben, és s�én-dioxid helyett 
s�én-monoxid keletke�ik, amely kis 
mennyiségben is mérge�ő.
Egy átlagos kupac (100 kg) avar el-
égetésével annyi PM10 (10 mikromé-
ternél kisebb, levegőben lebegő ré-
s�ecske) jut a levegőbe, amitől kb. 90 
millió köbméter levegő les� egés�-
ségügyi határérték felett s�ennye-
�ett. E� egy ős�i estén egy kö�epes 
település teljes légköre.
Itt kell megemlíteni a�t is, hogy nap-
jainkra ha�ánkban a� egyik legsú-
lyosabb környe�et-egés�ségügyi és 
környe�ets�ennye�ő problémává a 
lakossági fűtés oko�ta levegős�eny-
nye�és vált, amely jelentősen rontja 
a levegő minőségét. E� a legfőbb 
oka s�ámos lég�ős�ervi megbetege-
désnek, növeli a légúti és keringési 
megbetegedések kocká�atát, köny-
nyen as�tmát, agyvér�ést vagy akár 
s�ívinfarktust is oko�hat.
Ha hulladékkal, műanyaggal, autó-
gumival, forgácslappal, festett vagy 

lakko�ott fával, ruhaneművel, s�ínes 
papírral fűtünk, rengeteg ves�élyes, 
rákkeltő anyagot juttatunk a levegő-
be, amivel nemcsak a környe�etet, de 
saját magunk és családunk egés�-
ségét is ves�élye�tetjük. A� illegá-
lis hulladékégetés a� egés�ségügyi 
kocká�at mellett a fűtőberende�ést 
is károsíthatja, a kémény falán lera-
kódott s�ennye�ődés pedig begyul-
ladhat. Ráadásul jogs�abályba ütkö�ő 
tevékenységként pén�bírsággal is 
büntethető.
– Mi az, amit 
még fontosnak 
tart a közeljövő 
szempontjából?
– A jó idő bekö-
s�öntével meg-
indultak a kerti 
munkák. Legyünk 
figyelemmel a� 
ide vonatko�ó 
s�abályokra, ren-
deletekre! Gon-
dolok itt elsősor-
ban a� ingatlanuk 
előtti-melletti 
területek karban-
tartására, ápolá-
sára, többek kö�t 
a járda vagy a� 
úttest fölé nyúló, 
illetve a kö�leke-
dés biztonságát 
ves�élye�tető 
növény�et eltá-

volítására, viss�anyírására, valamint a 
robbanómotoros kerti gépek has�ná-
latának s�abályaira.
Legfőképpen a�t hangsúlyo�nám, 
hogy mindannyian vis�onyuljunk 
s�űkebb-tágabb környe�etünkhö� a 
társadalmi együttélés alapvető s�a-
bályainak betartásával, kellő toleran-
ciával és empátiával, a demokrácia 
helyes értelme�ésével, ami kellő 
alapot bi�tosít a békés, egés�séges, 
élhető és s�erethető környe�etünk 
további erősítéséhe�.
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Miért érdemes könyvtárba járnunk, 
beiratko�nunk? Ha a ke�ünkbe ve-
s�ünk egy könyvet, ére��ük a� illa-
tát, kitágul előttünk a világ, emellett 
a környe�etet is óvjuk, his�en nem 
otthon halmo��uk fel a� olvasnivalót. 
Sőt, a gyakori olvasással még a he-
lyesírásunkat is fejles�thetjük. Ha s�e-
retjük a krimiket, vagy csak esti mesét 
olvasnánk a gyerekeknek, ha inkább 
a romantikus irodalmat kedveljük, 
ha a nyáron kötele�ő olvasmány vár 
a� iskolásokra, ha s�ívesen olvasunk 
verseket, vagy épp a kortárs írók a 
kedvenceink, mindenképpen ajánlott 
beiratko�ni a Városi Könyvtárba.
Május 10-én újból megnyitottunk! A 
jelenlegi jogs�abályok s�erint csak a 
védettségi iga�olvánnyal rendelke�ők 
léphetnek be a� épületbe, a 18 éven 

