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Gitta óvónéni – Lőrincz Lászlóné
– nevéhez köthető az első óvoda a településen
„A gyerekek szeretete és
ragaszkodása, ami nap
mint nap körülvette az
embert, folyamatosan
ösztönzött a további
munkára… Csodálatos
életem volt közöttük.”

TÁJÉKOZTATÓ

Végre fordulóponthoz érkezett a
Dr. Biró Károly
Városfejlesztési kérdésekben a legjelentősebb előrelépést idén tavas�szal a csikósvölgyi szennyvízberuházás területén tudtuk elérni.
A napokban kaptuk a jó hírt, miszerint
az illetékes minisztérium támogatja
Pécs–Kozármisleny agglomerációs
szennyvízfejlesztési programját, így
660 millió forintos forrás áll a két
város rendelkezésére. A csikósvölgyi
részen a korábbi zártkerti ingatlanok esetében még nem megoldott
a szennyvízelvezetés. A következő
hónapokban a tervezők elkészítik
a végleges engedélyezési és kivitelezési dokumentációkat, majd
a Nemzeti Fejlesztési Irodával és
Péccsel közösen lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a tervek
szerint 2022-ben ki tudjuk építeni
a már sűrűn lakott csikósvölgyi utcákban a szennyvízcsatorna elvezető
hálózatot, aminek keretében egy új
átemelő is épül a futballpályák alatti
csikósvölgyi területen. A Péccsel közösen elnyert forrásról a napokban
egyeztettem a pécsi városvezetéssel. Az, hogy pontosan mely utcák
kerülnek a programba, a következő
hónapok tervezői munkái során fog
kiderülni. Erre a fejlesztésre már

több mint tíz éve várnak a Csikósvölgyben letelepedő ingatlantulajdonosok.
Szintén tavaszi jó hír, hogy most már
lassan magunk mögött hagyva a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozásokat és a költségvetésünket
sújtó terheket, önkormányzatunk a
korábbiaknak megfelelően jelentősen
tudta támogatni a hozzánk benyújtott
civil pályázatokat. Egyesületeink az
első körben közel 4 millió forintos
vissza nem térítendő támogatást
kapnak rendezvényeikhez, működésükhöz, programjaikhoz.

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.
Az elmúlt időszakban óvodavezetőt
kerestünk pályáztatás keretében. Az
eljárás eredményeként úgy döntöttem, hogy a jelenlegi óvodavezető-helyettest, Baranyiné Belényesi
Évát bízom meg az intézmény veze-

tésével mint gyakorlott, kozármislenyi
óvodapedagógust. Nagyon örülök,
hogy a már sok szülő által ismert
és elismert, megbecsült, tapasztalt
szakember elvállalta ezt a felelősségteljes megbízatást.
Tájékoztatom az olvasókat arról is,
hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő három gazdasági társaság időben leadta a 2020-as év mérlegét és
üzleti beszámolóját, melyek a tulajdonos részéről elfogadásra kerültek.
Ezekből a dokumentációkból kiderül,
hogy a feladataikat megfelelően el
tudták látni, és a tulajdonos elvárásainak eleget tettek, az önkormányzati gazdasági társaságok rendben
működtek 2020-ban.
Külön szeretném megemlíteni, hogy a
Csikósvölgyben jelenleg a futballstadionnal határos területen, élő füves
edzőpálya kialakítása céljából földmunkálatok zajlanak, amely beruházást a Gold-Sport Kft. végzi, eredményes TAO pályázatnak köszönhetően.
A beruházásban az önkormányzat
mint tulajdonos van jelen. Tulajdonosként hozzájárultunk, hogy ezt a fejlesztést mint hiánypótló beruházást a
futballsport érdekében végrehajtsák,
hiszen a kozármislenyi foci nem ren-

Sikeres egyeztetés zajlott a Kökényi komposzttelepen Biró Péter és dr. Biró Károly között
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csikósvölgyi szennyvízberuházás
delkezik élő füves, szabványos méretű
edzőpályával. A meglévő center pálya
a bajnoki mérkőzések kiszolgálására hivatott, ezenkívül pedig csak egy
műfüves, illetve egy lurkó pálya áll a
focisták rendelkezésére. Ez a projekt
már 2017-ben támogatást kapott az
önkormányzat részéről. Megállapodás
keretében a kivitelező vállalta, hogy a
tereprendezési munkálatokat a lehető
legkisebb zavaró hatással fogja végrehajtani, aminek keretében továbbra
is csak zöldfelületek kerülnek kialakításra, így teljes mértékben illeszkedik
a városi zöld- és ligetes programokhoz ez a sportcélú fejlesztés.
Szintén városi zöldprogramként ettől
az évtől biztosítjuk a Kozármisleny
területéről összegyűjtött zöldhulladék komposztálását és körforgását,
aminek keretében a Dél-Kom Kft. által
begyűjtött zöldhulladék tisztított, érett
komposztként visszakerül városunk
közterületeire. Igény esetén lakossági
felhasználásra is tud biztosítani városgondnokságunk a mintegy 100 tonnás
szállítmányból, amely a következő
hetekben jut el önkormányzatunk telephelyére. A most létrejött együttműködés keretében hosszútávon biztosított lesz városunkban a zöldhulladék
biológiai körforgása.

