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Szerete  el köszöntöm a hölgyeket nő-

napi számunkban, de az alább olvasható 

információk természetesen minden ko-

zármislenyi lakosnak szólnak. 

Dr. Biró Károly

Kezdeném a jó hírrel a várandós édes-

anyáknak, hiszen az újszülö  ek részére új 

támogatási formát vezetünk be, ezzel is 

jeleznénk megbecsülésünket a fi atalok és 

a gyermeket vállaló családok felé.  2021. 

január 1-jétől új szociális rendeletünknek 

köszönhetően elindult a Babaváró Prog-

ramunk, mely keretében a kozármislenyi 

lakhellyel rendelkező újszülö   részére 20 

ezer forint összegű támogatást nyújtunk 

ajándékutalvány formájában. Ennél a 

támogatási formánál is szükséges a jö-

vedelmi viszonyok vizsgálata, de olyan 

magasan határoztuk meg az egy főre eső 

jövedelmet, hogy a családok túlnyomó 

többsége jogosul  á válik az új támoga-

tásra. Ezzel kapcsolatosan érdeklődhet-

nek a védőnői szolgálatoknál, a hivatal 

szociális ügyintézőjénél és a Szociális Bi-

zo  ság elnökénél is.

Február végén elérkeztünk egy jelentős 

mérföldkőhöz: lezárult az idei év 

legfontosabb beruházásának

előkészítő szakasza.

Közbeszerzési eljárás eredményeképpen 

aláírásra került a kivitelezési szerződés az 

új négycsoportos bölcsőde létrehozása 

érdekében. Érdemes á  ekintenünk, hogy 

mi történt eddig, hiszen most már hétről 

hétre látványosan tárul elénk a beruházás 

megvalósulása. A magyar kormányhoz 

2019 tavaszán nyújto  uk be az újragon-

dolt pályázatunkat, melynek során a ko-

rábbi kétcsoportos bölcsőde helye   négy 

csoport kialakítását lá  uk szükségesnek. 

A pályáza   programot á  rányíto  ák a Ba-

ranya Megyei Terüle  ejlesztési Opera  v 

Programhoz. 2019 novemberében kap-

tuk meg az értesítést, hogy pályázatunk 

100 százalékos fi nanszírozással támoga-

tást nyert, így a támogatási szerződést is 

aláírha  uk decemberben. 

Ez után következe   az engedélyezési terv, 

majd a kivitelezés tervdokumentációinak 

elkészítése. 2020 márciusában megkap-

tuk a jogerős építési engedélyt és hosszú 

előkészítő munkát követően 2020 őszén 

meghirdethe  ük a nyilvános közbeszerzési 

eljárást. A felhívás eredményeként 13 cég 

jelentkeze   országosan a pályázatra. A be-

érkeze   munkák elbírálása után 2021. feb-

ruár 11-én döntés születe   a nyertes kivi-

telező kiválasztásáról, február végén pedig 

aláírásra került a kivitelezési szerződés. 

A tervek szerint 2021. december 31-re el-

készül a négycsoportos bölcsőde és 2022 

első hónapjaiban meg is kezdi működé-

sét. Az Alkotmány téri bölcsőde csoport-

jai átköltöznek az új létesítménybe, régi 

épületét pedig az óvoda vehe   birtokba. 

Ennek köszönhetően az óvodai csoport-

létszámok 22-25 főre csökkennek, és 

Magyarország legnagyobb, 13 csoportos 

óvodája lesz a mislenyi intézmény. Ez is 

jól példázza városunk kiemelkedő telje-

sítményét, miszerint Kozármislenyben 

él a legtöbb gyermek a felnő   lakosság-

hoz arányosítva. Ezért mondhatjuk egyre 

büszkébben, hogy Kozármisleny a legfi a-

talabb átlagéletkorú város hazánkban.

A téli időszakban sikeres beszerzési el-

járást folyta  unk a játszóterek további 

fejlesztéseinek érdekében, így i   is meg-

van a nyertes kivitelező. Március-április 

hónapban megépül a Gárdonyi utcai, a 

Rákóczi ú   és a Mikszáth utcai játszótér.

Elő  ünk álló feladat még a közösségi tér 

kialakítása a parkerdő területén, melynek 

során akár bringapark, pihenőliget és ku-

tyajátszótér fejlesztése valósulhat meg 

ebben az évben.

Kozármisleny Város Önkormányzata szo-

ros együ  működésben a felnő  -házior-

vosi szolgáltatókkal, – kiemelten Molnár 

Csilla doktornővel – felajánlo  a segítsé-

gét a csoportos koronavírus- védőoltások 

beadásának megszervezéséhez. Remé-

nyeink szerint a következő hónapokban 

fel fog gyorsulni a folyamat Kozármis-

lenyben is, ennek érdekében nagyobb in-

tézményeinket rendelkezésre bocsátjuk, 

hogy a szervezés és az előkészületek mi-

nél gördülékenyebben menjenek. 

Március közepétől újra biztosítani szeret-

nénk a koronavírus-gyorstesztet lakosa-

inknak a védőnői szolgálaton keresztül. A 

tömeges védőoltásokat követően ugyan-

is érdemes ellenőrizni magunkat, hogy 

szervezetünkben kialakult-e a megfelelő 

véde  ség. Ennek a legegyszerűbb és leg-

hatékonyabb ellenőrzése az általunk biz-

tosíto   szerológiai gyorsteszt elvégzése.