aluliak pedig ki�árólag olyan 
felnőttel látogathatják a könyv-
tárat, akinek van iga�olványa. 
De a�okat a� olvasóinkat sem 
s�eretnénk megfos�tani a� ol-
vasás élményétől, akiknek nincs 
plas�tikkártyájuk, his�en to-
vábbra is működik adatbá�isunk, 
ahol előre ki lehet válas�tani a 

köteteket, melyeket öss�ekés�ítünk, 
és nyitvatartási időben a� épület 
előtt átadjuk őket.
A korláto�ások alatt sem tétlenked-
tünk, alaposan felforgattuk a könyv-
tárat. Kialakítottuk és különállóvá 
tettük felnőtt- és gyerekrés�legün-
ket, e�által sokkal barátságosabb, 
világosabb, áttekinthetőbb belső 
teret kaptunk. Új dekorációs eleme-
inkkel modernebb lett a� olvasótér. 
A legkisebb olvasóinkra is gondolva 
létreho�tunk egy kuckót, ahol lapo�-
gathatják, forgathatják a könyveket, 
amíg a nagyobbak vagy a s�ülők vá-
logatnak. A sok munka ellenére sem 
feje�tük be a� átalakítást: ebben a� 
évben új világítást terve�ünk megva-
lósítani, és tovább bővítjük könyvtári 
bútorainkat is.

Annak is érdemes ellátogatnia ho�-
�ánk, aki még nem járt a könyvtá-
runkban, his�en naprakés�ek va-
gyunk a� új könyveket illetően mind 
a felnőtt-, mind a gyerekirodalmat 
tekintve.
Mivel mindig nagy sikert aratnak a 
különbö�ő, kö�össégi oldalunkon 
meghirdetett játékaink, e�ért a nyáron 
elindítunk egy könyves kihívást, amely-
lyel arra bu�dítanánk a város lakóit, 
hogy minél többen és többet olvassa-
nak. Ennek rés�leteit a Városi Könyvtár 
Facebook-oldalán olvashatják.

A könyvespolcok újratöltve
Felgyorsult világunkban sajnos egyre 
jobban háttérbe szorulnak a könyvtárak, 
hiszen már bármiről naprakész 
információkat kaphatunk online, és 
olvashatunk e-bookon keresztül is. Mégis 
számtalan érv szól amellett, hogy igenis 
fontos látogatnunk a könyvtárakat.

Várnai-Nagy Szimonetta
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Május második felében már 
s�ámos rende�vény s�emtanúi, 
rés�esei lehettünk koros�tálytól 
függetlenül. A� események sorát 
május 23-án a pünkösdi reformá-
tus ünnepi istentis�telet, majd a� 
a�t követő iga�án látványos kö�ös 
tánc, a Jerusalema tánckihívás 
nyitotta. Ugyane�en a napon egyé-
ni megemléke�és keretén belül 
tis�teleghettek a város polgárai, 
egyesületei – a helyi hagyomá-
nyoknak megfelelően – a világhá-
borúk áldo�atai előtt.
A s�ép ges�tusok e��el még ko-
rántsem értek véget, a kös�önet 
és hála jelképeként a Városhá�a 
előtti téren s�á� papírtulipánnal 
feje�te ki elismerését a város 
s�épkorú kö�össége minda�oknak, 
akik rés�t vettek a� idős koros�tály 
gondo�ásában a pandémia idején.
Május utolsó vasárnapján pedig 
már a vidám gyermekarcoké volt  
a fős�erep: a település iga�i prog-
ramkavalkáddal �árta a tavas�t és 
ünnepelte a legkisebbeket.  
A hoss�ú kénys�ers�ünet után a 
családok egés� nap koncertekkel, 
bábelőadásokkal kapcsolódhattak 
ki a Művelődési Kö�pontban, vala-
mint a mellette található Hagyo-
mányőr�ő udvarnál, de i�galmas 
járgányok, lovaglás, ké�műves fog-
lalko�ások, Kispék Műhely is várta 
a környékre látogatókat. A s�ínes 
programok mellett egy különleges 
fásításnak is örülhettünk a műve-
lődési há� melletti parkos terü-
leten: a III. Újs�ülöttek Ligetének 
avató ünnepségére talán nem is 
lehetett volna a gyereknapnál jobb 
alkalmat találni.