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 tíz éve dolgozunk,
fejlesztünk, szépítünk ezen a területen, tudjuk,
hogy a terület nagy része rendezetlen, korábban törmelékkel is töltött,
nehezen karbantartható rész. Látva az Alkotmány tér túlzsúfoltságát, már
korábban eldőlt, hogy ide nem szabad semmi további funkciót telepíteni. Csaknem négy éve nyílt lehetőség a TAO pályázatban ezt a területet
végre rendezett formában épített környezetté alakítani egy élőfüves pálya
formájában. A futballklub ezt a pályázatot megnyerve terveztette meg az
önkormányzattal 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 rendezése régi városi érdek, minden véleménnyel
ellentétben egy rendezetlen, nehezen karbantartható terület, amely majdnem négy éve engedéllyel rendelkezik. Ennyi időbe telt a pénzügyi forrást
összeszednünk, hiszen itt a városnak nem kell erre semmit áldozni, viszont
nekünk a TAO összegyűjtésén kívül az önerőt is biztosítani kell. Aki kicsit is
itt él, az tudja, hogy a 150 gyerekünk és a felnőtt csapatunk milyen eredményeket ér el évről évre ennek a városnak a hírnevét öregbítve, és ehhez
nagyon nagy szükség van egy edzőpályára. Reméljük, a nyáron befejezhetjük a beruházást, amivel tovább gyarapítjuk a város vagyonát.

JÓZSEF ATTILA UTCAI LAKÓTERÜLET TELEKÉRTÉKESÍTÉS
V. ütem, 25 db telek, 2021

Fészek lakótelep V. ütem – telekértékesítés
Építési telkek bruttó 15 000 Ft/m2 áron
Műszaki ügyintéző elérhetősége munkaidőben: +36 30 117 0626
2021. június | Misleny Magazin
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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. áprilisában és
májusában:
1. Megindult a Fészek lakótelep V.
ütemének előközművesítése és a
telkek értékesítése.
2. Döntés született a civilek 2021.
évi támogatásával kapcsolatban.
3. Jogszabályváltozás és kisebb
pontosítások miatt módosításra
került a településkép védelméről
szóló 24/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet, melynek online véleményezése 2021. április
23-án zárult le.
4. Elfogadásra került egy új rendelet a gyermekvédelem helyi
szabályairól, a korábbi rendeletet
hatályon kívül helyezve.
5. Döntés született a Janikovszky
Éva Óvoda és Bölcsődében a
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2021. évben indítandó csoportok
számáról, ami az előző évhez
hasonlóan 11 csoportot jelent. De
döntés született az alapító okirat
módosításáról is a maximálisan
felvehető gyermekek létszáma
tekintetében, ami 278 főre csökkent az alapterületnek megfelelően. Az óvodával kapcsolatban
vezetői megbízást kapott az
intézmény jelenlegi intézményvezető-helyettese, Baranyiné
Belényesi Éva.
6. Döntés született a bölcsőde építésével párhuzamosan a működési engedély megszerzéséhez
szükséges szakmai előkészítés
intézkedési tervéről, felelősök és

határidők megjelölésével.
A működési engedély megszerzésének tervezett időpontja, így
a bölcsőde várható nyitási időpontja 2022. március 1-jében
lett meghatározva.
7. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő nonprofit Kft-k
2020. évi beszámolója elfogadásra került.
8. Döntött a Polgármester Úr arról
is, hogy önkormányzatunk csatlakozik a Magyar Önkormányzatok
Országos Szövetséghez (MÖSZ).
9. Pályázatok benyújtásáról is döntés született: a Településfásítási
Program 2021 elnevezésű kiírásra
és a Népi építészeti program keretében épületfelújításra igényelhető támogatásra.
10.Végül, de nem utolsó sorban
elfogadásra került a 2020. évre
vonatkozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről készült
beszámoló.

INTERJÚ

A legnagyobb elismerés a gyerekek hálás tekintete
tanácselnök közbenjárására a kútba szivat�tyút tettek, a falakra
tartályok kerültek,
hogy ne lavórban kelljen kezet mosnunk.
Egy dajka és egy főzőnő dolgozott mellettem, körülbelül húsz,
vegyes korosztályú
gyerek járt hozzánk
reggel héttől este ötig.
Mivel a lakosságszám
egyre növekedett a településen, később az
iskola melletti szolgálati lakásba költöztünk
három csoporttal,
parányi udvarral. Ezt
követően kezdték el
építeni az új, jelenleg
is működő óvodát.
1979-ben két csoport már átköltözött,
majd hamarosan a többi
is, összesen négy. Egészen
a nyugdíjig dolgoztam itt, a Pillangó
csoportban.
– Milyenek voltak a hétköznapok, miben volt más akkor óvónőnek lenni?
– Rengeteg munkával teltek a napjaink, azokat az eszközöket, amiket
most már meg lehet rendelni, mind
nekünk kellett elkészítenünk. Szivacsból vágtam ki a gyümölcsöket, állatokat, amikkel azután számoltunk,
bábokat, babaruhákat készítettem,
sokat festettünk. A szülőkkel is jó
kapcsolatunk volt, sokat segítettek.
Az első óvoda udvarára például várat
építettek, de az új helyünkön is több
játék készült el így, s még most is van
jónéhány árnyat adó fa, amit akkor,
közösen ültettünk. A régebbi világ
ilyen téren barátságosabb, kedvesebb, odaadóbb, segítőkészebb volt,
mostanra kicsit eltávolodtak egymástól
az emberek.
– Hogyan élte meg,
hogy harminchét
igazán aktív év után
ott kellett hagynia a
gyerekeket?
– 1996. január 6-án
mentem nyugdíjba
egészségügyi problémák miatt. Nagyon
rossz volt, még tele
voltam energiával.