Elindult a város megújult honlapja, mely 

naprakészen tartalmaz minden jogszabály 

által előírt információt és közérdekű ada-

tot. Büszkék vagyunk az új oldalra, hiszen 

saját kollégáinkkal oldo  uk meg a fejlesz-

tést. A közeljövőben meg is pályázzuk az Év 

Honlapja díjat az önkormányzatok és tele-

pülések kategóriájában. Kérem, használ-

ják rendszeresen, és innen tájékozódjanak 

a hiteles városi hírekről, eseményekről!

www.kozarmisleny.hu

2021 végére elkészülhet
az új négycsoportos mislenyi bölcsőde

 Aláírásra került a kivitelezési szerződés a Géplak K  .-vel

az új négycsoportos bölcsőde létrehozása érdekében
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dr. Kállai Sándor

Ez a nap hivatalosan is a nőké. Nőna-

pon, mi, férfi ak egy szál virággal vagy 

egy egész csokorral akarjuk elmondani 

mindazt, amit a többi 364 nap alkalmával 

nem te  ünk meg. Ezért aztán tartozunk 

nekik a gondoskodó türelmükért, az óvó 

szeretetükért, a megértő simogatásért, 

az önfeláldozó gondoskodásért, a  szta 

ruháért, a fi nom ételért, a családi fészek 

melegéért, a munkahely o  honosságá-

ért. Valószínűleg ez a  sztelet és megbe-

csülés az oka annak, hogy egy erede  leg 

munkásmozgalmi ünnep átalakult és – 

legalább is Európában – már nem a női 

egyenjogúság körüli harcról szól, hanem 

a nők irán    sztelet és megbecsülés kife-

jezésének napja le  .

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a nők 

kiemelkedő helyzetben vannak Kozármis-

lenyben. Önkormányzatunknál és a képvi-

selő-testületben, de az intézményeinknél 

is a hölgyek vannak többségben. (Ebben 

is dobogós helyen vagyunk az országban.) 

Megkülönböztete   fi gyelemmel kisérjük 

javaslataikat, fejlesztjük az Őket kiszolgá-

ló intézményeinket, közösségi tereinket, 

támogatjuk civil szerveződéseiket.

Minden évben március elején tartjuk 

a Nők hetét. Tavaly tavasszal ez volt az 

utolsó olyan programunk, amelyet még 

korlátozások nélkül, a megszoko   kere-

tek közö   szervezhe  ünk. Reményeink 

szerint az idei évben pedig az utolsó 

olyan események egyike lehet, amellyel 

beszorulunk az online térbe. A hét te-

ma  kája alapvetően nem változik a ko-

rábbiakhoz képest: a különböző női sze-

repek bemutatása melle   szeretnénk 

felhívni a fi gyelmet az egészségtudatos 

életvitel fontosságára. 

Nők, akik
helytállnak a járvány idején 
A koronavírustól elvonatkoztatni bármilyen 

területen nehéz, a rendkívüli helyzet már 

több mint egy éve keserí   meg a minden-

napjainkat. Vannak nők, akik foglalkozási 

területük révén sokkal inkább ki vannak 

téve a vírus okozta tes  , lelki változásoknak, 

mint a többség. Közülük szeretnénk be-

mutatni a hét minden napján egyet-egyet. 

Hogy kiket, az legyen meglepetés! Már csak 

ezért is érdemes lesz fi gyelemmel követni 

március 8. és 14. közö   a Művelődési Köz-

pont közösségi oldalát! 

Egészségtudatosan
a mindennapokban 
Egyre inkább tudatosul mindannyiunk-

ban, hogy egyik legfőbb kincsünk az 

egészség. A megfelelő mennyiségű és 

minőségű mozgás ennek szerves részét 

képezi. Ingyenes online tornáinkkal bár-

ki újra bekapcsolódhat a régi megszoko   

edzéseinkbe, minden korosztály megta-

lálhatja a hozzá legközelebb álló mozgás-

formát. A tudatos táplálkozás és a sport 

melle   nem szabad megfeledkeznünk a 

szűrővizsgálatok fontosságáról sem. Ta-

lán nem mindenki tudja, hogy a város 

„rózsaszín padja” is erre hívja fel a fi gyel-

met. 

„Énidő” fotópályázat 
A házasság hete alkalmából meghirdete   

fotópályázatunk sikerén felbuzdulva is-

mét várjuk a fényképeket! Ez alkalommal 

a manapság olyan népszerű és igencsak 

sokféleképpen értelmezhető „énidő” té-

makörében küldhe  k be a mulatságos, 

meghökkentő, ironikus, vagy ténylegesen 

a feltöltődés pillanatait megörökítő, egy-

szóval életszagú alkotásokat. 

A hét folyamán nem csak fotóikkal nyer-

hetnek. Érdemes lesz kilátogatni az év 

első nagypiacára is, hiszen március 12-én 

a Mislenyi Portéka vásárlói közö   a nők 

hete alkalmából ajándékkosarat sorso-

lunk ki.

Nők a középpontban

Március 8. A képviselő-testület – kisebbségben lévő –
férfi  tagjainak nőnapi köszöntője

„Köszönet a nőknek. Köszönet neked, 

aki megszültél. És neked, aki a fele-

ségem voltál. És neked, te harmadik, 

 zedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, 

gyöngédséget, egy meleg pillantást, 

az utcán, elmenőben, vigasztaltál, 

mikor magányos voltam, elringa  ál, 

mikor a haláltól féltem. Köszönet 

neked, mert szőke voltál. És neked, 

mert fehér voltál. És neked, mert a 

kezed szép volt. És neked, mert ostoba 

és jó voltál. És neked, mert okos és jó-

kedvű voltál. (...) Köszönet a nőknek, 

köszönet”

Márai Sándoror
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A Ferencváros pécsi származású magyar 

válogato   kapusa, Dibusz Dénes a közel-

múltban Kozármislenyben vásárolt épí-

tési telket. A hálóőrtől megtudtuk, hogy 

pályafutása befejezése után családjával 

i   képzelik el jövőjüket.

