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A kozármislenyi Beregi Tamás és felesége, 
Bereginé Szőts Annamária, valamint a 
gyerekek, a 7 éves Bogi és az 5 éves Ádám 
példát is szeretnének mutatni 
a közlekedőknek

KÖZLEKEDIK A CSALÁD
- Az országos döntőben a Beregi család bizonyult a legjobbnak



Mozgalmasan indult az ősz Kozár-
mislenyben, hiszen most kell elő-
készítenünk a következő fejlesztési 
ciklus terveit, programjait.
Szeptember hónapban aktív szakmai 
egyeztetések és lobbitevékenység 
folyt annak érdekében, hogy a fiatal 
és dinamikus zöld város, Kozármis-
leny programjai a legjobban tudjanak 
kapcsolódni a megyei és az országos 
koncepcióhoz.
Örömmel tájékoztatom a kozármisle-
nyieket, hogy a helyiek elképzeléseit 
többségében támogathatónak látom 
a különböző kormányzati programok 
és az EU pályázatoknak köszönhe-
tően. Az idei kisebb fejlesztéseket 
követően – ezek közé tartozik a 
közösségi terek fejlesztése, a brin-

gapark kialakítása és egy műanyag 
borítású műjégpálya még december-
ben történő átadása is –, 2022-ben 
már a Pécs felé vezető kerékpárút 
programjával tudunk foglalkozni. Jö-
vőre nagy hangsúlyt fektetünk majd 
az ipari parkunk fejlesztésére is, mely 
hosszútávon a térség legnagyobb és 
legmodernebb ipari parkja lehet.
Még idén pályázni fogunk a művelő-
dési ház bővítésére, felújítására és 
többfunkcióssá tételére. Egy közel 
háromszázmillió forintos pályázattal 
kívánjuk a külterületi útjainkat meg-
erősíteni, és egy százmillió forintos 
támogatásnak köszönhetően – közle-
kedésbiztonsági fejlesztés keretében 
– gyalogátkelő kiépítése, elektronikus 
utastájékoztató-rendszer fejleszté-
se és útburkolatok megerősítése is 
tervben van. Ezek akár már ebben 
az évben, de a jövő év első felében 
egészen biztosan megvalósulnak Ko-
zármislenyben.
2022-ben fogjuk az óvodai csopor-
tokat bővíteni, ezt saját forrásból 
fogja az önkormányzat megvalósítani, 
csakúgy, mint a védőnői szolgálat 
bővítését, ami jövőre ötkörzetes lesz. 
A nagyobb szabású távlati terveink 
– mint az uszoda, vagy egy újabb 
sportcsarnok (kézilabda- vagy kosár-

labdacsarnok) építése –, a következő 
kormányzati ciklusban lehetnek reális 
célok. Ezeket a fejlesztéseket egy, a 
napokban elfogadott integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiával és a város 
építési szabályzatának és rendezési 
tervének átfogó módosításával tudjuk 
megalapozni és előkészíteni.
A továbbiakban már nem a népesség 
növelése a cél Kozármislenyben. A 
jövőben a városunkat választó, több 
gyermeket vállaló családok, illetve a 
nyugdíjas éveiket itt eltölteni kívánó 
helyiek magasabb szintű kiszolgálá-
sát szeretnénk elérni, legyen szó akár 
szabadidős, sport- vagy kulturális 
tevékenységekről, vagy a mindennapi 
közlekedésről.
Kérem, hogy ezekben a progra-
mokban legyenek segítségünkre. A 
helyiek, a civilek juttassák el azo-
kat az igényeket, melyek ezekbe 
a programokba beilleszthetők, és 
amelyekre pénzügyi forrásokat is 
tudunk szerezni a pályázatokon 
keresztül, hiszen a legfontosabb cél 
továbbra is az, hogy ne helyi adók-
kal terheljük a lakosságot, és ne a 
helyi adókból finanszírozzuk Kozár-
misleny modernizációját, intézmé-
nyeink infrastruktúrájának bővítését 
és korszerűsítését.

