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A kozármislenyi Barics Arnold
a megyei díjjazottak között
„Drávamenti horvát vagyok. Bár én már itt születtem,
a nagyszüleim, illetve édesapám az ötvenes években
költöztek Felsőszentmártonból Kozármislenybe…
A családi mintán túl kiváló pedagógusoktól
tanulthattam, akik megalapozták bennem,
hogy a közösségért igenis dolgozni kell.”

TÁJÉKOZTATÓ

Jégpálya épül Kozármislenyben
séges területet is
megvizsgáltunk. Az
előkészítő munka
során a futballklub
és a Gold Sport
Dr. Biró Károly
Kft. is partnerséget ajánlott, így reményeink szerint a
téli időszakban a sportszervezetekkel
együttműködve közös programokat is
tudunk szervezni a jégpályára. Ezúton
is biztatok mindenkit, hogy próbálja
majd ki az új jégpályát!
Keressük az adventi időszakhoz a
mindenki karácsonyfáját. Akinek van
olyan méretes, formás fenyőfája,
útfelújítási programunk, melynek
amely kiöregedett, de a közterületen
keretében az úgynevezett „Kopaszszépen mutatna, az jelezze a városkát” tudjuk felújítani, illetve egyes
gondnokságon!
A Misleny magazin korábbi számában
külterületi utakat és földutakat tuTovább ápoljuk adventi hagyomámár beszámoltunk arról, hogy egy
dunk megerősíteni, inkább a tavaszra
nyainkat, miszerint december 16-án
pályázatnak köszönhetően jégpályát
tolódik.
megtartjuk az idősek karácsonyát,
tervezünk üzemeltetni a helyieknek
Nagyon örülök, hogy – Böröcz Tamás
színes programokkal és vendégláés a környéken élőknek a téli időtelepülésfejlesztési tanácsnok úr
tással. Az erre vonatkozó meghívószakban. Ezt a pályázatot is megkezdeményezésére és szervezésékat figyeljék majd az önkormányzat
nyertük, viszont az akkori elképzelés
ben – a Kossuth Lajos utcai hidat is
csatornáin.
még az volt, hogy egy műanyagbosikerült felújítani.
Még a tél beállta előtt végre tudjuk
rítású jégpályával nyújtanánk ezt a
Kedves Kozármislenyiek! Készüljünk
majd hajtani az útjavítási feladatainszolgáltatást. Az örömhír az, hogy a
kat a Rákóczi utcában és még néhány együtt az ünnepekre, várunk majd
jobb minőségű, eredeti vizes jégmindenkit az adventi programokon!
problémás szakaszon, viszont a nagy
pályát fogjuk a városba telepíteni.
Ennek ugyan magasabbak az üzemeltetési költségei, de önkormányzatunk
kiemelt programként támogatja, hogy
a város lakói számára újabb szabadidős sportolási lehetőséget biztosítson, mert sok fiatal, mozgást szerető
polgár él a településen. Arról is a
napokban született döntés, hogy az
eddigi, a művelődési ház mögötti kosárlabdapálya helyett a sportcsarnok
melletti (kiss & go) parkoló területén
fogjuk kialakítani a fagyasztott jégpályát zeneszolgáltatással és éjszakai
megvilágítással. Terveink szerint az
ideiglenes jégpálya már decembertől
használható lesz, viszont a szomszédos lakókra is gondolva legkésőbb
este 8 óráig lehet majd nyitva.
A helyszín kiválasztásánál nagyon sok
szempontot kellett figyelembe venni.
(A pálya csak vízszintes területre
helyezhető, biztosítani kell a legalább 450 m2-es területet, az extrém
magas elektromosenergia-ellátást,
világítást, büfét, mellékhelyiséget, és
ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZAT – díjátadó a Parlamentben
fontos az iskola közelsége is annak
érdekében, hogy a gyerekek a tanóráKozármisleny Város Önkormányzata elkötelezett a jövő fenntarthatóságáért,
kon is használhassák.) A döntésünket
felelősséget vállalunk a gyermekeink, unokáink jövőjéért!
megelőzően a városban több lehet-

Új helyszínen, újdonságként várja
az ünnepi időszaktól a téli sport kedvelőit
a kozármislenyi jégpálya.
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Hivatali hírek
Az elmúlt hónapban az alábbi
fontos önkormányzati döntések
születtek:
Ä 2021. október 4-én lakossági
fórum megrendezésére került sor
az augusztus óta a honlapon szereplő és bárki által véleményezhető Integrált Településfejlesztési
Stratégiával (ITS) kapcsolatban.
A lakossági fórumon jelenlévők javaslatai be lettek építve a
Stratégiába, melyet a képviselő-testület 2021. október 26-ai
ülésén fogadott el. A stratégiában
minimális módosításokra került
sor a megvalósult és folyamatban
lévő projektek, pályázatok miatt.
A koncepció és az akcióterületek
a 2016-ban elfogadott stratégiához képest nem változtak.
A felülvizsgált ITS lakossági bemutatására 2021. november 15-én
került sor, aki ezen a lakossági
fórumon nem tudott részt venni,
az a teljes anyagot megtalálja és

megismerheti az önkormányzati
honlapon.
Ä Az október 26-ai ülésen döntés született Kozármisleny Város
településrendezési eszközeinek
felülvizsgálatára vonatkozóan a
véleményezési szakasz lezárásáról. A felülvizsgált településrendezési eszközökről végső döntés az
állami főépítész záróvéleményének megérkezése után várható,
még ez év decemberében.
Ä Elvi döntés született továbbá a
Kozármisleny 1. számú fogorvosi
körzet módosításával kapcsolatban. A tervek szerint dr. Pirk Tibor
körzetének megosztásával egy új
körzet alakulna ki, mely praxist dr.
Magyar Viktória fogorvos látná el.
Végső döntés erről előreláthatóan
a decemberi ülésen születik majd.
Ä A képviselő-testület véleményezte
az iskolai körzeteket, és elfogadta
a városunkban szociális szolgáltatást nyújtó SZOCEG Szociális és