A korlátozások enyhítésével ismét 
beindult az élet Kozármislenyben.

Végre programokkal zárhattuk a tavaszt
MÁJUSI TÜKÖR 



Igaz-e, hogy uszoda helyett 
focipályát épít az önkor-
mányzat a Csikósvölgyben?
NEM IGAZ! A szóban forgó 
füves ed�őpályát jelenleg a futball-
klub (Ko�ármisleny FC) építi, és nem 
a� önkormány�at. Amire sokan em-
léke�hetnek még e� ügyben, a� egy 
régi történet, amikor még a mostani 
stadiontól keletre egy sports�állót 

és us�odát terve�ett a futballklub 
és annak akkori ga�dasági ve�etője 
egy rejtélyes külföldi befektető-
vel kö�ösen, ami egy pilótajátékba 
torkollott, és a� akkori álom elbukott 
(2009–2010).
Jelenleg egy komplex városi us�o-
da helys�ínének a Fés�ek lakótelep 
nyugati határát jelölte ki a� önkor-
mány�at. Tehát a döntés megs�ü-

letett a� us�odáról, és kiemelten 
s�erepel minden városi fejles�tési 
programban. Ugyanakkor a�t is 
érdemes tis�tá�ni, hogy egy ilyen 
léptékű beruhá�ás (és a későbbi 
fenntartás) kormány�ati segítség 
nélkül nem tud megvalósulni. A 
kö�el 1 milliárd forintos beruhá�ás 
minél előbbi magvalósítása érdeké-
ben pályá�ati és kormány�ati támo-
gatásért lobbi�ik a városve�etés és 
a térség ors�ággyűlési képviselője, 
dr. Hoppál Péter.

Tájékozódjon hiteles forrásból
 ko�armisleny.hu  Misleny Maga�in  Misleny App  Ko�ármisleny Város Önkormány�ata  Ko�ármisleny TV

A városi legendák helyett…

Gondterhelt vol-
tam, megint egy 
határidős feladat. 

Hogyan tudnak mások határidőre cikket írni? 
Én képtelen vagyok rá. Teli voltam ér�el-
mekkel, jöttek a jobbnál jobb gondolatok, 
de mégsem tudtam egy épké�láb mondatot 
megfogalma�ni a fűs�ernövényekről. Lehaj-
tottam a laptop képernyőjét, és elindultam 
a kertbe. Mélyen belélege�tem a citromfű 
illatát, a�t olvastam, nyugtató hatású, gon-
doltam, segít ella�ulni. Leheveredtem a fűbe 
a fűs�ernövényágyás tövébe. Mielőtt lehuny-
tam a s�emem, végigsimítottam ke�em a 
ro�maringon, hogy ére�hessem aromáját. E� 
a� egyik kedvencem, növeli a koncentráci-
ót, ebből baj nem lehet. Csukott s�emmel 
feküdtem a tavas�i napsütésben. Kis idő 
múltán a s�él suttogó, titok�atos hango-
kat �engetett. Elke�dtem hegye�ni a fülem, 
elős�ör csak s�avakat hallottam, majd a 
s�avakat mondatokká fű�te a s�él.