Elkészült Kozármisleny 
2021–2027-es fejlesztési stratégiája

Dr. Biró Károly

Közös főhajtásra hívjuk a város lakosságát!
Elhunyt hozzátartozóink emlékére, ökumenikus áldással, tisztelgő emlékezés-
sel és főhajtással 2021. november 1-jén 15.30 órakor a mislenyi temetőben majd 
16:15 órakor a kozári temetőben tartunk kegyeleti áhítatot. Az ingyenes Önkor-
mányzati külön busz járathoz Pécs felől minden megállóban csatlakozhat.
Emlékezzünk együtt!
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Hivatali hírek

 Ä Döntés született a védőnői kör-
zetekkel kapcsolatban: a képvise-
lő-testület támogatja az öt körzet 
kialakítását, azaz a négy területi 
védőnői körzet és egy iskolai és 
ifjúság-egészségügyi védőnői kör-
zet kialakítását. Az iskolai védőnői 
szolgálat ellátására alkalmas he-
lyiséget az óvoda épületében sze-
retnék kialakítani, melynek költ-
ségét az önkormányzat a 2021. évi 
költségvetés terhére biztosítja. A 
területi védőnői szolgálat ellátási 
területéhez tartozó településekkel 
kötött megállapodás is felülvizs-
gálatra és módosításra kerül.
 Ä Döntött a testület a településképi 
önkormányzati rendelet módosítá-
si eljárásának megkezdéséről (bő-
vebb információ a www.kozarmis-
leny.hu honlapon lesz elérhető).
 Ä A településkép védelméről szóló 
törvény módosítása a település-
képi véleményezés és bejelentés 
esetében a hatáskör a polgármes-
ternél maradt.

 Ä Elfogadásra került a Janikovszky Éva 
Óvoda és Bölcsőde 2021/22-es ne-
velési évre vonatkozó munkaterve.

 Ä Döntés született arról, hogy a 
víztornyoknál lévő focipályát a 
Kozármisleny FC időszakosan 
használhassa.
 Ä Az önkormányzat csatlakozott a 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályá-
zathoz (a pályázati kiírás a www.
kozarmisleny.hu oldalon elérhető).
 Ä A Kozármislenyi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár NKft. két lemon-
dott felügyelőbizottsági tagjának 
helyére a képviselő-testület mint 
alapító új tagokat választott.
 Ä Módosításra került a szociális 
ellátásokról és szociális szolgál-
tatásokról szóló 9/2021. (III.16.) 
önkormányzati rendelet.
 Ä Az egyéb napirendi pontok kere-
tében döntés született egy külte-
rületi utcával kapcsolatos panasz 
ügyében, de döntött a testület 
arról is, hogy támogatja az Assisi 
Szent Ferenc Betegápoló nővérek 
kérelme alapján a templom nyí-
lászáróinak cseréjét.
 Ä Támogatta a testület pályázat 
benyújtását műanyag borítású 
műjégpálya kialakítására.
 Ä Továbbá döntés született a kép-
viselő-testület munkatervének 
módosításáról is.

A képviselő-testület soron követke-
ző rendes nyílt ülésének tervezett 
időpontja: 2021. október 26.

Fontos határidők:
A támogatások benyújtására rendel-
kezésre álló határidő:

 Ä tankönyvtámogatás: 2021. október 
31.
 Ä beiskolázási támogatás: 2021. 
október 31.

Megkezdődött az alábbi támogatá-
sok igénylése is:

 Ä karácsonyi természetbeni tá-
mogatás: 2021. október 15-től 
november 15-ig
 Ä idősek év végi támogatása: 2021. 
október 15-től november 30-ig
 Ä Bursa Hungarica benyújtási hatá-
ridő: 2021. november 5.