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját
is.
Ä Döntött továbbá a képviselő-testület építési telek visszavásárlásáról, földhaszonbérleti szerződések
meghosszabbításáról és a főzőkonyhán szükséges beruházásról
is.
Köszönjük a lakosságnak, hogy
jelen voltak a megismételt, 2021.
október 14-én megtartott közmeghallgatáson!
Az elhangzott kérdésekkel és a felvetett problémákkal kapcsolatban
novemberben tájékoztatót teszünk
közzé az önkormányzat honlapján.
Amennyiben nem tudtak ezen az
eseményen jelen lenni, de kérdésük
van, kérjük, keressék továbbra is
ügyintézőinket a honlapon található
elérhetőségeken!
Köszönjük a bizalmat!
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INTERJÚ

Kozármislenyi a megyei díjazottak között
igényeit. 2010ben megépült
Kozármislenyben
a horvát kápolna, majd az azt
követő években
a stációk, amit
azóta parkosítottunk, járdát
építettünk elé, s
azóta is igyekszünk értékes
tartalommal
megtölteni. Számtalan rendezvényt
hoztunk Kozármislenybe horvát
kapcsolatainkon keresztül: megrendeztük többek között a régi sportok
olimpiáját, hét éven keresztül az
országos horvát futballbajnokságot,

get éljük meg. Egységben, egy közös
hazáért dolgozunk. A magyar nemzet
a nemzetiségeivel együtt alkot egy
egészet.
A kápolna és a stációk építésénél
nem állunk meg, pályázati úton folyamatban van az útszéli keresztek
felújítása, új feszület állítása is. Szorosan együttműködünk a környező
településekkel, közös zarándokútvonalat szeretnénk kialakítani a
gyűdi templomig, amelynek alapjait
már leraktuk. Továbbra is központi helyet szánunk a folklórnak, s a
korábban az egyik legjelentősebb
közösségi alkalomként számon tartott Péter-Pál-napi búcsút szintén
tervezzük feleleveníteni. A Német és
a Roma Önkormányzattal fennálló jó

2010-ben pedig a Nemzetközi Tánc�csoportok Találkozóját. Hatodik éve
december első hétvégéje a kolbásztöltő versenyé, ez a közösségi alkalom mára már nemzetközivé nőtte ki
magát. Az eseményekre idelátogatók
mind Kozármisleny jóhírét viszik
tovább. De a Horvát Önkormányzat
szervezésében valósult meg – még a
városi szintre emelkedés előtt – településünk akkori legnagyobb ünnepe,
a Péter-Pál-napi búcsú is, amely több
esetben háromnapos rendezvényként
adott alkalmat a találkozásra.
A két ország közötti kapcsolatokból
és a jó baráti viszonytól eljutottunk
odáig, hogy Pag városával egy nagyon
jó testvértelepülési együttműködés is
kialakult, amely nem csupán kulturális és turisztikai területen eredményes, de gazdasági vonatkozásban is
tovább fejleszthető.
– Milyen jövőbeli célok mentén haladnak?
– Nálam mindig összemosódik az országos, a megyei és a helyi szint. Az
elveket mindhárom esetben ugyanúgy
követjük: a magyar nemzet részeként
építjük közösségünket. Soha nem
az volt a cél, hogy a különbözősé-

kapcsolatunkat példázza, hogy hamarosan kihelyezésre kerül az óvoda
bejáratához az az óriási farönkből
faragott szobor, melyet közös erőből
készíttettünk.
– Mennyire sikeres a fiatalok bevonása?
– Ez mindig a családokon múlik. Fontos, hogy a gyerekeink megtanulják
a nyelvet, ezzel identitást kapjanak,
hiszen nyelv nélkül egy nép nem él
tovább. Ehhez jön hozzá a folklór.
Nemzetiségi iskolánk nincs a településen, de a városgondnokság busza a
Naši Ljudi Egyesület szervezésében
mindennap szállítja a gyerekeket a
horvát óvodába és iskolába, ezzel is
segítve a szülőket.
A mai világban – és ez minden nemzetiséget érint – a családok többnyire
az anyagiakat, a külsőségeket részesítik előnyben, így gyakran lemorzsolódik az, ami szerintem sokkal
fontosabb. Ha nem figyelünk oda,
könnyen elvesznek a saját értékeink.
Bár nehéz dolgunk van, úgy érzem,
jó irányba haladunk, és a fiataljaink
a megkezdett munkát – a hagyományaink, közösségünk építését – viszik
tovább.