Szakács Miklós

– Mikor kezdődik az építkezés?

– Az még azért odébb van – árulta el mo-

solyogva Dibusz Dénes. – Hosszabb távú 

dolog ez a részünkről.

– Miért épp Kozármislenyben vásárol-

tak telket?

– Nem csak én, hanem a feleségem is 

baranyai illetőségű, ő komlói. Így abban 

mind a ke  en egyetérte  ünk, hogy hosz-

szú távon i  , a környéken képzeljük el az 

életünket, ez igazából adta magát. Kozár-

misleny mindig egy nagyon szimpa  kus 

kisváros volt számunkra. Egy olyan hely, 

ahol el tudjuk képzelni az életünket, a 

gyereknevelést. Misleny szellemiségében 

is egy olyan város, ami egy család számá-

ra ideális.

– Most 30 éves, ami azért kapusok 

esetében még közel sem veterán kor. 

Máris a visszavonuláson gondolkodik?

– Erről szó sincs. Természetesen a telek-

vásárlás, ha úgy tetszik, egy hosszú távú 

projekt első lépése. Ha a sérülések is el-

kerülnek, akkor azért remélem, hogy jó 

pár évig még nem lesz aktuális a költözés.

– A teljesítménye alapján mindeneset-

re tényleg nem úgy tűnik, hogy köze-

ledne a befejezés. A Fradival lassan 

bajnokok lesznek, miközben a bajnok-

ságból még egy teljes kör hátravan. 

Számolgatják már, hogy mikor lehet 

ünnepelni?

– Nem, erről szó sincs. Természetesen an-

nak örülök, hogy van egy biztos előnyünk. 

Ennek köszönhetően nem kell minden 

héten hátrafelé pillantgatnunk, ami per-

sze ad egy egészséges önbizalmat. Ha 

ugyanúgy gyűjtögetjük a pontokat, mint 

eddig, akkor el fogjuk érni a célunkat. 

Márpedig a fő célunk ez. Meg akarjuk 

nyerni a bajnokságot.

– Illetve ne feledkezzünk meg arról sem, 

hogy nyáron jön az Európa-bajnokság. 

Sokszor jut már eszébe?

– Hogyne! Azt azért nem állíthatom, hogy 

ezzel kelek, ezzel fekszem, hiszen van je-

lenleg elég sok olyan feladat, amit még az 

Eb elő   meg kell csinálni. De azért sok-

szor gondolok arra, hogy a nyáron hazai 

pályán léphetünk pályára egy kon  nens-

tornán, Európa legjobb csapatai ellen. 

Nagyon remélem, hogy a vírushelyzet ad-

digra konszolidálódik, és nem csak hazai 

pályán, de saját közönségünk elő   futha-

tunk majd ki a Puskás Aréna gyepére.

– Sok évvel ezelő   Pécse   mutatkozo   

be az élvonalban. Manapság fi gye-

lemmel köve   még a csapat eredmé-

nyeit?

– Olyannyira, hogy teljesen naprakész 

vagyok. Pár hete a saját kupameccsün-

ket o  hon néztem tévén, ugyanis akkor 

nem voltam a meccskeretben. Amikor 

vége le  , már mentem is fel a Youtu-

be-ra, hogy a PMFC–Haladás mérkőzést 

is fi gyelemmel tudjam követni. Nagyon 

fi atal, jó focit játszó, szimpa  kus csapat 

van most Pécse  . Ha idén talán még ko-

rai is lenne a feljutás a számára, biztos 

vagyok benne, hogy hamarosan ismét 

NB I.-es lesz!

Dibusz Dénes: mindig
is szimpa  kus város volt Kozármisleny
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Tisztelt Lakosság!
2021. februárjában a képviselő-testület 

bevonásával az alábbi fontos polgármes-

teri határozatok szüle  ek:

A nem közművel ösz-

szegyűjtö   háztartási 

szennyvízzel kapcso-

latos közszolgáltatást 

a Daróczi Zsigmond és Társa K  . (7628 

Pécs, Deák Ferenc u.11.) látja el 2021. 

december 31-ig. A szennyvízszállítás 

díja 1 köbméterre vonatkozóan ne  ó 

1496 Ft + áfa, bru  ó 1.900 Ft. 5 köb-

méternél kisebb mennyiségű szennyvíz 

esetén 5 köbmétert számláznak a tulaj-

donos felé. A szállítás a bejelentéstől 

számíto   72 órán belül, az ügyféllel 

egyeztete   időpontban, 2 órás időin-

tervallum megadásával, hétköznapo-

kon 7.00 és 16.00 közö   történik.

Vasárnapi házasság-

kötésre, valamint az 

anyakönyvvezető csa-

ládi rendezvényen való 

részvételére jogszabály-

változás mia   nincs le-

hetőség.

Tájékoztatás vendéglátóhelyek 
osztályba sorolásáról
A kereskedelemről szóló 

2005. évi CLXIV. törvény 

(a továbbiakban: Kertv.) 

kereskedelmi nyilvántar-

tások egyes rendelkezései 

2021. január 1-től megváltoztak. 

210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 31. § 

értelmében a 2021. január 1-ig bejelen-

te   vendéglátóüzletek esetén a 4. mel-

léklet szerin   vendéglátó-üzle   pust a 

kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig 

köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A kormányrendelet 4. melléklete felso-

rolja az egyes vendéglátóhely-üzle   pu-

sokat és azok jellemzőit.

Kérem azon üzletek üzemeltetőit, akik-

nek a tevékenységi körében vendéglátás/ 

vagy vendéglátás is szerepel, hogy a mel-

lékletben felsorolt üzle   pusról nyilatkoz-

ni szíveskedjenek.