A képviselő-testület az elmúlt 
időszakban három ülést tartott, 
melyeken az alábbi fontos 
döntések születtek:

A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság szeretné felhívni a lakosság 
figyelmét az aktuálisan igényelhető szociális ellátásokra
A tűzifatámogatáshoz a kérelmek beadási határideje 
október 15-én lejárt, a következő 30 napban megtörté-
nik az elbírálás és a megítélt mennyiség kiszállítása.

A tankönyvtámogatás és a beiskolázási támogatás 
igénylésének határideje október 31., kérjük azokat, akik 
megfelelnek a rendeletben megfogalmazott feltételek-
nek, és még nem adták be igénylésüket, tegyék meg, 
mert a határidő elmulasztása jogvesztő! Az idei évtől 
a képviselő-testület a támogatás összegét mindkét 
támogatás esetén 15 000 Ft-ra emelte.

Az idősek év végi támogatása – ezt azok a 65 év felettiek 
kérhetik, akiknek nyugdíja nem haladja meg a mindenkori 
legalacsonyabb nyugdíj (28 500 Ft) összegének tízsze-
resét – október 15. és november 30. között igényelhető. 
Hogy megkönnyítsük az igénylést, a Misleny Magazin jelen 

számában megtalálják az igénylőlapot. Kérjük, figyeljenek 
arra, hogy ha egy háztartásban több olyan személy él, aki 
jogosult a támogatásra, akkor mindegyiküknek külön- 
külön kell az igénylést benyújtania. Az újságban találha-
tó igénylőlap sokszorosítható, valamint az önkormány-
zat honlapján is megtalálható és letölthető. Ezenkívül 
juttatunk igénylőlapokat a házi gondozókhoz, az Idősek 
Klubjába, a Családsegítő munkatársaihoz, valamint meg-
található az Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán is.

Az idei évben először igényelhető a „karácsonyi termé-
szetbeni támogatás”, melyet október 15. és november 
15. között lehet igényelni. A feltételek megtalálhatók 
a rendeletben, illetve minden kérdésre szívesen vála-
szolnak és minden szükséges információt megadnak a 
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjai és az 
Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője.

Őszi lomtalanítás. 2021. október 21–22.
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A rohanó hétköznapok, a járvány-
helyzet utáni és alatti általános 
szorongás, a határidőkkel és kötele-
zettségekkel tarkított mókuskerék. 
Címszavak, amelyek mostanában 
legtöbbünk életét jellemzik. Milyen 
fogódzók lehetnek, amelyek segítik a 
feltöltődést, visszaforgatják a gyak-
ran kiégésközeli lelkiállapotot? Ezen 
gondolatmenetet végigjárva kezdtünk 
neki a „Kultúrházak éjjel-nappal” 
programsorozat megtervezéséhez. 
Mert valljuk be, szervezőként nem-
egyszer nekünk is meggyűlik a bajunk 
azzal, hogy a stresszel és korlátokkal 
tarkított mindennapokban újra és 
újra megújuljunk.
Pedig igazán szerencsésnek mond-
hatjuk magunkat, hiszen csodás 
környezetben dolgozhatunk, inspi-
ráló a közeg, ahol rendezvényeink 
megrendezésre kerülnek. A Művelő-
dési Központ melletti horgásztó és 
a környező liget hívogató: „hozz egy 
pokrócot, élvezd a napsütést, zárd ki 
a dolgos hétköznapokat.”

„Csendesítsd le az elméd, 
és a lelked beszélni fog!”
Már kora reggel igazi vénasszonyok 
nyara fogadta a ligetbe kilátogató-
kat. Lelkes kis csapat, idősebbek 
és fiatalok vegyesen vettek részt a 
napindító programunkon. A jóga és a 
meditáció minden életkorban számos 
előnnyel jár: előbbi segíti a koncent-
rációt, javítja az egyensúlyérzéket 
és az állóképességet, hozzájárul a 
megfelelő testtudat és önkontroll 
kialakulásához, utóbbi a lelkünket 
trenírozza. A gyerekek esetében az 
elsődleges összekötő kapocs a mese. 