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.
Kis Buchberger Petra
– Hogyan indult az óvónői
pályája?
– Édesanyám nehéz körülmények között nevelt
minket két testvéremmel, édesapám bányászszerencsétlenségben halt
meg, amikor tízéves voltam.
Már gyerekkoromban is nagyon
tetszett a tanító néni munkája. A
pályaválasztásnál 1956-ban Pécsre
jelentkeztem az óvónőképzőbe. Miután végeztem, Szászváron kaptam
állást. Majd rá egy évre – egy igazán
jól sikerült bemutató tanítást követően – Belvárdgyulán neveztek ki vezető óvónőnek. A férjem munkája miatt
szerettünk volna közelebb kerülni
Pécshez, így a hatvanas évek elején
megpályáztam az állást a Kozármislenyben épp akkor nyíló óvodában.
1963. augusztus 1-jével kezdtem el
dolgozni a településen.
– Nagyon fiatalon vezető pozícióba
került. Nem ijedt meg a felelősségtől?
– A gyerekekkel való foglalatoskodás
mellett nagyon sok papírmunkát kellett végeznem, mivel az élelmezés is
az én feladatom volt. De nem csak ez
volt nehézség. A mai fiatalok el sem
tudják képzelni, hogy a régi generáció
milyen körülmények között kezdte.
Az óvoda az Öregfaluban, a Kossuth
utcában egy régi parasztház épületében lett kialakítva, a csoportszoba
mellett egy konyhával és egy öltözővel. A vizet egy több mint 30 méter
mély kerekeskútról kellett hozni, a
mellékhelyiség fent volt a domboldalon, ezért, amikor megjött a hidegebb
idő, inkább a „bimbiket” használtunk.
Szerencsére ahogy a falu fejlődött, a

Eleinte a közelébe sem tudtam menni az óvodának, mert biztos, hogy
utána egészen hazáig sírtam, an�nyira hiányoztak a gyerekek. De van,
hogy a sors keresztülhúzza a számításainkat, és ebbe sajnos bele kell
nyugodni. Az volt a szerencsém, hogy
szinte ezzel egyidőben született az
első unokám, akivel nagyon sok időt
tölthettem.
– Mit gondol, miért essen a választása erre a hivatásra a mai fiataloknak?
– Csupán a diploma miatt semmiképp. Csak akkor menjenek erre a
pályára, ha szívvel-lélekkel kívánják.
A gyerekeket ugyanúgy meg kell tudni
ölelni, segíteni, szeretni kell akkor
is, ha koszosak, ha folyik az orruk.
Viszont igazán jó érzés, mikor egy
olyan gyereket, aki csúnyán beszél
vagy nem fogad szót, sikerül kicsit
megszelídíteni. Sokan nem is gondolnák, hogy egyszerű dolgokkal,
amelyek talán semmiségnek tűnnek,
milyen örömet lehet okozni. Például
amikor egy kicsit testes, de hajlékony
kisfiúval mutattam be a gyakorlatokat – harminc év után is emlékszem,
ahogy kiült az arcára a boldogság.
– Nincs hiányérzete, hogy nem óvodavezetőként fejezte be a pályáját?
– Nem tudtam elképzelni, hogy íróasztal mellett dolgozzak, nem akartam csak vezető lenni. A gyerekek
szeretete és ragaszkodása, ami nap
mint nap körülvette az embert, folyamatosan ösztönzött a további munkára. Sokat mozogtunk, kirándultunk,
rengeteg olyan élmény ért bennünket,
amit aztán hónapokig elraktározhattunk. A csoportjaimban ráadásul egy
baleset sem történt, már ez is nagy
adománya az életnek. Visszagondolva
erre a pályára, azt gondolom, hogy
nagyon jól választottam. Csodálatos
életem volt közöttük.
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GÓLYAHÍR
ó
Hell