Hatalmas elismerés, hogy a Baranya
Megyei Közgyűlés a „Nemzetiségekért
Díj” kitüntetést idén – dr. Biró Károly
Polgármester Úr kezdeményezése alapján
– a kozármislenyi Barics Arnoldnak ítélte.
A jubileumi megyenap alkalmából rendezett
ünnepi közgyűlésen a Baranya társadalmi
életében kimagasló tevékenységet végző
személyek és szervezetek munkáját díjazták.
– Nem véletlen, hogy Önt érte a
megtiszteltetés, hiszen évtizedek óta
több fronton is kiemelkedő munkát
végez a területen.
– Országosan, megyei és helyi szinten is több mint húsz éve
foglalkozom a horvát nemzetiség
politikájával. Az Országos Horvát
Önkormányzat tagjaként korábban a
sport- és ifjúsági bizottságot vezettem, most a jogi bizottság munkájában veszek részt. A Kozármislenyi
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
elnöki tisztsége mellett alapító tagja
és elnöke vagyok a Naši Ljudi Nemzetiségi Egyesületnek is.
– Honnan jött az ötlet, hogy összefogja az itt élő horvát nemzetiséget?
– Gyakorlatilag a génjeimben van:
drávamenti horvát vagyok. Bár én
már itt születtem, a nagyszüleim,
illetve édesapám az ötvenes években költöztek Felsőszentmártonból
Kozármislenybe. Mint vendéglátós
családnak nagyon jó kapcsolataink
voltak a környező horvát településekkel, sokat szervezkedtünk, rendezvényeket tartottunk, összefogtuk
a közösséget. Szintén jó példával
járt előttem nagybátyám, dr. Barics
Ernő, aki a horvát tanszéket vezette, tudósként jelenleg is a nyelveket
kutatja. A családi mintán túl kiváló
pedagógusoktól tanulhattam, akik
megalapozták bennem, hogy a közösségért igenis dolgozni kell.
– Az elmúlt időszak mely eredményeit emelné ki?
– Nyugat-Magyarország valamen�nyi régiójában vannak horvát önkormányzatok, kulturális és oktatási
központok, ez utóbbiak közül a pécsi
az egyik legnagyobb. Helyi szinten
mindig arra törekedtünk, hogy egy
nagy közösséget építsünk, a legszélesebb körben szolgáljuk ki a település
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MISLENYI CSILLAGOK

Jó itt élni! Jó kozármislenyinek lenni!
Szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy városunk polgárai az elmúlt
hetekben is számtalan díjat nyertek el. Büszkeségeink neve összefonódott a várossal. Munkásságukkal olyan maradandó értékeket teremtettek,
melyekre az utánunk következő nemzedék is büszke lehet majd.
Eredményeikhez gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Szentesi Egon

Kellényi György
Kellényi György

Idén 52. alkalommal sikerült megszervezni a tavaly elmaradt Egyetemi
Orvos- és Fogorvosnapot. Az ünnepséget október 16-án tartották Pécsett, a PTE ÁOK dr. Romhányi György
Aulájában. Több száz orvos gyűlt
össze, hogy dr. Miseta Attila rektor,
valamint dr. Reglődi Dóra dékánhelyettes köszöntője után átvegye
arany-, gyémánt-, vas-, vagy rubindiplomáját.
Az ünnepség keretében Pro Facultate
Medicinae emlékérmeket adományoztak azoknak, akik a kar érdekében kiemelkedő tevékenységet
végeznek, végeztek. A Pro Facultate
Medicinae emlékérem bronz fokozatát kapta városunk polgára, Kellényi
György elektrofiziológiai asszisztens.

Tarcsay Gyöngyvér
réseként Tarcsay Gyöngyvér nagyas�szonyi címet kapott.

Szigeti Oktávia

A Táncpedagógusok Országos Szövetsége 1990 óta működik. Összefogja
a magyar amatőr táncos szakmához
tartozó pedagógusokat, és gondoskodik az érdekeik védelméről. A 30.
Országos Táncművészeti Fesztiválon
a Táncpedagógusok Országos Szövetsége kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Táncművészeti
díjat adományozott Szigeti Oktávia
Harangozó Gyula-díjas táncművész,
táncpedagógus, koreográfus részére.

Szentesi Egon

A Kaleidoszkóp VersFesztivál Közép-Európa legnagyobb pódium-

művészeti seregszemléje, amelynek
elsődleges célja a tehetségkutatás, a
tehetséggondozás, a hazai és határon
túli fiatalok nyelvi és kulturális ös�szeköttetésének erősítése, valamint
a versszínházi műfajok önálló rendszerének megteremtése. A 10-14 éves
korosztály részére meghirdetett junior kategóriát Szentesi Egon nyolc
évesen megnyerte, így Kaleidoszkópé-díjas vers és prózamondó lett.

Tóth-Pördi Zoltán

A Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége 1995-ben azzal a
céllal alakult, hogy összefogja, koordinálja, segítse a polgárőr egyesületek mindennapi munkáját a megye
teljes területén. Ünnepi közgyűlésükön, melyet a Polgárőrség megalakulásának 30. évfordulója alkalmából
rendeztek, a Kozármislenyi Polgárőr
Egyesület elnöke, Tóth-Pördi Zoltán
példaértékű munkája elismeréseként
a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozata kitüntetésben részesült.