Mindkét foglalkozás – a Góya Yóga és 
a mese-meditáció – központi eleme, 
a szimbólumok nyelvén arra tanítja 
a kicsiket, hogyan kell önmagukra 
figyelni, elősegíteni saját képességeik 
minél jobb kiaknázását.
A kreativitás nem csak a mesés prog-
ramok során kapott szerepet: a déle-
lőtt folyamán korosztálytól függetle-
nül rengetegen festettek mandalát.

„Figyelem és tudatosság – ez a jóga 
két alappillére. Ahogy növekszik a 
tudatosságod, úgy tudod fókuszálni a 
figyelmed, kizárni a külső ingereket. 
A jóga egy eszköz, amely segítséget 
nyújt ezen képességek fejlesztésé-

hez. De hogy miért fontos ez? Csak 
azt tudom elmondani, hogy szerin-
tem miért. Egy világban élünk, mégis 
mindenkinek megvan a saját maga 
kis világa. Minél inkább kizárod a 
külvilágot, annál tisztábban látszik 
majd a belső világod – ha megfi-
gyeled, ott mindig béke, szeretet 
és nyugalom van. A gyerekek a jóga 
segítségével szintén megtanulhat-
nak egy dologra összpontosítani, ez 
a képesség az életük valamennyi 
területére kihat. Minden alkalommal 
egy mesébe csöppennek, amit hol én, 
hol ők alakítanak. Az állatok segít-
ségével ismerkedünk a jógapózokkal, 
így nem csak a testük lazulhat el és 
az elméjük tisztul, de kreativitással, 
képzelőerővel is feltöltődnek.”
Szente Barbara, jógaoktató

„A meditáció egy olyan eszköz, 
amivel gyönyörűen lehet irányí-
tani a saját életünket, elvezetni a 
napi stresszt, megőrizni vagy visz-
szaszerezni az egészségünket, 
koordinálni a hétköznapjainkat, 
vagy akár feldolgozni a minket ért 
traumákat. A meditáció segít abban, 
hogy maximálisan ki tudjuk hasz-
nálni adottságainkat, tehetségünket, 
hogy megteremtsük mindazt, amire 
igazából vágyunk. A Női Körben, ahol 
dolgozunk, számos pozitív vissza-
csatolást kapok a rendszeres medi-
táció jótékony hatásairól. A módszer 
gyerekeknél is csodálatosan műkö-
dik: hozzájárul ahhoz, hogy a leg-
kisebbek is jól és egységben tudják 
megélni önmagukat és a feladataikat 
egyaránt.”
Albert-Hajdu Éva, meditációs tréner

Jazzpiknik és egyéb lazulós programok a ligetben
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Jazzpiknik: 
a tánc és a zene varázslatos elegye
Nem csupán a mozgás vagy az alkotás 
öröme kapcsolhat ki, a különböző 
művészeti ágak számtalan módon 
hatnak érzékszerveinkre, lelkiálla-
potunkra. A nap második állomása-
ként a TérZene kapta a főszerepet: 
a Daniel Speer Brass zenekar rézfú-
vósai és a kiemelkedő tehetségekből 
álló táncos csapat, a Szigeti Oktávia 
Táncművészetért Alapítvány növendé-
kei különleges performanszelőadással 
örvendeztették meg az eseményre 
kilátogatókat. Színpaddá az árnyas 
liget, díszletté a természet, nézőtérré 
a pikniktakarókkal, párnákkal, rakla-
pokkal otthonossá varázsolt, lampio-
nokkal feldíszített domboldal vált.

Célok és motiváció: workshop 
a tettre kész lélek „felturbózására”
A nap végére azt is megtudhattuk, 
mit javasol a szakember, hogyan 
érdemes terveket szőni, megerősíteni 
önmagunkat ezekben a bizonytalan 
élethelyzetekben.