A nyilatkozat a Kozármislenyi Közös Ön-

kormányza   Hivatalhoz (személyesen 

vagy postai úton: 7761 Kozármisleny, Pé-

csi út 124., e-mailben: info@kozarmis-

leny.hu, elektronikus ügyintézés útján: 

Krid: BTCJN) történő beküldésének határ-

ideje 2021. március 31.

A nyilatkoza  al kapcsolatban bővebb 

tájékoztatást Kassai Judit ügyintézőtől 

kérhetnek a 72/570-910 telefonszámon, 

vagy az info@kozarmisleny.hu e-mail-cí-

men.

Tájékoztatás a népszámlálás 
elhalasztásáról
A Kormány 45/2021. (II. 

5.) rendelete a veszély-

helyzet idején alkalma-

zandó további védelmi 

intézkedésekről szóló 

479/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet mó-

dosításáról az alábbiakat rendeli el:

A 2021. évi népszámlálásra 2022-ben 

kerül sor. Az ada  elvételt 2022. október 

1. és november 20. közö   kell végrehaj-

tani. A pótösszeírását 2022. november 

28-ig kell befejezni a 2018. évi CI. törvény 

5. § (6) bekezdése szerin   eltéréssel. Az 

adat-előkészítési, ada  eldolgozási folya-

mat 2023. november 28-ig tart.

Tájékoztató településképi 
bejelentési eljárásról
2021. március 1-jétől igényelhető a kor-

mány által biztosíto   lakásfelújítási tá-

mogatás. Ennek részletei az 518/2020. 

(XI.25.) Kormányren-

deletben olvashatók. A 

felújítási munkák közö   

számos olyan is előfordul-

hat, amely az épület külső 

megjelenését érinthe   és ezzel megvál-

toztatja az épület utcai homlokzatának 

megjelenését. Bár az építkezések és az 

átalakítások nagy része nem építési en-

gedélyköteles, azonban az mindenkép-

pen fontos, hogy az épületen történt 

beavatkozás a település arculatához il-

leszkedjen.

Az építe   környezetünk védelmének ér-

vényesítése érdekében a Kozármisleny 

Város településkép védelméről szóló 

24/2017. (XII.20.) önkormányza   rende-

let értelmében több e felújítási tevékeny-

ségek közül csak településképi bejelenté-

si eljárás során hozo   határozat alapján 

végezhető csupán. 

Településkép-védelemmel kapcsolatos 

bővebb információkért Bánfalvi Zoltán 

városi főépítészt a 72/570-913 telefon-

számon, ügyfélfogadási idejében (csü-

törtöki előzetes telefonon történt be-

jelentkezés alapján) vagy a foepitesz@

kozarmisleny.hu elektronikus elérhetősé-

gen kereshe  k. A hatályos településképi 

rendelet és mellékletei a kozarmisleny.hu 

honlapon, az Önkormányzat/Rendeletek 

menüpontban érhető el.

Az önkormányzat legfontosabb hírei
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2021-ben indítjuk útjára Kozármislenyben a közösségi költ-

ségvetés projektet, amelynek célja, hogy az önkormányzat 

költségvetésében elkülöníte   5 millió forint fejlesztési összeg 

sorsáról közösen döntsünk.

Minden kozármislenyi lakosnak lehetősége nyílik rá, hogy 

javaslatát online formában elküldje arról, hogy lakókörnye-

zetében milyen közösségi célt szolgáló fejlesztési ötlete van, 

ezzel is elősegítve, hogy jobb, élhetőbb legyen lakóhelyünk. 

Az ötleteknek csak a megvalósításhoz elkülönített forrás szab 

határt, valamint az, hogy hányan tartják majd szintén fontos-

nak ezt a célt.

Hogyan működik a kampány? 
Két jól elkülöníthető szakasza van: 

Az első, a javasla  étel időszaka március 31-ig tart. Ennek lezár-

ta után a részvételi munkacsoport a beérkeze   ötleteket össze-

gyűjtve szavazásra bocsátja a legjobb  zet. 

A második szakasz már a szavazásé. Április 15-ét követően újra 

rajtunk múlik, hogy mely ötletek kapják a legtöbb voksot, mely 

esetekben kerülhet sor a megvalósításra.

A projekt eredményességéért és átláthatóságáért a kijelölt rész-

vételi munkacsoport felel.  A munkacsoportba delegált tagok: 

önkormányza   képviselők, közösségszervezők, civilek és a beér-

keze   témákhoz kapcsolódó szakértők. 

A költségvetési projek  el kapcsolatos naprakész, friss informá-

ciókért kísérje fi gyelemmel városunk megújult weboldalát és 

hivatalos Facebook-oldalát!

Közös döntés, közös felelősség!

Az 1848-49-es forradalom és szabadság-

harc hőseire – a jelenlegi szabályozás 

értelmében – közösen emlékezni sajnos 

nem tudunk, de egyénileg a Március 15. 

téren álló obeliszknél  szteleghetünk. 

Az alábbiakban az elmaradó ünnepség 

elmaradó ünnepi beszédének részlete-

it mutatjuk be. Lentebb olvashatók dr. 

Kállai Sándor önkormányza   képviselő 

gondolatai rendhagyó módon írásos 

formában.

„Az 1848-as forradalom különleges pilla-

nat volt a magyar történelemben. Külön-

leges pillanat, mert Magyarország nem 

Európa után következe  , hanem elő  e 

járt; ezért minden i   élő ember, minden 

magyar büszkén gondol rá. Büszke volt 

minden i   élő ember a szinte példátlan 

egyetértésére, amely akarta, követelte és 

kiharcolta a változást. 