Tarcsay Gyöngyvér

A Főnix Nagyasszonyok Egyesülete
2007-ben alakult, és mára nemzetközivé bővült társaság, patalomi
székhellyel. Mozgalmuk célja, hogy
elismerést kapjanak azok a legkiválóbb önkéntes társadalmi munkát
végző nők, akiknek példája az egész
társadalomra ösztönző hatással lehet, és ez egyúttal azt is előmozdítsa, hogy egyre többen vegyenek részt
közösségük megtartásában, megerősítésében.
Rónai Csabáné, Somogy megyei Főnix
Nagyasszony felterjesztésében, kiemelkedő közösségi munkája elisme-

Szigeti Oktávia

Tóth-Pördi Zoltán
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KÖZÉRDEKŰ

Sikeresebb és versenyképesebb Kozármisleny a cél
Ha nincs ilyen
hosszabb távú
és középtávú
program, akkor
azzal a hasonlattal lehetne
élni, hogy hiába
van az embernek egy kiváló
hajója, ha nem
tudja, melyik az
a kikötő, amelybe tart, akkor
gyakorlatilag céltalanul bolyong, és
soha nem ér célba – mondta a szakember. A cégvezető hozzátette, hogy
azért kell pontosan ismerni, milyen
célokat akarunk elérni, hogy ezek
közül azokra koncentrálhassunk,
amelyek a leggyorsabb és legtartósabb hatást eredményezik.

A Misleny magazin előző számában írtunk
arról, hogy elkészült Kozármisleny 2021–
2027-es fejlesztési stratégiája. Aktív szakmai
egyeztetések és lobbitevékenység folyt annak
érdekében, hogy Kozármisleny, a fiatal és
dinamikus zöld város programjai legjobban
kapcsolódhassanak a megyei és az országos
koncepcióhoz – mondta akkor dr. Biró
Károly, Kozármisleny polgármestere.
A település jövőképe Kozármisleny
Város Településfejlesztési Koncepciója szerint az, hogy Kozármisleny olyan
sikeres és versenyképes település
legyen, ahol a lakosság szívesen él,
és amely képes
Ä megtartani lakosságszámát,
Ä önállóan, külső források nélkül
gazdálkodni,
Ä vállalkozásainak tartós versenyképességet biztosítani, valamint
Ä fenntartható módon működni.

– Forrásokat nemcsak a pályázati rendszerből, hanem az üzleti
szférából is lehet szerezni. Az ipari
park fejlesztésénél például az önkormányzat tehet lépéseket azért,
hogy a fejlesztést üzleti befektetésként is vonzóvá tegye. A tervezettségnek, a jövőbe tekintésnek,
a várható események végiggondolásának nagyon fontos szerepe
van abban, hogy a város a pénzét a
lehető leghatékonyabban költse el.
Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy az emberek szeressenek
odamenni, és aztán ott is akarjanak
maradni. A gyerekeket ott járassák
iskolába, ott találják meg a munkahelyüket és azokat a szolgáltatásokat, amelyeket igénybe akarnak venni, ezáltal pedig a város az
otthonukká váljon.

A város a lakosságszám megtartása
egyik legfontosabb feltételének azt
tartja, hogy javuljon a közszolgáltatások minősége, ami a vállalkozások
versenyképességéhez is hozzájárul.
A következő évek Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásában az Eco-Cortex Kft. volt a város
segítségére. A hosszú távú projektről
Dr. Göndöcs Istvánt, a cég tulajdonosát kérdeztük.
– Egy olyan világban élünk, ahol
nagyon erős a városok versenye a lakosságért és a befektetésekért. Ebből
a szempontból fontos, hogy a város
előnyösebb feltételrendszert kínáljon. Ezt folyamatosan fejleszteni kell.

A siker és a versenyképesség fokozása a cél
Az ITS, azaz az Integrált Településfejlesztési Stratégia egy város közép és hosszú távú fejlesztési elképzeléseinek
gyűjteménye. Olyan ciklusokon átívelő, a város jövőjét meghatározó, stratégiai program, amely átfogó és nagyszabású fejlesztési terveket foglal magában.
Kozármisleny jelenlegi Integrált Településfejlesztési Stratégiája 20 milliárd forint fejlesztést tartalmaz. Ez a nagyszabású program városi költségvetéséből nem finanszírozható, csak állami és EU-s pályázati forrásból valósítható
meg. Az ilyen pályázatokon pedig csak proaktív módon lehet eredményesen szerepelni. Nem lehet akkor kezdeni
egy fejlesztési elképzelés kidolgozását, amikor kiírják a pályázatot. Kész, előre kidolgozott tervekkel kell rendelkezni, és várni a kedvező alkalmat ahhoz, hogy sikerrel tudjunk pályázni.
Kozármisleny sikerét mutatja, hogy ebben is élen járunk, a benyújtott pályázataink döntő többsége nyer!
Forrás: Kozármisleny Város Önkormányzata
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KÖZÉRDEKŰ
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
a Kozármislenyi Német Nemzetiségi és
Művészetkedvelők Egyesület szervezésében.
Hely: Kozármislenyi Művelődési Központ
– infó terem
Időpont: 2021. november 24. 15:00–17:00
Ä
Ä
Ä
Ä

tanácsadás természetes és jogi személyeknek
nyugdíjasokat érintő kérdések
munkafelvétellel kapcsolatos hasznos útmutatók
a munkahelykeresés fortélyai
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GÓLYAHÍR & INTERJÚ
ó
Hell