„A célok segítenek abban, hogy mo-
tiváltak maradjunk, előre haladjunk 
és változatosan, boldogan éljük az 
életünket. A nehéz időszakokat is 
hatékonyabban tudjuk átvészelni, ha 
tervet kovácsolunk. Egy jó terv moti-
vál, támpontokat ad, ha elbizonytala-
nodunk vagy elfáradunk. Segítségével 
a cél lebeg a szemünk előtt, és mivel 
sok mindenre felkészít a tervezéskor, 
a legtöbb akadályra már kész megol-

dásaink lesznek. A megvalósítás utáni 
ünneplés sokak számára felesleges 
lépésnek tűnik, de elengedhetetlen 
sarokpontja a további sikeres célki-
tűzéseknek.
Egy teljesített cél elképesztően sok 
önbizalmat tud adni! Arra viszont 
figyelni kell, hogy ez ne csak álmo-
dozás legyen, hisz az álmok lufiként 
tudnak szétpukkadni, a célokat azon-
ban lépésről lépésre haladva meg 
tudjuk valósítani! Neked álmaid vagy 
céljaid vannak?”
Szabó Andrea, coach

A jazzpiknik és az azt körülölelő 
programok apró bizonyítékai voltak 
annak, hogy saját magunk élmé-
nyekkel való megjutalmazása a 
dolgos hétköznapokban is elenged-
hetetlen. Így, az esemény lezárulta 
után is csak azt tanácsoljuk min-
denkinek, figyeljen többet önmagá-
ra, sportoljon, alkosson, hallgasson 
zenét, kapcsolódjon ki a megszokott 
hétköznapokból, és élvezze a nap-
sütést, amíg lehet.

Jazzpiknik és egyéb lazulós programok a ligetben
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Kozármisleny Város Önkormányzata nevében szeretettel 
és tisztelettel köszöntöm városunk idős- és szépkorú 
polgárait az idősek világnapja alkalmából. Az október az 
idősek hónapja is, a szép kort megélő emberekről, az ő 
tiszteletükről és megbecsülésükről szól. A feléjük áradó 
szeretetünk magába foglalja elfogadásukat, támogatá-
sukat és annak kifejezését, hogy a helyi társadalomnak 
nélkülözhetetlen tagjai. Szükségünk van a tanácsaik-
ra! Számítunk hosszú élettapasztalatuk bölcsességé-
re, amellyel csakis ők rendelkeznek. Arra a türelemre, 

elfogadásra, ahogy tanítottak, tanítanak, neveltek és 
nevelnek bennünket. A jó közösség tudja, mely értékeire 
büszke, és azt is tudja, hogy mindezért hálával tartozik 
elődeinek.
Szívből kívánjuk Önöknek, hogy jó egészségben, békében, 
nyugalomban, szeretetben, családi környezetben éljék 
meg mindennapjaikat!

dr. Biró Károly
Kozármisleny város polgármestere

Erzsi és Horváth István
„Tegnap töltöttem be a 80. életévemet. Amikor a 
gyerekek megköszöntettek, azt mondtam nekik, hogy 
úgy éljenek, úgy vigadjanak, úgy tegyenek mindent a 
helyére, hogy legalább ezt a kort érjék meg örömmel, 
boldogsággal, mert én is nagyon örülök, hogy megél-
hettem. Dolgozzanak, amíg tudnak, tevékenykedjenek, 
amíg tudnak, mert ez tartja fenn az embert. Amíg van 
gondolat, amíg van tehetség, addig érdemes élni.” 
– Horváth István