1848. március 15-én a forradalom elin-

dítói megnyito  ák az utat a reformkor 

eszméinek érvényesülése, a polgári Ma-

gyarország megvalósítása elő  . Egy olyan 

egyet akaró és egyetértő pillanat részesei 

lehe  ek, amely nagyon ritka volt a koráb-

bi magyar történelemben, és az azóta élt 

nyolc nemzedék életében is alig-alig volt 

megtapasztalható. A nagy nap emléke 

minden magyarban azt a büszke és meg-

ható érzést kel   ma is, hogy akkor olyan 

dolgok kezdődtek, olyan eszméket fogal-

maztak meg, amelyekért mindig érdemes 

küzdeni. 

A történe  rás poli  kai műfaj, ahol az em-

berek szívéért és eszéért folyik a küzde-

lem. Nekünk a saját hőseink  szteletére 

van szükségünk, olyanokra, akiket ma-

gunk és utódaink elé állíthatunk példa-

képül. Szükségünk van rájuk, mert a hő-

sök  sztelete önmagunk  szteletére tanít 

bennünket, és mert példaképek nélkül 

nincs jövőnk.  

Engedjék meg, hogy a 173 éve megfogal-

mazo   12 pont élén álló − annak idején 

a kezdetet jelentő − kívánsággal fejezzem 

be.

 »Legyen béke, szabadság és 
egyetértés!«
Tudjuk, hogy mindháromra nagy szüksé-

günk van, és mindhárom nagyon töré-

keny. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy 

leginkább a magyar átok, az egyet nem 

értés az, ami ma is mérgezi életünket. 

Voltak ihlete   pillanatai az 1848 utáni 

történelmünknek, mikor az egyetértés 

megvalósulni látszo  , és e pillanatokban 

mindig is a márciusi gondolatok jelentet-

ték a közös nevezőt. Ünnepeink feladata, 

hogy közve  tsék azokat az értékeket, me-

lyekben kétség nélkül egyet lehet érteni. 

Kívánom, hogy Kozármisleny az egyetér-

tés műhelye és menedéke lehessen.” 

Gondolatok az ünnepről

Döntsünk közösen!
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Tájékozódjon hiteles forrásból

Igaz-e, hogy már egy éve nyílt pályázat 

helye   „kijelölték” az új óvodavezetőt? 

NEM IGAZ! Az intéz-

ményvezetői megbízást 

minden esetben pályá-

zat kiírása előzi meg. A 

beérkező pályázatok 

szakmai értékelésére – 

az előzőkhöz hasonlóan 

– most is az általános is-

kolánk igazgatóját, Varga Évát kérjük fel. A 

nyílt pályázat már kiírásra került, melyről 

bővebben a megújult honlapunkon: ko-

zarmisleny.hu/palyazatok/allas-palyaza-

tok is tájékozódhatnak.

Igaz-e, hogy a képviselők megkérdezése 

nélkül születnek a döntések a veszély-

helyzet ala  ?

NEM IGAZ! A bi-

zo  ságok és a tes-

tület hatáskörét a 

polgármester gya-

korolja, ennek el-

lenére a fontosabb 

döntéseket előterjesz  k a képviselők felé, 

akik azokat elektronikusan, írásban vé-

leményezhe  k és javaslatokat tehetnek. 

Ezen véleményezési eljárást Kozármis-

lenyben az elsők közö   veze  ék be a ve-

szélyhelyze   döntéshozatali eljárásba.

Igaz-e, hogy az önkormányzat a meg-

hirdete   Zöldváros programja ellenére 

indokolatlanul ritkítja a fákat Kozármis-

lenyben?

NEM IGAZ! Városunk vezetői továbbra 

is elköteleze  ek a Zöldváros program 

végrehajtásáért.  

Településünkön 

minden fakivá-

gás minősíte   

faápoló és favizs-

gáló szakmérnök 

javaslatára vagy 

lakossági kérelmek alapján történik. 

Szakmai véleményezés után kerül sor a 

veszélyes, korhadt, beteg, biztonságos 

közlekedést akadályozó fák eltávolításá-

ra, így óvva a lakosok egészségét, tes   

épségét, a lakóingatlanokat és egyéb 

vagyontárgyakat. Fontos azonban meg-

jegyezni, hogy a kivágo   famennyiség 

többszörösen pótlásra kerül szintén 

szakmai javaslat alapján megfogalma-

zo   fafajtákkal.

A városi legendák helye  …
Tájékozódjon hiteles forrásból!
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A Városgondnokság vezetőjét, Barics Ar-

noldot kérdeztük arról, hogy milyen fel-

adataik vannak a tavasz beköszöntével.

Kassai Judit

– A téli időszak után folyamatosan taka-

rítjuk az útpadkák melle    hordalékot, a 

nyílt vízelvezető rendszereink, árkaink át-

ereszeit. Tisz  tjuk a településünkön átha-

ladó patakok mederkörnyezetét. Kezeljük 

az útmen   fákat, amelyeket rendszere-

sen visszavágunk. Több olyan területünk 

van, ami különösen frekventált, úgy, mint 

a főútvonal melle   a parkerdő, a játszóte-

rek és a bicikliútvonal melle    területek. 

A napi munkavégzésünk során sajnálatos 

módon találunk olyan fákat, melyek bete-

gek, fertőzik a körülö  ük lévő növényze-

tet vagy éppen annyira korhadtak, ürege-

sek, hogy akár balesetet vagy életveszélyt 

is okozhatnak. Szakembergárda segí   

munkánkat, szakmai szempontok szerint 

megvizsgálják a fákat és az ő iránymuta-

tásuk alapján végezzük azok gondozását, 

utókezelését, szükség esetén a beteg fák 

eltávolítását. Útmutatásuk szerint kezel-

jük a még menthető, beteg fákat, illetve 

az általuk meghatározo   fajtákkal pótol-

juk az eltávolíto   növényzetet, fi gyelem-

be véve a klímaváltozást, talajösszetételt. 