Mislen
y

megérkeztem

Kis-Marics Ádám
2021.03.31.
4740 gramm
52 centiméter

Tóth Vivien
2021.04.20.
2670 gramm
48 centiméter

Faragó Janka
2021.04.19.
2980 gramm
48 centiméter

Schmidt Nauszika Luna
2021.04.28.
3070 gramm
49 centiméter

Denke Zoé Amira
2021.04.29.
2660 gramm
48 centiméter

Barics Miroslav
2021.05.05.
3250 gramm
47 centiméter

Panghy Bella
2021.05.06.
3370 gramm
49 centiméter
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Hungarikum – a Magyar Védőnői Szolgálat
Védőnőnek lenni nemcsak hivatás, hanem életforma is
A Védőnői Szolgálat 1915. június 13án alakult, Stefánia belga hercegnő
védnökségével, így ezen a napon
tartják a védőnők világnapját.
2015-ben az akkor százéves Magyar
Védőnői Szolgálatot mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális
ellátási rendszert a Hungarikum
Bizottság nemzeti büszkeségeink közé választotta, így ezzel
is gyarapodott a Hungarikumok
Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.
Napjainkban egészen más a védőnők szerepe, hangsúlya, erkölcsi és
anyagi elismerése, mint 10-20-30
évvel ezelőtt. Igazi áldás tud lenni, ha
a család lelkiismeretes, odaadó védőnőt tudhat a sokszor gondterhelt,
fáradt és gyermeke miatt folyamatosan aggódó édesanya mellett. Nekik
és munkájuknak köszönhető, hogy
a várandós anyák és az újszülöttet
nevelő szülők az új élethelyzetben
biztonságban érezhetik magukat.
Kozármislenyben öt védőnő dolgozik.
Városunk családjai rendkívül szerencsés helyzetben vannak, hiszen Éva,
Tünde, Lilla, Virág és Mónika odaadóan, lelkiismeretesen és kiemelkedő
szakmai felkészültséggel végzik munkájukat. A védőnők világnapja alkalmából kértük meg őket, hogy meséljenek kicsit magukról és hivatásukról.

Védőnők az egészséges,
boldog családokért
Wingertné Héjjas Éva: „A főiskolát a
POTE Kaposvári Tagozatán végeztem
védőnői szakon, a diplomám megszerzése óta Kozármislenyben dolgozom védőnőként. A közel harminc
év alatt több olyan gondozottam volt,
akinek jelenleg már a gyermekeivel
foglalkozom. Jó érzéssel tölt el, hogy
láthatom felnőni és szülővé válni a
korábbi gondozottaimat, és figyelemmel kísérhetem életük alakulását.
A férjemmel két gyereket nevelünk,
a lányom 18, a fiam 21 éves.”
Gyöngyiné Győrfi Tünde: „2005 óta
dolgozom védőnőként Kozármislenyben. Rengeteg tapasztalatot szerzek
munkámhoz fiaim mindennapi életéből, neveléséből (Barnus 12, Kristóf 17
éves). Örömmel tölt el, hogy védőnőként szakmai tanácsokat, segítséget
nyújthatok kicsiknek, nagyoknak és

szüleiknek egyaránt. Szívmelengető
érzés, amikor egy-egy lelkileg nehéz
helyzetben megnyugtathatom és
bizthatom az édesanyákat.”
Kövesligeti Kutnyánszky Lilla: „A
diplomaszerzést követően Kozármislenyben nagyon hamar lehetőségem
nyílt az iskolában szerzett tudást a
gyakorlati életben is kamatoztatni. Ma már kétgyerekes anyukaként
nemcsak a védőnői ismeretekkel,
hanem anyai tapasztalataimmal is
igyekszem támogatni a szülőket. Jó
érzéssel tölt el, ha tanácsaimmal a
családot segíthetem.”
Stangl-Vincze Virág: „Védőnőként
2011-ben diplomáztam a PTE Egészségtudományi Karán. Tanulmányaim
mellett elsajátítottam a csecsemőmasszázs technikáját, amit hasznosítani tudok a családokkal végzett
munkám során. Három fiúgyermek
édesanyjaként rengeteg tapasztalatot
szereztem. Munkámat szívvel-lélekkel
végzem, és hivatásomnak tekintem.
Nagyon fontosnak tartom a következő nemzedék egészségtudatosabb
életmódját, ismereteimet próbálom
ennek megfelelően fejleszteni és
továbbadni.”
Horváth Mónika: „Huszonhét éve
dolgozom családgondozó védőnőként, három éve Kozármislenyben.
Gyermekeim 21, 17 és 7 évesek.
Szeretem a munkámat, hihetetlenül
jó érzés, amikor az édesanyák vagy
édesapák nekem köszönnek meg
egy számukra nagyon fontos tanácsot. Nagyon fontosnak tartom az
egészség megőrzését, amit minden
családnak hangsúlyozok, és igyekszem ezzel kapcsolatban is segíteni
életüket.”

KÖZÉRDEKŰ

Legtöbben a tisztább város mellett tették le a voksukat
Egy település akkor tud a leginkább élhető közeget teremteni lakói
számára, ha az ott élő közösség is
aktívan részt vállalhat annak alakításában. Mikor a város vezetése
belekezdett a közösségi költségvetés
kidolgozásába, az itt élők véleményére, céljaira, elvárásaira volt kíváncsi,
arra, hogy a kozármislenyiek szerint
mitől lehetne kellemesebb, jobban
használható környezetük. A közösségi
költségvetés együttműködés a város
vezetése és lakói között, az ötmillió
forint elosztása mellett a szemléletváltásról, a közösség erejéről és
a közösség formálásáról is szól. Ez
az első év teszt volt mindenkinek:
a kezdeményezőknek és az ötletelőknek egyaránt. Jövőre már az itt
szerzett tapasztalatok birtokában, a
sikeres hazai és nemzetközi példák
tanulmányozása mellett vághatunk
bele az újabb folyamatba.
2021 márciusában az online beérkezett 75 javaslatot a képviselőkből,
szakértőkből, közösségszervezőkből
és civilekből delegált részvételi munkacsoport egyesével vizsgálta meg.