Mislen
y

„Azért, mert szerettek, jöttem a világra. Lettem új fény,
csillag, szülők boldogsága. Szeressetek mindig,
igaz szeretettel. A kincsetek vagyok: kicsi kincs, de ember.”

megérkeztem

Pusztai Zalán

Szarvas Vince

2021.08.26.
3320 gramm
49 centiméter

2021.09.27.
3690 gramm
59 centiméter

Szomor Zoé
2021.10.09.
3080 gramm
48 centiméter

Új orvos várja a pácienseket Mislenyben
– Miért ezt a pályát
választotta?
– Mindig is vonzott ez
a pálya, a klasszikus
orvoslás. Itt a holisztikus
szemlélet érvényesül, tehát az ember teljes egészében látja a beteget.
Leginkább ez indított el ezen az úton.
– A koronavírus megjelenése óta
miben változott meg az orvosok
munkája?
– Ez a betegség ebben a formájában
korábban teljesen ismeretlen volt, így
új kihívások elé állította az orvosokat.
A betegszám is megnőtt, ráadásul
sokkal gyorsabban változik a betegek
állapota. A folyamat sokkal szorosabb kontrollt igényel, illetve ennek
kapcsán az adminisztratív teendők is
megnövekedtek.

Dr. Rácz István nyugdíjazását követően
új orvos vette át Kozármislenyben
a 2. számú háziorvosi körzet ellátását.
A praxist szeptembertől a pécsi
dr. Rumbus Zoltán tölti be.
Dr. Rumbus Zoltán Pécsett született, és itt is végezte az iskoláit.
2004-ben diplomázott a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. 2008-ban szerzett
szakvizsgát háziorvostanból. 2018-ig
Bonyhádon volt háziorvos. Ezt követően a Pécsi Tudományegyetemen
PhD képzésen vett részt. A 41 éves
szakember Rácz doktor nyugdíjba
vonulása után vette át Kozármislenyben a 2. számú háziorvosi körzet ellátását.

Dr. Rumbus Zoltán
Háziorvos 2. körzet
Kozármisleny, Orgona utca 14.
Tel: +36 72 371-031
kozarmisleny2praxis@gmail.com
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– Miért volt vonzó a kozármislenyi
lehetőség?
– A körzetben önállóan lehet dolgozni, a beteget teljes egészében
át lehet látni, irányítani lehet az
útját, ugyanakkor lehetőség van arra
is, hogy bizonyos szintig befejezett
ellátást végezzünk.
– Két hónapja van itt. Mik az eddigi
tapasztalatai?
– A rendelőben nagyon jól szervezett munka folyik. A betegek pozitívan fogadtak, mindenki együttműködő.
– Mivel tölti a szabadidejét?
– Ha tehetem, akkor sportolok.
Egyik hobbim a magashegyi túrázás,
a másik pedig az úszás. Utóbbit
gyerekkorom óta űzöm. Jelenleg a
Pécsi Vörös Meteor igazolt sportolója vagyok.

BEMUTATKOZIK A MISLENY FOOD,
KOZÁRMISLENY LEGÚJABB EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÓJA
Amikor tavasszal nekiálltunk a Kossuth utcai „faluvégi” kiskocsmából
modern konyhát építeni, már akkor
tudtuk, hogy itt egyszer finom ebédeket is fogunk készíteni!
A konyha elkészült, elsőként a
helyben régóta ismert Omega Pizza
költözött az épületbe. Az Omega
után érkezett Pécsről a Pizzagyár,
az ő ételeivel, receptjeivel, megoldásaival. Mostanra megszerveztük
az előrendeléses ebédkészítést és
házhozszállítást, melyet Misleny
Foodnak neveztünk el.
A november közepi indulásunktól kezdődően minden hétköznap
háromféle ebédkínálattal készülünk,
melyek között reményeink szerint
a hagyományos és a modernebb
ízeket kedvelők, valamint a vegetáriánus étrendet előnyben részesítők
is megtalálják a kedvükre való aján-

latot. Az ételeket Kozármislenyben
ingyenesen házhoz is szállítjuk.
Az év végétől trendi/eredeti receptek alapján izgalmas hétvégi és
ünnepi ajánlatokkal bővítjük kínálatunkat!
Annak érdekében, hogy ételeinket folyamatosan magas minőségben tudjuk
elkészíteni, és a házhoz szállításunk
is precíz legyen, úgy döntöttünk, hogy
előrendeléses szisztémában fogunk
működni. Ez azt jelenti, hogy a következő heti rendelést legkésőbb az
adott hét péntek 15 óráig kell leadni.
A rendeléseket weboldalunkon,
telefonon, ebédrendelő szórólapjainkon és személyesen nálunk, vagy az
Orgona utcai Omega Kebabban lesz
lehetőség leadni a hét bármelyik napján 10.30 és 21.00 között.

A Misleny Fooddal kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségeinken találhatók.
Misleny Food.
Az ebéd házhoz érkezik!

Elérhetőségeink:
7761 Kozármisleny,
Kossuth Lajos utca 35.
+36 70 513 1955
www.mislenyfood.hu
facebook.com/mislenyfood
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ALKOTÓ MŰHELY

A legfőbb cél, hogy az alkotás öröm legyen
zőművész-tanár
mesterképzés
szakán végzi, így
a művészeti nevelés hivatalosan
is mindennapjainak részét képezi – intézményi
kereteken belül
és kívül egyaránt.
A kozármislenyi
gyerekek minden
második pénteken találkozhatnak vele és fantáziadús
ötleteivel a Művelődési Központtal közösen működtetett
kis műhelyben, ahol valóban
élményt jelent az alkotás.