„Mindenkinek el szoktam mondani, ha jól akarja érezni 
magát, akkor jöjjön Kozármislenybe! Itt a nyugdíjasok-
nak nagyon sok lehetőségük van arra, hogy a koruknak 
megfelelően elfoglalják magukat. Mi, mióta ideköltöz-
tünk, egy nagy közösséghez, a Nyugdíjas Egyesülethez 
tartozunk. Tartalmas kirándulásokra járunk, aktívak va-
gyunk még ennyi idősen is. Az Örömtánc és az énekkar 
szintén nagyon jó szórakozási lehetőséget biztosítanak, 
hetente próbálunk, rendszeresen járunk fellépésekre. 
Emellett van egy pici kis kertünk, ahol a család részére 
mindet meg tudunk termelni, úgyhogy sosem unatko-
zunk.” – Horváth Istvánné Erzsi

Marika és Tóth Ferenc
„Már nyugdíjasként költöztünk Pécsről Kozármislenybe 
ezelőtt kilenc évvel. Nagyon jól érezzük magunkat, aktí-
vak vagyunk, szeretünk tevékenykedni: otthon megcsi-
nálgatom a kiskertet, az Örömtánc csoporttal fellépni 
járok, emellett a sportcsarnokban is dolgozom. A fiata-
loknak is ezt kívánom: mindenki élje meg a nyugdíjas-
kort, és maradjanak mindig tevékenyek!” 
– Tóth Ferencné Marika

„Úgy készültem ezekre az évekre, hogy ha végre nyugdí-
jas leszek, ráérek felkelni, nem kell semmit csinálnom, 
ellustulok, pihenhetek. Ezzel szemben aktív életet 
élek, és ugyanezt javaslom minden nyugdíjasnak, aki 
megérte ezt a kort: csináljon bármit, akár a ház körül, 

akár társaságban, csak ne hagyja el magát, mert annál 
rosszabb nincs.” – Tóth Ferenc

Bohár Ernőné, Anikó néni
„Mindent, amit kapunk 
az élettől – a mélysé-
geket és a magasságo-
kat is – meg kell élni. 
Akkor találjuk meg a 
lelki békénk, ha egyen-
súlyban tudjuk tartani 
a rosszat és a jót. A 
rosszat is meg kell kö-
szönni a sorsnak, mert 
abból épülünk: ember-
ismeretben, elfogadás-
ban, együttérzésben, 
szeretetben. Nagyon 
sarkalatos és tanul-
ságos időszak, amikor 
az ember egy negatív 
életszakaszában van. 
Ha fordul a kocka, akkor pedig annak kell örülni, hogy 
lám, ezt is megéltem. Ez az életfilozófiám. Fontos, hogy 
nem lehet csupán hajszolni az álmokat és a célokat, 
azok realitását is fel kell ismerni.

Mostanában sokat foglalkozom az öregedéssel, az 
elmúlással, de nem félek tőle. Ez is egy természetes 
folyamat, amit el kell fogadni – amíg a lépcsőfokok tar-
tanak, addig mehetünk.

Előfordul, hogy hiányzik a régi barátokkal való szemé-
lyes kapcsolat, a gyakoribb beszélgetés, ezek nagyon 
ébren tartják az ember szellemét. Jó lenne a régi 
dolgokra gyakrabban visszatérni, azokat újra megélni. 
Összességében nincs csalódásom az életben, a kis  
dolgokban is megtalálom a szépet, köszönöm, jól  
érzem magam.”

Tisztelt Szépkorú Kozármislenyi Polgárok!
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„Gyakran, amikor azt hiszed, hogy valaminek a végén vagy, 
akkor valami másnak az elején vagy.” – Fred Rogers

A Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészetkedvelők Egyesületének „Őszköszöntő” műsora – Lieber Andrásné, 
Ilike szervezésében – nyitotta az októbert. Másnap a Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület tagjai – Tarcsay 
Gyöngyvér vezetésével – zsúfolásig megtöltötték a Művelődési Központ színháztermét, hogy együtt ünnepeljék az idősek 
napját, az aktív nyugdíjas éveket.
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Oláh Áron 
  2021.08.11.
  4420 gramm
  56 centiméter