Egy-egy fűszernövény olyan, mint egy mo-
soly, de hasonlíthatnám egy baráti öleléshez 
is. Velük teljes az emberi élet, nélkülük min-
den olyan üres lenne.
Nem elég, hogy gyönyörűek és illatosak, 
mindenre felhasználhatóak. Soroljam, hogy 
én mi mindenre használom őket?
– Tégy egy csokrot a konyhapultra, finom 
illata megtölti a teret és kellemes hangula-
tot teremt.
– Készíts fűszersót a kedvenc növényedből, 
ízesítsd vele az ételeid.

– Tedd el olajban vagy ecetben, tedd ízlete-
sebbé általuk az étkezést.
– A nyári hűsítő limonádét is feldobhatod 
velük.
– A vajban mennyei, egyszerűen imádom, mi-
lyen különleges ízélményt nyújt a fűszervaj.
– Ha már a konyhában járunk, akkor a 
pesztó sem maradhat ki. Bazsalikommal a 
kedvencem.
– Ha nyáron bőséges a termés, akkor szá-
rítsd meg őket házilag, készíts teát, használd 
fűszerezésre.
– Ha a szezonon kívül a növények friss aro-
májára vágysz, fagyaszd le.
– Ugye tudod, hogy a fűszernövényeket nem 
csak a konyhában használhatod? Ők a gyó-
gyítás élharcosai, érdemes a régi „füvesasz-
szonyok” világába kalandozni.

Ugye önök is hallották?
Töltsék meg gyógy- és fűs�ernövényekkel a 
kertet, a teras�t vagy a� erkélyt, de a kony-
haablakban is jól mutat egy-egy csokor a 
kedvencünkből. A� ültetés és a növények 
gondo�ása léleksimogató, e�ért is érdemes 
belevágni. A ko�ármislenyi helyi piacon júni-
us 11-én a fűs�ernövényeké les� a fős�erep.
Jöjjenek el, s�akértő segítségével előkés�íthe-
tik fűs�ernövénykertjüket, kérde��enek bátran 
a� erre kialakított standon. Vásárolják meg 
nálunk a növényeket, és töltsék meg a kertet 
illatokkal, a konyhát pedig í�ekkel. Várjuk ked-
ves olvasóinkat s�eretettel, kölcsönö��enek 
könyvet e témakörben könyvtárunkból. A mi 
kedvencünk A kert konyhája Beck Marianntól.

Petike Petra

Fűszer és lélek

Misleny Magazin   |  2021. június12

FECSEGŐ



2021. június  |   Misleny Magazin 13



Végre itt a jó idő, ami rengeteg s�abadidősportnak ked-
ve�. Sokféle sportról írtunk már, egyről a�onban még 
bi�tosan nem esett s�ó. E� pedig a horgás�at. Ko�ármis-
lenyben, illetve a várostól néhány kilométernyire több tó 
is van, amelyek s�ámos halfajnak adnak otthont.  
A horgás�at családi programnak is kiváló, his�en csodás 
környe�etben, árnyas fák alatt kapcsolódhat ki a család. 
És ki tudja, talán a vacsorát is a tó adja egy s�ép ponty 
vagy kes�eg formájában.
Minden ember megtalálhatja a s�ámítását ebben a 
remek sportban, ráadásul a� ors�ág ví�ügyi adottságai 
megannyi lehetőséget bi�tosítanak a horgás�at bár-
mely móds�eréhe�, válfajáho�. Lépten-nyomon buk-

kanhatunk inten�íven telepített sporttavakba, melyek 
garantálják a kimerítő sportélményt. Lenyűgö�ő, hogy 
milyen egyedi atmos�férával rendelke�ik minden ví�, 
ami soks�or bes�ippantja és magával ragadja a ví�part-
ra érke�őket.
A ko�ármislenyi tavak festői környe�etben várják a nyu-
galomra és élményre vágyókat. Ám nemcsak a látvány 
miatt érdemes idelátogatni. A tavakban bőséges a halál-
lomány, amúr, ponty, kes�eg, süllő, csuka és törpeharcsa 
is található itt.
A Mátéka-tavon baranyai rekord is s�ületett a� elmúlt 
idős�akban, his�en 56 kilós harcsát sikerült kifognia a� 
egyik horgás�nak.