A minden szempontól megvalósítható
elképzelésekre két héten keresztül –
május 31-ig – szavazhattak a kozármislenyiek. Az összesen 170 voksból
a legtöbb az új szeméttárolók közterületekre való kihelyezésére érkezett.
Ezt követte a futópálya megvilágítása,
majd a parkolók kialakítása a Március
15. téren. A helyiek véleménye alapján
a kültéri pingpongasztal telepítése
és a baba-mama pad került a negyedik és ötödik helyre, legkevésbé
fontosnak pedig a közösségi kert
kialakítását tartották az itt élők. Mivel
az ötletek a keretösszeg kimerülé-

séig valósíthatók meg, a lakosság
szavazata alapján az első három
projekt kerülhet kivitelezésre, akár
még ebben az évben, de legkésőbb
a 2022-es részvételi költségvetés
megkezdéséig.
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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.

– Fontos leszögezni, hogy a mezőőr
elsődleges feladata a külterületek
– mezőgazdasági területek, erdők –
rendjének biztosítása, a termés- és
terménylopások megakadályozása.
A lakossági igények miatt került ez
az alapfeladat kiterjesztésre, és
vált mindennapossá a belterületi
ellenőrző tevékenység is.
Talán egyszerűbb, ha azzal kezdem,
mi az a probléma, aminek a megoldásában biztosan nem én vagyok
a kompetens: ez a birtokháborítás,
a birtokvédelem kérdése. Többen
keresnek meg olyan problémával,
hogy a szomszéddal nem jutnak
dűlőre valamiben, vita alakult ki
Kassai Judit
közöttük, például az átnyúló ág, az
egymás közti kerítés állapota miatt. Ezek a
viták a jegyző, illetve a bíróság hatáskörébe
tartoznak. Ugyanígy említést érdemel, hogy
közterületi alkoholfogyasztás, csendháborítás, garázdaság, rongálás vagy egyéb, súlyosabb bűncselekmény észlelése esetén a
rendőrséget célszerű értesíteni, ők gyorsan
és hatékonyan tudnak intézkedni.
Általánosságban jegyzem meg, hogy az
emberek nagy többsége nem szeret konfrontálódni a szomszédaival, a közvetlen
környezetében élőkkel, ezért névtelenséget
kérve jelent be eseményt, jogsértést.
Az online felületek megtekintésére jellemzően csak az esti órákban van lehetőségem, így legtöbbször csak ekkor szembesülök a napi közterületi eseményekkel,
például egy-egy kóbor kutyáról is csak ekkor szerzek tudomást. Addigra persze már
sokan hozzászóltak, pro és kontra elmondták a véleményüket, csak éppen arra nem
vette senki a fáradtságot, hogy bejelentést
tegyen. Ha én nem is tudom minden pillanatban felvenni a telefont, a hivatal ügyfélszolgálata (+36 72 570 910) rendelkezésre
áll, és fogadja a bejelentéseket, akár név
nélkül is. Ezen túlmenően, ha fennáll a jogsértés, fényképpel dokumentált e-mailben
is megtehető a bejelentés az info@kozarmisleny.hu központi e-mail címre.
– Ha már a kutyákat említette, mi a helyzet településünkön az ebtartással?
– Az elmúlt öt évben igyekeztünk önkormányzati szinten mindent megtenni annak
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érdekében, hogy fejlődés következzen be
az ebtartás területén, a felelős állattartás és a jogkövetés legyen a meghatározó.
Ehhez mindent segítséget megkaptunk
az állatmentő-állatvédő egyesületektől,
aktivistáktól, ami napjainkra is jellemző,
továbbá a közösségi médiában „Kozármislenyi 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”.
Ezért hívtuk fel az önkormányzat honlapján
a lakosság figyelmét ismételten a felelős
kutyatartás szabályaira. Ugyanitt olvasható
és letölthető a Kutyakötelesség című Nébih
útmutató, melyben A–Z-ig megtalálhatók a
kutyatartás jogszabályi előírásai.
Véleményem szerint a legfontosabb, hogy
kutyánk a törvényi előírásoknak megfelelően rendelkezzen azonosító chippel, a
kötelező oltásokkal (évente ismétlődően),
és ne feledkezzünk meg az önkormányzat
felé teljesítendő bejelentési kötelezettségünkről sem! Mindenkinek ajánlani tudom a
PetVetData internetes oldal publikus felületét (www.petvetdata.hu), ahol a chipszám
alapján ellenőrizhető, hogy felkerült-e kis
kedvencünk a központi nyilvántartásba.
– A témához kapcsolódva kérdezem, hogy
mit tehetünk az elhullott állatokkal kapcsolatban?
– A közterületen általában közúti baleset
során elhullott állati tetemekkel találkozhatunk, de előfordult már, hogy beteg vadállatok tévedtek be a településre, sőt még
magánterületre is bementek. A még élő, de
beteg vadállathoz mindenképpen hivatásos
vadászt kell hívni (Karasica Völgye Vadásztársaság, + 36 72 490 434). A közterületen
lévő állati tetemek esetében engem célszerű értesíteni.
Magánterületen történt elhullás esetén –
amennyiben az elszállítás mellett döntünk
– az ÁLHUBÁL Nonprofit Kft.-t javaslom
értesíteni (+36 80 204 963), akik előre