Régi-új foglalkozással gyarapodott a
Művelődési Központ amúgy is színes
palettája. A Kozármislenyi Alkotó Műhely
nem újkeletű kezdeményezés – a rövid
kényszerszünet után most ismét szárnyakat
kaphatnak az alkotni vágyó gyerekek, s a
tervek szerint hamarosan a művészetekre
nyitott felnőttek is.

A csoport megálmodója, Mika Viktória grafikus és festőművész 2010ben, az egyetem elvégzését követően
költözött Kozármislenybe. Több év
grafikusi és dizájnermunkát követően
döntött úgy, hogy ne csupán maga az
alkotás, de a művészet szeretetének
átadása, a kreatív közösségi munka is
központi szerepet kapjon az életében. Másoddiplomáját a PTE kép-
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Kinek szólnak ezek a kreatív
alkalmak?

A foglalkozásokon bárki részt vehet, nem szükséges semmilyen
előképzettség. A képzelőerő mellett
hangsúlyt kap a különböző anyagok
és technikák egymásmellettisége.
A grafika és a festészet kiegészül a
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térbeli formaalkotás lehetőségeivel, a
gyerekek számos különféle képzőművészeti megoldást kipróbálhatnak az
alkotás folyamatában.
A képzőművészeti eljárások megismerése mellett Viki szerint a legfontosabb, hogy mindenki rátaláljon a
saját alkotói nyelvére:
„A gyerekek és a felnőttek esetében
is szeretném a kreatív látásmódot
hangsúlyozni a közös munka során.
Hogy merjék változatosan kifejezni
magukat a művészet erejével.
A kreativitáshoz bátorság kell, itt
nincs helye a félelemnek! Le kell vetkőznünk a megfelelési kényszert, és
meg kell ismernünk saját magunkat
ahhoz, hogy önazonos, valódi értéket
teremthessünk. Ebben a folyamatban
szeretném segítve vezetni az alkotótársakat, miközben én is folyamatosan tanulok tőlük.”
Szeretettel várunk minden érdeklődőt Adventi Alkotó Műhelyeinkbe
december 3-án és 17-én a Művelődési Központban!

KÖZÉLET

ÉlesztŐ – városmisszió Kozármislenyben
Tóth Gábor és Ivánfi Judit
Városmissziót szervez 2022. január
28-tól február 6-ig Kozármisleny városában a helyi római katolikus plébánia közössége, a schönstatti mozgalom egyetemistáinak bevonásával.
(A pontos programot a későbbiekben
fogjuk nyilvánossá tenni, az aktuális
vírushelyzethez és időjáráshoz igazodva.) Célunk, hogy az emberekhez
eljuttassuk Jézus Krisztus üzenetét,
hogy mindenkit személyesen ismer
és szeret, támasza és segítője akar
lenni az életünknek, közösségben
kíván élni velünk. A közelgő program
kapcsán szeretnénk röviden bemutatni a hátteret adó apostoli Schönstatt lelkiséget.
1918. október 18-án Németországban
Kentenich József atya Schönstattban
indította útjára a Szűzanyával való
szeretetszövetség kötésén alapuló
életművét, ami napjainkra az egész
világot behálózó mozgalommá nőtte
ki magát. Atyák, szerzetes nővérek,
családosok, fiúk, lányok különböző
elköteleződési szinteken és életállapotokban kapcsolódhatnak a mozgalomhoz. Magyarországon az 1990-es
években gyökerezett meg ennek a
mozgalomnak a családokat magába

foglaló ága, és napjainkra termetes
fává nőtte ki magát. Ennek a fának a
gyümölcse lett – a mostani mis�sziót is koordináló – Csermák Péter
schönstatt atya (akinek szülei az
elsők között kapcsolódtak a magyarországi lelkiségi mozgalomhoz),
valamint a hozzánk látogató fiatalok
is.
Schönstatt alapja a szabadság,
nincsnek előre megírt utak, mindenki
a saját tempójában és módján meríthet a mozgalom időtálló tanításának kútjából. Mária, aki megszülte,
felnevelte és így itt a földön talán a
legjobban ismerte Jézust, biztosan
tudjuk, hogy minket is – mint egy jó
túravezető – el tud vezetni a Megvál-

Adventi várakozás
Advent négy hete jelképezi azt a
négyszáz évet, amíg Isten hallgatott.
Ennyi idő telt el az utolsó ószövetségi kijelentés és Jézus születése
között. Erről az időszakról mélyen
hallgat a Biblia. Más forrásból vannak ismereteink, hiszen Josephus
Flavius, az apostolok, a görögök,
a rómaiak írásai fontos tényeket
közölnek, de Isten ekkor nem szólalt
meg. Nem lehetett könnyű időszak,
mert a választott nép megszokta,
hogy Isten gondoskodik, vezeti őket
gondon, küzdelmen, örömön, bánaton át. Megszokták a
nyilvánvaló isteni jelenlétet, kinyilatkoztatást – látták,
ahogyan kettévált a Vörös-tenger, útjukat csodák követték. Isten szólt, figyelmeztetett, megbocsátott. Most
azonban elérkezett egy olyan időszak, amikor beleengedte az ő népét a történelem nagy folyamába. Nincs
próféta, nincs kijelentenivaló, nincs üzenet. A hitetlen
embernek ez nem nagy idő – a hívő embernek azonban
örökkévalóság. Számunkra is kétfajta élet van. Van olyan
élet, amelyikben nyilvánvaló látomás van, amelyikben