Fontos hangsúlyoznom, hogy az eltávo-

líto   fák többszörösét telepítjük újra. A 

gömbkőris, gömbakác, selyemakác és a 

magas kőris mutatós és szépen növekszik 

a kozármislenyi kötö   talajban, így ezeket 

a fafajtákat preferáljuk. Tevekénységün-

ket a helyi szabályoknak és a törvényi elő-

írásoknak megfelelően végezzük – foglal-

ta össze Barics Arnold.

De mi alapján tudják eldönteni a szakér-

tők, hogy melyik fát kell kivágni és melyi-

ket lehet megmenteni?

Hoff mann-né Kiss Gabriella, az önkor-

mányzat által megbízo   okleveles fa-

vizsgáló szakmérnök elmondta, fontos 

 sztában lenni azzal, hogy nem minden 

fa egészséges, ami annak tűnik. „Lehet, 

hogy egy fának gyönyörű dús a lombko-

ronája, mégis beteg. Ezt komplex vizs-

gála  al lehet megállapítani, kezdve a 

gyökerétől, de a környezetét is alaposan 

szemügyre kell venni. Hárman vagyunk a 

csapatban, növényvédő szakmérnökkel 

és alpintechnikai szakemberrel dolgozom 

együ  . Célunk a fák teljes körű átvizsgá-

lása, ápolása és megtartása, hiszen tud-

juk, hogy a fáknak ökológiai és ökonómia 

szempontból is milyen fontos szerepe 

van. Ha azonban a fa nagyon beteg, vagy 

törésveszélyes, mert annyira elkorhadt, 

akkor sajnos a kivágást javasoljuk. Ám a 

kivágo   fák helye   minden esetben új 

csemetéket ültetünk.”

A szokásos tavaszi munkálatok minden évben ismétlődnek…

BÚJJ, BÚJJ ZÖLD ÁG 
GYERMEKHÍVOGATÓ 
EGYESÜLET
adószám: 18321335-1-02

CSALÁDOK KULTURÁLIS 
ÉS SZABADIDŐSPORT 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE
adószám: 18320372-1-02

DIABELLI MŰVÉSZETI ÉS 
OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY
adószám: 18322824-1-02

ÉLET-ESÉLY AUTISTÁKAT 
SEGÍTŐ EGYESÜLET
adószám: 18315763-1-02

JÓZSA GERGELY NÉPTÁNC 
EGYESÜLET
adószám: 18327991-1-02

KAPTÁR EGYESÜLET
adószám: 19026332-1-02

KENDERZSUPP 
HAGYOMÁNYŐRZŐ 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
adószám: 18332445-1-02

KOZÁRMISLENYI 

JANIKOVSZKY ÉVA 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

adószám: 15835358-2-02

JANIKOVSZKY ÉVA

ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

adószám: 15556208-2-02

KOZÁRMISLENY SPORT 

EGYESÜLET

adószám: 18304990-2-02

KOZÁRMISLENYI NÉMET 

NEMZETISÉGI ÉS 

MŰVÉSZETKEDVELŐK 

EGYESÜLET

adószám: 18306260-1-02

KOZÁRMISLENYI 

NYUGDÍJASOK EGYMÁSÉRT 

EGYESÜLET

adószám: 18316276-1-02

KOZÁRMISLENYI POLGÁRŐR 

EGYESÜLET

adószám: 18739945-1-02

„NASI LJUDI” NEMZETISÉGI 
EGYESÜLET KOZÁRMISLENY
adószám: 18318876-1-02

PORTA PANNÓNIA EGYESÜLET
adószám: 18911046-1-02

SZIGETI OKTÁVIA 
TÁNCMŰVÉSZETÉRT 
ALAPÍTVÁNY
adószám: 18022139-1-02

T-FITT SPORT EGYESÜLET
adószám: 18979859-1-02

TORNÁDÓ TÁNCSPORT 
EGYESÜLET
adószám: 18303889-1-02

ROTARY CLUB KOZÁRMISLENY 
EGYESÜLET
adószám: 18333109-1-02

Kérjük, adója 1%-val támogassa alapítványainkat! 
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Megérkeztem! – Helló Misleny!

Forgács Zsombor
  2021. 02. 18.

  3540 gramm

  48 centiméter

Radó Boróka 
  2021. 01. 29.

  3890 gramm

  54 centiméter

Kőszegi Zelma
  2021. 02. 12.

  3200 gramm

  52 centiméter

Tamis Rozina
  2021. 01. 27.

  2770 gramm

  48 centiméter

Az élet első 1000 napja 
Március 25-e a magzatgyermek világnap-

ja, azt a csodát ünnepeljük, amit a fo-

gantatás, majd a várandósság és végül a 

szülés jelent. Az első trimeszter javarészt 

a rosszullétekről és a család, barátok, is-

merősök elő     tkolózásról szól. A má-

sodik egy energikus, szépséges időszak. 

A harmadik trimeszter vége felé kezdjük 

igazán megérteni a terhesség kifejezé-

sét. A természet olyan csodája ez, amely 

megérdemli, hogy meghajoljunk elő  e. 

Merjünk kérdezni a védőnőktől! 

Védőnői Szolgálat

Kozármisleny, Alkotmány tér 54.