INTERJÚ
egyeztetett időpontban,
térítésmentesen elszállítják mind a kedvtelésből,
mind a saját, nem kereskedelmi célból tartott
haszonállatok kimúlt
tetemeit.
– Végezetül még egy
kérdés, ami sokakat foglalkoztat: mi a helyzet a
zöldhulladék égetésével?
– Az országos szabályozás még nem lépett
hatályba, így jelenleg az
önkormányzat környezetvédelemről szóló rendelete tiltja belterületen
az avar és kerti hulladék
égetését, hiszen a folyamatos elszállítás a DélKom Kft. által biztosított.
Kiemelendő, hogy hazánkban széles körben
elterjedt „népbetegség”
a kerti hulladék és az avar égetése.
Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és
az emberi egészségre.
Egy átlagos kerti tűz is, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket
és gallyakat, óriási légszennyezést
okoz. A szennyezést elsősorban a
rossz légellátás, az alacsony égési
hőmérséklet és a magas nedvességtartalom okozza. A növényi részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de
csak részben, és szén-dioxid helyett
szén-monoxid keletkezik, amely kis
mennyiségben is mérgező.
Egy átlagos kupac (100 kg) avar elégetésével annyi PM10 (10 mikrométernél kisebb, levegőben lebegő részecske) jut a levegőbe, amitől kb. 90
millió köbméter levegő lesz egészségügyi határérték felett szennyezett. Ez egy őszi estén egy közepes
település teljes légköre.
Itt kell megemlíteni azt is, hogy napjainkra hazánkban az egyik legsúlyosabb környezet-egészségügyi és
környezetszennyező problémává a
lakossági fűtés okozta levegőszen�nyezés vált, amely jelentősen rontja
a levegő minőségét. Ez a legfőbb
oka számos légzőszervi megbetegedésnek, növeli a légúti és keringési
megbetegedések kockázatát, kön�nyen asztmát, agyvérzést vagy akár
szívinfarktust is okozhat.
Ha hulladékkal, műanyaggal, autógumival, forgácslappal, festett vagy

lakkozott fával, ruhaneművel, színes
papírral fűtünk, rengeteg veszélyes,
rákkeltő anyagot juttatunk a levegőbe, amivel nemcsak a környezetet, de
saját magunk és családunk egészségét is veszélyeztetjük. Az illegális hulladékégetés az egészségügyi
kockázat mellett a fűtőberendezést
is károsíthatja, a kémény falán lerakódott szennyeződés pedig begyulladhat. Ráadásul jogszabályba ütköző
tevékenységként pénzbírsággal is
büntethető.
– Mi az, amit
még fontosnak
tart a közeljövő
szempontjából?
– A jó idő beköszöntével megindultak a kerti
munkák. Legyünk
figyelemmel az
ide vonatkozó
szabályokra, rendeletekre! Gondolok itt elsősorban az ingatlanuk
előtti-melletti
területek karbantartására, ápolására, többek közt
a járda vagy az
úttest fölé nyúló,
illetve a közlekedés biztonságát
veszélyeztető
növényzet eltá-

volítására, visszanyírására, valamint a
robbanómotoros kerti gépek használatának szabályaira.
Legfőképpen azt hangsúlyoznám,
hogy mindannyian viszonyuljunk
szűkebb-tágabb környezetünkhöz a
társadalmi együttélés alapvető szabályainak betartásával, kellő toleranciával és empátiával, a demokrácia
helyes értelmezésével, ami kellő
alapot biztosít a békés, egészséges,
élhető és szerethető környezetünk
további erősítéséhez.
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A könyvespolcok újratöltve
aluliak pedig kizárólag olyan
felnőttel látogathatják a könyvtárat, akinek van igazolványa.
De azokat az olvasóinkat sem
szeretnénk megfosztani az olvasás élményétől, akiknek nincs
plasztikkártyájuk, hiszen továbbra is működik adatbázisunk,
Várnai-Nagy Szimonetta
ahol előre ki lehet választani a
köteteket, melyeket összekészítünk,
Miért érdemes könyvtárba járnunk,
és nyitvatartási időben az épület
beiratkoznunk? Ha a kezünkbe veelőtt átadjuk őket.
szünk egy könyvet, érezzük az illaA korlátozások alatt sem tétlenkedtát, kitágul előttünk a világ, emellett
tünk, alaposan felforgattuk a könyva környezetet is óvjuk, hiszen nem
tárat. Kialakítottuk és különállóvá
otthon halmozzuk fel az olvasnivalót.
tettük felnőtt- és gyerekrészlegünSőt, a gyakori olvasással még a helyesírásunkat is fejleszthetjük. Ha sze- ket, ezáltal sokkal barátságosabb,
retjük a krimiket, vagy csak esti mesét világosabb, áttekinthetőbb belső
teret kaptunk. Új dekorációs elemeolvasnánk a gyerekeknek, ha inkább
inkkel modernebb lett az olvasótér.
a romantikus irodalmat kedveljük,
A legkisebb olvasóinkra is gondolva
ha a nyáron kötelező olvasmány vár
létrehoztunk egy kuckót, ahol lapozaz iskolásokra, ha szívesen olvasunk
gathatják, forgathatják a könyveket,
verseket, vagy épp a kortárs írók a
amíg a nagyobbak vagy a szülők vákedvenceink, mindenképpen ajánlott
logatnak. A sok munka ellenére sem
beiratkozni a Városi Könyvtárba.
fejeztük be az átalakítást: ebben az
Május 10-én újból megnyitottunk! A
évben új világítást tervezünk megvajelenlegi jogszabályok szerint csak a
lósítani, és tovább bővítjük könyvtári
védettségi igazolvánnyal rendelkezők
bútorainkat is.
léphetnek be az épületbe, a 18 éven

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.