tóhoz. A központban tehát Jézus áll,
de Márián keresztül jutunk el hozzá.
Az elkötelezett családok otthonukban
kis háziszentélyt létesítenek, bekapcsolódva ezzel Schönstatt szeretetfolyamába. Meghívjuk a Szűzanyát,
hogy telepedjék le otthonunkban, és
legyen a hétköznapokban nevelőnk,
segítőnk. A Szűzanya felhasználja a
nehézségeinket, így kisebb-nagyobb
felajánlásaink által segíthetünk a
világon.
Schönstatti érték a régiónkban a Püspökszentlászlón megvalósult és ott
bejárható Házaspárok útja, amely a
házasság főbb állomásainak átbeszélésére nyújt lehetőséget a házaspároknak. A családmozgalom célja a
megkötött házasságok megerősítése
és tudatos keresztényi formálása, a
helyi plébániák életének felpezsdítése, támogatása.
Most a mozgalom fiúágának egyetemista ifjai érkeznek hozzánk, hogy
saját megtapasztalt hitükről tegyenek
bizonyságot, és kovászként vegyüljenek el közel tíz napra városunk
mindennapjaiban. Várjuk őket nyitott
szívvel, hogy megtudjuk, mit is üzen
nekünk általuk a Jóisten.

Nagy Mariann, Református Lelkésznő
vezet, tanácsol, utat mutat Isten,
megszólal valamilyen úton-módon.
S van olyan élet is, amikor üres az
emberi szív, ha Istenre gondol. Nincs
imádság, nincs elmélkedés, nincs istenkeresés, mert nincs hit, s számára nincs Isten. Vajon miért nem üzen
ilyenkor Isten? Elhagyja ilyenkor az
embert? Évtizedekre, évszázadokra némaságba burkolózik? Hogy
lehet ez? Hol van az ő gondviselése,
áldása? Úgy gondolom, hogy Isten
szüntelenül keresi az ember szívét.
Viszont a mi szívünkben van változás. Valami kiég. Bizalom, hűség, hit, szeretet – az Istenre hallgató hit. Kiég, s
akkor nincs nyilvánvaló látomás – nem szól Isten, mert
valami elromlott a szívünkben. S ilyenkor el kell indulni,
és meg kell keresni a hibát. Kérni kell Istent, hogy javítsa
meg, ami elromlott bennünk. Azért, hogy újra tudjunk
hinni, bízni és szeretni. Jézus születését adventi időszak
előzi meg – Isten készíti a népét, mert helyre szeretné
állítani vele a kapcsolatot. Legyen ennek tudatában szép
adventünk!
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MISLENYI PORTÉKA
Adventi hangulatban

Petike Petra

A piac az adventi időszak alatt számomra maga a varázslat, sok izgalmas dolgot rejt magában. A Mislenyi Portéka
koordinátoraként egyik éjszaka erről álmodtam:
Frissen sült kürtőskalács és forralt bor illata lengte be a Művelődési Központ előtti teret. Halk zene, kellemes baráti beszélgetések, sok mosoly és ölelés, olykor könnyes és meghatott tekintetek szemtanúja voltam. A lábak alatt
ropogott a hó, az orcák pirosan csillogtak a csípős hidegtől. Mindenki elégedett volt, a kosarakban sok finomság
sorakozott, a kézművesek alkotásai gazdára találtak.
Ezen az álombéli piacon a szeretet mindennél valóságosabban érezhető volt.
Ugye az álmok valóra válnak?
Szeretettel várjuk Önöket a kozármislenyi helyi piacra, az advent időszakában hosszabbított nyitva tartással,
minden pénteken 13 és 18 óra között.
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INTERJÚ
Munka, család, önmegvalósítás: Andi Diána
mindhárom fronton nagyszerűen helytáll.
A háromgyerekes édesanya szabadidejében
fitneszversenyeken vesz részt. A rengeteg
sportot, az egészséges életmódot csodás
alakja miatt le sem tagadhatná, de azt már
kevesen mondanák meg, hogy ezeken a
megmérettetéseken a negyven év felettiek
kategóriájában
szoríthatunk érte.
– Mióta képezi életed
szerves részét a mozgás?
– Hároméves korom
óta sportolok. A torna
mellett kipróbáltam a
balettet, aerobikoztam,
atletizáltam éveken át.
Több mint tíz éve edzek
súlyokkal is, de a testépítéssel komolyabban
csupán négy éve foglalkozom. Maga a versenyzés gyakorlatilag a terem
(Gorilla Gym) miatt kezdődött, hiszen mindenképp
hasznos, ha a tulajdonos
szakmailag felkészült, jó
példával jár elöl.
– Van segítséged a felkészülésben?
– A Palatinus Team tagja
vagyok, edzőm, Palatinus
Tündi elsősorban a 35 év
feletti korosztállyal foglalkozik. Amellett, hogy nagyon
nagy szaktudással rendelkezik, emberséges, sokat segít.
Kétségtelenül jó, ha a versenyekre készülésnél van egy
kontroll, szükséges a megfelelő
irányítás.
– Mely eredményeidre vagy a
legbüszkébb?
– Októberben megnyertem a Bodysport Kupa X. Pro Fitness Modell
Anyuka versenyét. Ugyanitt bikini
magas (165 cm feletti) és abszolút, vagyis magasságtól független
kategóriában is engem választottak
győztesnek. Külön elismerés, hogy
nem volt korosztályos besorolás,
így a sokkal fiatalabbakkal is megmérettettem. Ezzel az eredmén�nyel kvalifikáltam magam az első
külföldi versenyemre, a novemberben, Hamburgban megrendezésre