Telefon: 72/ 370-168

– A Pes   Magyar Színház és a Móra Ki-

adó izgalmas nyomozós játékot hirdete   

alsó tagozatosoknak, abból az apropó-

ból, hogy idén lenne Harisnyás Pippi 75 

éves. A feladat az volt, hogy segítenünk 

kellet Kalle nyomozónak megkeresni a 

sok-sok éve eltűnt Harisnyás Pippit. Az 

osztályunkból 3 csapa  al neveztünk a 

versenyre. A csapatok fogalmazást ké-

szíte  ek arról, hogy szerintük hol lehet, 

hol élhet most Pippi. Ezekhez a fogalma-

zásokhoz rajzokat készíte  ünk, az egyik 

csapat gyöngyből kirakta és kisütö  e 

Pippit és barátait, a másik csapatunk pe-

dig legóból építe  e meg Pippi hajóját és 

elképzelt házát. Legnagyobb örömünkre 

a Móra Kiadó az egyik csapatunk munká-

ját találta a legjobbnak, és nekik ítélte az 

első helyezést. A csapat tagjai: Végi Re-

gina, Stangl Norman, Nyiri Márton, Kun 

Mar  n és Jung Tamás. Nagyon büszke 

vagyok rájuk, és természetesen a többi 

versenyzőmre is, mert szuper munkát 

végeztek mindannyian! – mondta el la-

punknak Kardos Zsoltné, a 2. B tanító-

nője.

– Iskolánkban a színvonalas oktatás mel-

le   nagy hangsúlyt fektetünk a nevelés-

re, értékteremtésre. Fontos számunkra 

a biztonságos, szerete  eljes környezet 

megteremtése, diákjaink nevelésében az 

együ  működésre, egymás  szteletére, 

és elfogadására helyezzük a hangsúlyt. 

Első osztályos tanítóként a reggeleket 

napi ráhangolódással, reggeli beszélgető-

körrel kezdem. Az egyik ilyen alkalommal 

témánk volt a barátság fontossága. Pont 

aktuális volt számunkra, hogy az „Út a 

boldogsághoz” program országos rajz-

pályázatot hirdete   „Légy barátságos!” 

elnevezéssel. Felkínáltam kis diákjaim 

számára a lehetőséget, hogy aki szeretné, 

kifejezhe   a gondolatait rajzokon keresz-

tül arról, hogy hogyan viselkedhetünk 

barátságosan a társainkkal, hogy szebbé 

tehessük egymás hétköznapjait. Az elké-

szült műveket elküldtem a fent említe   

rajzpályázatra is. Három tanítványom: 

Amrein Tamás, Galamb Hanna, és Reich 

Mia 1. A osztályos tanulók a pályázat kü-

löndíjasai le  ek. Büszkék vagyunk rájuk! 

– mesélte Szabóné Soós Mária tanítónő.

A kozármislenyi 10 éves Takács Eszter 

első helyeze   le   a ké  ordulós Parafrá-

zis 2020. Országos Festésze   Versenyen. 

A program célja olyan parafrázis(ok) ké-

szítése, melyek a tanuló által tetszőlege-

sen választo   műalkotást újraértelmezik, 

továbbgondolják, refl ektálnak az erede   

művekre. Eszter édesanyja, Gabriella 

elmondta, hogy kislánya nagyon szeret 

festeni, rajzolni, kézműveskedni.

„Munkái rendkívül aprólékosak, nagyon 

alapos, sok időt szán egy-egy alkotásra. 

Ilyenkor bezárkózik a szobájába, nem 

lehet zavarni, minden fi gyelmét a rajz-

ra vagy festményre összpontosítja. De 

gyurmával is szeret dolgozni, egészen 

elképesztő miniatűr dolgokat tud készí-

teni. Unokatestvérével éppen egy köny-

vön dolgoznak, amelynek borítóját és 

illusztrációit Eszter tervezi. Az érzéket a 

művészetekhez az édesapjától örökölte, 

neki van fantasz  kus térlátása, fi atalabb 

korában ő is szívesen rajzolt szabadide-

jében.”

Esz  nek szívből gratulálunk és további 

sok sikert kívánunk neki!

Brillíroztak a tehetséges mislenyi fi atalok
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Húsvétra készülve
A húsvét az egyház, a család és a közösségek ünnepe. Április-
ra megérkezik a tavasz, a természet megújulása melle   szá-
mos népszokás elevenedik fel. A művelődési központ családi 
napja az ünnep idején minden évben az ilyenkor megszoko   
hagyományokat karolja fel. A tojásfestés és hímzés különle-
ges technikáinak megismerése, a mindig népszerű táncház, 
a húsvé   kalács készítésének fortélyai, a közös készülődés 
élménye nagyszerű alkalom a találkozásra.

A korábban megszoko   programokra sajnos idén sem lesz al-
kalom, de az o  honi készülődést mindenképp szeretnénk se-
gíteni! Április első csütörtökén nagypiaccal várunk minden-
kit: beszerezhe  k az ünnepi asztalra, kosárkákba valót, lesz 
jótékonysági kalácsvásár, a hagyományőrzés pedig részben 
online formában, de biztosan megmarad.

– Kozármislenyi Művelődési Központ

dr. Cziglányi Zsolt plébános

Siker és bukás, kudarc és új kezdet, ha-

lál és feltámadás: az élet két oldala. De 

melyiké a végső szó? A nagyhe   szertar-

tások megelevení  k Jézus útját, és az ő 

sorsában a mi utunkat is. 

Virágvasárnap (március 28.) átéljük, 

ahogyan ünneplik bevonulását Jeruzsá-

lembe (barkaszentelés, körmenet), miközben ő már tudja, a fő-

papok és a nép vezetői vesztére törnek (passió).

Nagycsütörtökön (április 1.) elköl  k az utolsó vacsorát, amely-

nek kezdetén Jézus a szeretete jeléül megmossa a tanítványok 

lábát (lábmosás), a kenyérben és a borban örök emlékül rendeli 

értünk hozo   áldozatát, a vacsorát követően pedig szomorúság 

és halálfélelem fogja el a Getszemáni kertben, ahol Júdás veze-

tésével letartóztatják (oltárfosztás).