10

Misleny Magazin | 2021. június

Annak is érdemes ellátogatnia hozzánk, aki még nem járt a könyvtárunkban, hiszen naprakészek vagyunk az új könyveket illetően mind
a felnőtt-, mind a gyerekirodalmat
tekintve.
Mivel mindig nagy sikert aratnak a
különböző, közösségi oldalunkon
meghirdetett játékaink, ezért a nyáron
elindítunk egy könyves kihívást, amel�lyel arra buzdítanánk a város lakóit,
hogy minél többen és többet olvassanak. Ennek részleteit a Városi Könyvtár
Facebook-oldalán olvashatják.

MÁJUSI TÜKÖR

Végre programokkal zárhattuk a tavaszt
A korlátozások enyhítésével ismét
beindult az élet Kozármislenyben.
Május második felében már
számos rendezvény szemtanúi,
részesei lehettünk korosztálytól
függetlenül. Az események sorát
május 23-án a pünkösdi református ünnepi istentisztelet, majd az
azt követő igazán látványos közös
tánc, a Jerusalema tánckihívás
nyitotta. Ugyanezen a napon egyéni megemlékezés keretén belül
tiszteleghettek a város polgárai,
egyesületei – a helyi hagyományoknak megfelelően – a világháborúk áldozatai előtt.
A szép gesztusok ezzel még korántsem értek véget, a köszönet
és hála jelképeként a Városháza
előtti téren száz papírtulipánnal
fejezte ki elismerését a város
szépkorú közössége mindazoknak,
akik részt vettek az idős korosztály
gondozásában a pandémia idején.
Május utolsó vasárnapján pedig
már a vidám gyermekarcoké volt
a főszerep: a település igazi programkavalkáddal zárta a tavaszt és
ünnepelte a legkisebbeket.
A hosszú kényszerszünet után a
családok egész nap koncertekkel,
bábelőadásokkal kapcsolódhattak
ki a Művelődési Központban, valamint a mellette található Hagyományőrző udvarnál, de izgalmas
járgányok, lovaglás, kézműves foglalkozások, Kispék Műhely is várta
a környékre látogatókat. A színes
programok mellett egy különleges
fásításnak is örülhettünk a művelődési ház melletti parkos területen: a III. Újszülöttek Ligetének
avató ünnepségére talán nem is
lehetett volna a gyereknapnál jobb
alkalmat találni.

FECSEGŐ

A városi legendák helyett…
Igaz-e, hogy uszoda helyett
focipályát épít az önkormányzat a Csikósvölgyben?
NEM IGAZ! A szóban forgó
füves edzőpályát jelenleg a futballklub (Kozármisleny FC) építi, és nem
az önkormányzat. Amire sokan emlékezhetnek még ez ügyben, az egy
régi történet, amikor még a mostani
stadiontól keletre egy sportszállót

és uszodát tervezett a futballklub
és annak akkori gazdasági vezetője
egy rejtélyes külföldi befektetővel közösen, ami egy pilótajátékba
torkollott, és az akkori álom elbukott
(2009–2010).
Jelenleg egy komplex városi uszoda helyszínének a Fészek lakótelep
nyugati határát jelölte ki az önkormányzat. Tehát a döntés megszü-

letett az uszodáról, és kiemelten
szerepel minden városi fejlesztési
programban. Ugyanakkor azt is
érdemes tisztázni, hogy egy ilyen
léptékű beruházás (és a későbbi
fenntartás) kormányzati segítség
nélkül nem tud megvalósulni. A
közel 1 milliárd forintos beruházás
minél előbbi magvalósítása érdekében pályázati és kormányzati támogatásért lobbizik a városvezetés és
a térség országgyűlési képviselője,
dr. Hoppál Péter.

Tájékozódjon hiteles forrásból
kozarmisleny.hu
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Kozármisleny Város Önkormányzata