Világbajnokságon
indul a fitt anyuka
kerülő NAC Universe-re. Ezt megelőzi még Budapesten a Wabba Hungary világbajnokság, ahol
szintén szeretnék minél jobb eredményt elérni.
– Mennyire nehéz mindezt összeegyeztetni a
családdal?
– Összességében sportos család vagyunk,
a gyerekeim mindenben támogatnak. A
huszonegy éves nagyfiam, Nataniel
velem dolgozik az edzőteremben.
A tizenhét éves lányom, Lara
készíti el a hajam és a sminkem a színpadra lépések előtt.
A legkisebb, Roni pedig a legnagyobb kincs! Down-szindrómás, de imád sportolni, a
későbbiekben tervezem őt is
felkészíteni a különféle speciális versenyekre.
– Meddig lehet, meddig szeretnéd folytatni a versenyzést?
– Amíg érzek magamban kellő ambíciót, addig mindenképp. Mivel folyamatosan
edzek, így jelenleg nem
megterhelő a felkészülés. A sport emellett segít átvészelni az életem
nehezebb időszakait.
– Mit javasolsz azoknak, akik negyven
felett is szeretnének
fittek maradni?
– Az a tapasztalatom, hogy
sokan szégyenlősek, mások
attól tartanak,
hogy túlzottan
megizmosodnak.
Ezek alaptalan
félelmek. Több
korosztálynak tartok edzést, olyanokkal is megszerettettem
a sportot, akik már hatvan
felett vannak. A fittség nem
korfüggő, a rendszeres
edzés amellett, hogy segít
egészségesnek maradni,
nem mellesleg nagyszerű
kikapcsolódás is.
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SPORT
Felhőtlen szórakozás és sikeres szereplés
– ezt kínálja a HR-Rent Kozármisleny FC

Fantasztikus őszt tudhat maga mögött városunk NB
III-as labdarúgócsapata. Bár cikkünk megírásakor még
négy forduló hátravan a szezonból a téli pihenő előtt,
azt már most kijelenthetjük, hogy emlékezetes idényt
produkál az Aczél Zoltán edzette fiatal együttes.
Országos szinten is kiemelkedő a kozármislenyi labdarúgócsapat idei teljesítménye: az első, a másod- és
a harmadvonal valamennyi együttese közül már csak a
HR-Rent Kozármisleny az egyetlen veretlen gárda. Az
eddigi 16 találkozójukból 13-at megnyertek a legények,
háromszor pedig döntetlenre végeztek. A teljes me-
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zőnyben a legtöbb (36) gólt szerezték, miközben az ellenfelek támadói mindössze négy mérkőzésen találtak
be Lékai Soma illetve Somogyi Máté kapujába. A csapat
a legutóbbi hat meccsét kivétel nélkül megnyerte, úgy,
hogy még gólt sem kapott. Az együttes vezeti a bajnokságot, a góllövőlista élén pedig a 16 meccsen 12 találatig jutó, mislenyi Hampuk Ádám áll.
A HR-Rent Kozármisleny nemcsak eredményes futballal
rukkol elő hétről-hétre, hanem látványos támadójátékkal
is megörvendezteti közönségét. Számos helyi kötődésű
játékos focizik a keretben, és a lelátóról is látszik, hogy
összetartó, egymásért küzdeni képes társulatot alkotnak. Hajtós, alázatos, szerethető és eredményes a csapat – minden adott tehát ahhoz, hogy a városi stadionba
kilátogató nézők jó hangulatban, felhőtlen szórakozással
tölthessék a vasárnap délutánjukat, és együtt örüljenek a
csapattal az újabb és újabb sikereknek.
Együttesünk az őszi szezonban még egyszer szerepel
itthon:
Ä 2021. december 5. (vasárnap) 15:00: HR-Rent Kozármisleny – B Build Mohács
A csapat és a futballklub mindenkit szeretettel vár a
mérkőzésre!
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Óvodásainkat hétfőn és csütörtökön
A korábbi évekhez
várjuk ovis foglalkozásainkra Károlyi
Dalma vezetésével és Tóthné Péter
képest más edzői
Julianna segítségével, reggel 8 órás
összetételben, de
kezdéssel.
továbbra is folytatódnak
Idén ismét sikerült megoldanunk, hogy
a Kozármislenyi
a kicsiket az edzők az óvodai csoporSportegyesület
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Szabó Nóri is egyengeti, itt már heti három alkalommal edzhetnek sportolóink
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Fontos kiemelni, hogy a sportegyesületi tagsághoz szükséges a tanórákon
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továbbra is várunk szeretettel minden érdeklődőt. Az említett korosztályokhoz gyakorlatilag bármikor be lehet csatlakozni, egyetlen kis sportoló sincs
elkésve!
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