Palotai Zalán
  2021.08.26.
  3320 gramm
  49 centiméter

Szilágyi Léna
  2021.08. 03.
  3400 gramm
  52 centiméter

Palka Léda
  2021.08. 11.
  3000 gramm
  52 centiméter

Hetedhét országon túl, az Óperen-
ciás tengeren is túl, ahol deszka-
palánk tartja a Földet, hogy bele ne 
hulljon a semmibe, áll a kozármis-
lenyi óvoda. Aki szeptember végén 
arra járt, láthatta, hogy területén 
nagy volt a sürgés-forgás, mert bi-
zony ismét valami program készülő-
dött ott.
Intézményünkben ez a hét a nép-
mese világában telt. A mese terem-
tő ereje, a mesemondó hangja által 
megidézett világ, a közös együttlét,  
a mozgalmas játékok varázslata 
kinyitja a fejekben a fantázia birodal-
mának ajtaját, és mindenki egyszerre 
lép át rajta.
A katica csoportos óvónéni (Palotai 
Tímea) „A farkas, a róka, a nyúl meg 
a varjú” című bábelőadásban keltette 
életre a mese szereplőit. Ilyenkor a 
gyerekek arcán megjelenik a figyelő 
ámulat.
Az óvónők segítségével a gyerekek 
minden csoportban bekapcsolódtak 
a népmesei programokba. A mese 
szereplőit vagy a tévéből jól ismert 
Magyar népmesék sorozat „madaras 
képét” színezéssel, vágással, ragasz-
tással készítették el. Behozhatták 
otthonról kedvenc mesekönyveiket, 
melyeket együtt nézegettek. Bábok 
segítségével különválogatták a jó és 
a rossz szereplőket, beszélgettek a 
mesebeli számok (3, 7, 12) előfordu-
lásáról is.
Immár nyolcadik éve rendezzük meg 
az óvoda udvarán a „Mesebeli hét-
próbát”. Az óvónők hét helyszínen, 

meseszereplőnek beöltözve várták a 
gyerekeket, hogy kiállják a próbákat.
Kisbíróval doboltattuk ki a játék 
kezdetét: „Közhírré tétetik! A kozár-
mislenyi óvoda udvarán a hétpróba 
elkezdődik…”
Az óvoda apraja és nagyja együtt in-
dult el a hét mesebeli próba helyszí-
nére, volt például, ahol az aranyhalat 
kellett kifogni, volt, ahol egy hosszú 
kígyót kellett eltaposni a lábnyomok-
nak megfelelően, de akinek kedve 
volt, készíthetett homokvárat, vagy 
békákkal ugrálhatott a mesebeli 
tóban…
Az ovisok a mesebeli próbákról iga-
zoló pecsétet kaptak, a legügyesebb 
fiúk és lányok felhúzhatták a koronát 
és a palástot. Végezetül, ha nem is 
egy fele királyságot, de minden kis 
hős kapott egy-egy cukorkát.
Így volt, igaz volt, aki nem hiszi, járjon 
utána!

A népmese napja 
a kozármislenyi óvodában

Pápainé Deményi Ágnes

Helló            Misleny
megérkeztem
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– Írói nevét  szeretett nagymamája 
tiszteletére vette fel. Milyen ha-
tással volt Önre?

– Nagyon sokat köszönhetek neki, 
nem véletlenül vettem fel a nevét, 
neki szerettem volna emléket állíta-
ni. Egyszerű falusi néni volt, viszont 
sokat olvasott, nyitott volt a világra. 
Sokszor úgy beszélt rólam, hogy „az 
én kis utódom”. Született tehetsége 
volt a meséléshez, minden este kü-
lönböző történeteket hallhattunk tőle 
szentekről, jópofa családi sztorikat. 
Kértük, hogy mondja el a tegnapi me-
séjét, persze tudtuk, hogy másképp 
fogja elmondani. Belőlem hiányzik az 
a mesemondó tehetség, ami benne 
megvolt, így én írásban fejezem ki 
önmagam, de az biztos, hogy a törté-
netmesélési hajlamot és a fantáziá-
mat részben tőle örököltem.
– Mik voltak a kezdeti megpróbál-

tatások, amiket íróként kellett 
átélnie?