Fűszer és lélek
Petike Petra

Gondterhelt voltam, megint egy
határidős feladat.
Hogyan tudnak mások határidőre cikket írni?
Én képtelen vagyok rá. Teli voltam érzelmekkel, jöttek a jobbnál jobb gondolatok,
de mégsem tudtam egy épkézláb mondatot
megfogalmazni a fűszernövényekről. Lehajtottam a laptop képernyőjét, és elindultam
a kertbe. Mélyen belélegeztem a citromfű
illatát, azt olvastam, nyugtató hatású, gondoltam, segít ellazulni. Leheveredtem a fűbe
a fűszernövényágyás tövébe. Mielőtt lehunytam a szemem, végigsimítottam kezem a
rozmaringon, hogy érezhessem aromáját. Ez
az egyik kedvencem, növeli a koncentrációt, ebből baj nem lehet. Csukott szemmel
feküdtem a tavaszi napsütésben. Kis idő
múltán a szél suttogó, titokzatos hangokat zengetett. Elkezdtem hegyezni a fülem,
először csak szavakat hallottam, majd a
szavakat mondatokká fűzte a szél.
Egy-egy fűszernövény olyan, mint egy mosoly, de hasonlíthatnám egy baráti öleléshez
is. Velük teljes az emberi élet, nélkülük minden 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 hangulatot teremt.
– Készíts fűszersót a kedvenc növényedből,
ízesítsd vele az ételeid.
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– Tedd el olajban vagy ecetben, tedd ízletesebbé általuk az étkezést.
– A nyári hűsítő limonádét is feldobhatod
velük.
– A vajban mennyei, egyszerűen imádom, milyen 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 szárítsd meg őket házilag, készíts teát, használd
fűszerezésre.
– Ha a szezonon kívül a növények friss aromájára vágysz, fagyaszd le.
– Ugye tudod, hogy a fűszernövényeket nem
csak a konyhában használhatod? Ők a gyógyítás élharcosai, érdemes a régi „füvesas�szonyok” világába kalandozni.
Ugye önök is hallották?
Töltsék meg gyógy- és fűszernövényekkel a
kertet, a teraszt vagy az erkélyt, de a konyhaablakban is jól mutat egy-egy csokor a
kedvencünkből. Az ültetés és a növények
gondozása léleksimogató, ezért is érdemes
belevágni. A kozármislenyi helyi piacon június 11-én a fűszernövényeké lesz a főszerep.
Jöjjenek el, szakértő segítségével előkészíthetik fűszernövénykertjüket, kérdezzenek bátran
az erre kialakított standon. Vásárolják meg
nálunk a növényeket, és töltsék meg a kertet
illatokkal, a konyhát pedig ízekkel. Várjuk kedves olvasóinkat szeretettel, kölcsönözzenek
könyvet e témakörben könyvtárunkból. A mi
kedvencünk A kert konyhája Beck Marianntól.
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Horgászunk! Hurrá!
Kassai Judit
Végre itt a jó idő, ami rengeteg szabadidősportnak kedvez. Sokféle sportról írtunk már, egyről azonban még
biztosan nem esett szó. Ez pedig a horgászat. Kozármislenyben, illetve a várostól néhány kilométernyire több tó
is van, amelyek számos halfajnak adnak otthont.
A horgászat családi programnak is kiváló, hiszen csodás
környezetben, árnyas fák alatt kapcsolódhat ki a család.
És ki tudja, talán a vacsorát is a tó adja egy szép ponty
vagy keszeg formájában.
Minden ember megtalálhatja a számítását ebben a
remek sportban, ráadásul az ország vízügyi adottságai
megannyi lehetőséget biztosítanak a horgászat bármely módszeréhez, válfajához. Lépten-nyomon buk-

kanhatunk intenzíven telepített sporttavakba, melyek
garantálják a kimerítő sportélményt. Lenyűgöző, hogy
milyen egyedi atmoszférával rendelkezik minden víz,
ami sokszor beszippantja és magával ragadja a vízpartra érkezőket.
A kozármislenyi tavak festői környezetben várják a nyugalomra és élményre vágyókat. Ám nemcsak a látvány
miatt érdemes idelátogatni. A tavakban bőséges a halállomány, amúr, ponty, keszeg, süllő, csuka és törpeharcsa
is található itt.
A Mátéka-tavon baranyai rekord is született az elmúlt
időszakban, hiszen 56 kilós harcsát sikerült kifognia az
egyik horgásznak.
Kassai Judit

EZÜSTÖS lányok
sikerült jobban, ledolgozta hátrányát, és 14:14-et
mutatott az eredményjelző.
Szerencsére a lányok nem
adták fel, nem ijedtek meg,
ismét két-három gólos előnyre
tettek szert, ami épp elegendő
volt a győzelemhez, ez pedig az
ezüstérmet jelentette a Kozármisleny SE lányainak.
Gratulálunk a szép eredményhez!

Ezüstérmesek lettek a
bajnokságban, és már biztos
ezüstérmesek a Liga Kupában!
A kozármislenyi kézilabdás lányok
rangadót játszottak a NEKA ellen,
hiszen a második találkozott a
harmadikkal. Mindkét csapat tudta,
hogy nagy a tét, aki ezen a meccsen
győz, az ezüstérmes lesz.
A lányok pedig fantasztikus formában játszottak, a NEKA egyetlen
egyszer sem vezetett! Csak futott az
eredmény után. A mérkőzés végig
nagyon szoros és izgalmas volt. A
félidőben 11:9-re vezetett a Kozármisleny csapata.
Nem egy életbiztosítás, de remek
kiindulópont a második felvonásra.
A szünet után aztán hamarosan
Polics talált a kapuba, ezzel a góllal
négyre növelte előnyét a csapat. Ám
a következő tíz perc a NEKA-nak
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V. Kozármislenyi Pünkösd Kupa
Ötödik alkalommal rendezték meg városunkban a Pünkösd Kupát, melynek résztvevői U–16-os kosárlabdajátékosok voltak. A Kozármisleny SE
vendégei a GYKSE–Szekszárd, valamint a Dunaújvárosi Sárkányok voltak.
A csapat bronzérmet szerzett. A rendezvény célja, hogy az utánpótláscsapatoknak lehetőséget biztosítson a játékra és a megmérettetésre.
A program, melyen a csapatok meghívásos alapon vesznek részt, minden
évben különleges sportélményt nyújt a gyerekeknek. A mérkőzéseken – a
szabályok szigorú betartása mellett – nézőket is fogadhattak, már lehetett szurkolni a lelátón a mislenyieknek.
A rendezvény fővédnöke dr. Biró Károly, városunk polgármestere, támogatója pedig a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. volt.
Sajnos az U–14-es csapatnak az ellenfele lemondta a tornát. Így a sportolók a tavalyi Országos Főtáblára (legjobb 32-be) jutásért, illetve az idei
évben a régiós döntőbe jutásért vehették át díjazásukat.

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