Nagypénteken (április 2.) Jézust halálra ítélik, vállán a keresz  el 

végighajtják a Golgotára vezető úton, o   keresztre feszí  k, és 

délután három órakor meghal. Ezen a napon nincs szentmise, 

különleges szertartás emlékezik Jézus szenvedésére és halálára, 

benne a János passióval.

Nagyszombat (április 3.) este megemlékezünk a feltámadás éj-

szakájáról: vasárnap hajnalban a sírhoz igyekvő asszonyok üre-

sen találják a sírboltot, este pedig megjelenik Jézus az aposto-

loknak. Az éjszakából hajnal lesz, a halál sötétjére a feltámadás 

fénye virrad. 

Katolikus miserend – 2021 nagyböjt, húsvét
Március 14.   9.00 – Plébánia

 17.00 – Nővérek (Püspöki mise)

Március 19. 18.00 – Nővérek (Szent József ünnepe)

Március 21.   9.00 – Plébánia

 17.00 – Nővérek

Március 25. 18.00 – Nővérek

 (Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe)

Március 28.   9.00 – Plébánia (Virágvasárnap)

 17.00 – Nővérek (Virágvasárnap)

Húsvéti szent három nap
Április 1. 18.00 – Nővérek (Nagycsütörtök)

Április 2. 18.00 – Egerág! (Nagypéntek)

Április 3. 21.00 – Plébánia (Nagyszombat)

Április 4.   9.00 – Plébánia (Húsvét)

 17.00 – Nővérek (Húsvét)

Április 5. 10.30 – Magyarsarlós! (Húsvéthé  ő)

Nagyböjtben szerdánként 18 órakor szentmisét, péntekenként 

18 órakor keresztutat és szentmisét tartunk gyónási lehetőség-

gel a Nővéreknél.

Biztatjuk a kedves híveket, hogy nagyböjt péntekjein keressék 

fel egyénileg, családosan a városunk határában álló, Rózsaker   

Anita kerámiaszobrász által készíte  , horvát kápolna melle   ta-

lálható keresztút állomásait.

Nagy Mariann református lelkésznő
Jézus legyőzte a halált, feltámadt húsvétvasár-

nap. Talán a nagy küzdelem után („Alászállt a 

poklokra, harmadnapon feltámadt a halo  ak 

közül” – Egyetemes Apostoli Hitvallás) a legelső 

dolga volt, hogy megjelenjen a tanítványoknak 

– s kérdést tegyen föl. Tamásnak, a hitetlen-

nek, és Péternek, aki megtagadta őt. Ahhoz a 

Péterhez szól most ez a kérdés, akiről mondhatnánk azt is, hogy 

buko   tanítvány – hűtlen, aki megtagadta Jézust. Gyáva, aki ma-

gára hagyta őt. S most Jézus nem arra kíváncsi, hogy miért te  e 

mindezeket, hanem egyszerűen csak megkérdezi tőle: Szeretsz-e 

engem Péter? Mert Jézus tudja, hogy csak ez számít. Ezt kell leg-

hamarabb helyre rakni magamban. Szeretem-e Jézust? Mert ha 

szeretem Jézust, ha erre megvan a válaszom, akkor munkatárs va-

gyok, tanítvány, hírnök, szóvivő, követ. Az ő követe. E  ől függetle-

nül nagy a harcmező, amin harcolni kell – mert tanítványként van 

elvárás: megváltani a világot, enni adni az éhezőknek, csillapítani 

a haragot, háborúkat imádságainkkal fékezni, megakadályozni 

azt, ami a bűn következménye. Szomorú választ ad Péter: Uram, 

te mindent tudsz. Te tudod, hogy ki vagyok. De azt is tudod, hogy 

szeretlek téged. Szükségünk van erre a kérdésre, hogy mi is lás-

suk, hányadán állunk a Krisztus követésben. Péter szomorúan vá-

laszolt. Talán a mi válaszunk is „igen”, de szomorú – mert Krisztus 

követésre nincs időnk – ötletünk. Mert valahogy hiányzik belő-

lünk követésének tudata. Szomorú kérdése ez Krisztusnak. Talán 

szomorúbb most, mint valaha. 

Református istentisztelet
Április 2. 17.00 – Nagypénteki isten  sztelet

Április 3. 17.00 – Bűnbána   isten  sztelet

Április 4. 10.00 –  Húsvé   ünnepi isten  sztelet

(hagyományos csokitojás-keresés

a templomkertben)

Április 5. 10.00 – Húsvé   isten  sztelet

„Szeretsz-e engem?” 
(Jn 21,17)

Halál és feltámadás
A nagyhét Kozármislenyben és környékén

p g
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Ügyfélfogadás

Hé  ő: 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

Hé  ő: 8–12 és 13–17 óráig

Szerda: 8–12 és 13–16 óráig

Jegyző

Hé  ő: 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

Farsangi mulatság az 
óvodában – iskolában 

Pápainé Deményi Ágnes

Különösen várt esemény a gyermekek életében a farsang, mely-

nek kezdete vízkeresz  ől hamvazószerdáig tart. Ezen időszak a 

hangoskodás, alakoskodás és mulatozás ideje. A beöltözködés 

lázas izgalma mindenkit elragado   és sorra üdvözöltük a tün-

dérré, kalózzá, cicává, mindenféle mesehőssé váló gyerkőcöket. 

Megkezdődö   a tánc, móka, vidámság. Sajnos az idén elmaradt 

a többi csoportba/osztályba te   látogatás, a „szomszédolás”, de 

remélhetőleg a farsang végére nemcsak a telet, hanem a jár-

ványt is kiűztük.

Jelmezbe bújt a Ka  ca csoport

Farsangi mulatság a 3.C-ben
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