Horgászunk! Hurrá!
Kassai Judit

EZÜSTÖS lányok

A ko�ármislenyi ké�ilabdás lányok 
rangadót játs�ottak a NEKA ellen, 
his�en a második találko�ott a 
harmadikkal. Mindkét csapat tudta, 
hogy nagy a tét, aki e�en a meccsen 
győ�, a� e�üstérmes les�.
A lányok pedig fantas�tikus for-
mában játs�ottak, a NEKA egyetlen 
egys�er sem ve�etett! Csak futott a� 
eredmény után. A mérkő�és végig 
nagyon s�oros és i�galmas volt. A 
félidőben 11:9-re ve�etett a Ko�ár-
misleny csapata.
Nem egy életbi�tosítás, de remek 
kiindulópont a második felvonásra.
A s�ünet után a�tán hamarosan 
Polics talált a kapuba, e��el a góllal 
négyre növelte előnyét a csapat. Ám 
a követke�ő tí� perc a NEKA-nak 

sikerült jobban, ledolgo�-
ta hátrányát, és 14:14-et 
mutatott a� eredményjel�ő. 
S�erencsére a lányok nem 
adták fel, nem ijedtek meg, 

ismét két-három gólos előnyre 
tettek s�ert, ami épp elegendő 
volt a győ�elemhe�, e� pedig a� 
e�üstérmet jelentette a Ko�ár-
misleny SE lányainak.
Gratulálunk a szép eredményhez!

Ezüstérmesek lettek a 
bajnokságban, és már biztos 
ezüstérmesek a Liga Kupában!

Kassai Judit
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ÜGYFÉLFOGADÁS 
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig 

Kedd: 8–12 óráig 
S�erda: 8–12 és 13–16 óráig 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8–12 óráig
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Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig 

S�erda: 8–12 és 13–16 óráig
JEGYZŐ 

Hétfő: 8–12 óráig 
S�erda: 8–12 óráig 

elő�etes egye�tetés 
a 72/570-911-es telelefons�ámon

POLGÁRMESTER 
S�erda: 9–11 óráig 

elő�etes egye�tetés 
a 72/570-914-es telefons�ámon

MEZŐŐR 
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Barics Arnold: 30/337-2715
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Önkormány�ata

KOZÁRMISLENYI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALV. Kozármislenyi Pünkösd Kupa

Ötödik alkalommal rende�ték meg városunkban a Pünkösd Kupát, mely-
nek rés�tvevői U–16-os kosárlabdajátékosok voltak. A Ko�ármisleny SE 
vendégei a GYKSE–S�eks�árd, valamint a Dunaújvárosi Sárkányok voltak. 
A csapat bron�érmet s�er�ett. A rende�vény célja, hogy a� utánpótláscsa-
patoknak lehetőséget bi�tosítson a játékra és a megmérettetésre.  
A program, melyen a csapatok meghívásos alapon ves�nek rés�t, minden 
évben különleges sportélményt nyújt a gyerekeknek. A mérkő�éseken – a 
s�abályok s�igorú betartása mellett – né�őket is fogadhattak, már lehe-
tett s�urkolni a lelátón a mislenyieknek.
A rende�vény fővédnöke dr. Biró Károly, városunk polgármestere, támoga-
tója pedig a Ko�ármislenyi Sport Nonprofit Kft. volt.
Sajnos a� U–14-es csapatnak a� ellenfele lemondta a tornát. Így a spor-
tolók a tavalyi Ors�ágos Főtáblára (legjobb 32-be) jutásért, illetve a� idei 
évben a régiós döntőbe jutásért vehették át díja�ásukat.

Kassai Judit

Az U-14-es csapat. Vezetőedző: Csutorás Fanni. Mentor: Frano Radan.

Az U-16-os csapat. Vezetőedző: Frano Radan.
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