– 12 évvel ezelőtt kezdtem el írni, 
de akkor a kiadók szóba sem álltak 
velem. Nem adtam fel, így az Ulpi-
us-háznál felfigyeltek rám, és kiadták 
az első regényem. Később ez a kiadó 
csődbe ment, de akkor már ismerték 
a nevem, így a Libri szerződött velem, 
azóta is velük dolgozom.
– Úgy tudom, rövid ideig, egy évig 

tanított történelmet, a regényeiben 
mégis a történelem egy-egy viha-
ros időszaka bontakozik ki.

– Pilisvörös-
várott tanítot-
tam a német 
nemzetiségi 
gimnáziumban. 
Egy osztályom 

volt, ahol történelmet tanítottam, 
de egy év után szabadúszó nyelvta-
nár lettem. A tanítás mellett mindig 
írogattam, de nehéz volt összeegyez-
tetni a tanítást és az írást. A történe-
lemtanítás hiányzott, ezért ezt az űrt 
próbáltam betölteni az írásaimmal.
– Legújabb kötetében, a Chole-

ra-naplóban a kolerajárványról 
olvashatunk, ami kísértetiesen 
hasonlít a koronavírus-járványra. 
Miért pont ezt a témát választotta?

– Mindig a fejemben volt egy ilyen 
ötlet. Ez a történet 190 évvel ezelőtt 
játszódik. Szerettem volna kiírni 
magamból a felgyülemlett fruszt-

rációt. Elkezdtem utánaolvasni a 
kolerajárványnak, és szíven ütött ez 
a sok hasonlóság. A spanyolnáthá-
ról már tudtam, hiszen több regé-
nyemben írtam róla. Érdekes, hogy 
sokan meggyanúsítottak azzal, hogy 
nem ábrázolom hitelesen az akkori 
járványt, pedig azokat az adatokat is, 
amik például az akkori napilapban, a 
Kurírban megjelentek, egy az egyben 
átmásoltam a szövegbe.
– Mik voltak azok a döbbenetes 

hasonlóságok, amik a mai járvány 
időszakára jellemzőek?

– Számomra döbbenetes volt, hogy a 
tiszti főorvos utasításait olvasva rá-
ismertem a saját helyzetünkre, hogy 
hogyan fertőtlenítsük a lakásunkat, 
milyen óvintézkedéseket kell betar-
tanunk, hogy ne fertőződjünk meg. 
Lezárták a határokat, nem lehetett 
Budáról Pestre utazni és fordítva. Az 
is hasonló volt, ahogy az emberek 
erre a kialakult helyzetre reagáltak, 
ahogy viselkedtek, akkor is történtek 
pánikvásárlások. Voltak, akik tagad-
ták a vírust.
– Ahogy minden regényében, úgy eb-

ben a kötetben is kibontakozik egy 
szerelmi történet.

– Igen, de nehéz volt beleszőni, hi-
szen ez egy rövid kötet, korlátozott 
a terjedelme, témája, de a szerelem 
elmaradhatatlan.
– Mi az, amit olvashatunk Öntől a 

közeljövőben?
– Várhatóan november elején jelenik 
meg Az Anna-bál szerelmesei című 
legújabb könyvem.

Fábián Janka angol-francia-történelem 
szakos tanár. 2009 óta írja romantikus 
történelmi regényeit, melyekből évente 
egy kötetet jelentet meg. A neves írónő az 
Országos Könyvtári Napok alkalmából volt a 
vendégünk, ahol többek között gyerekkoráról, 
pályafutásáról, valamint legújabb kötetéről, a 
Cholera-naplóról kérdeztük.

Ha október, akkor Országos Könyvtári Napok 
Várnai-Nagy Szimonetta
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A minap az óvodai szülői értekezle-
ten felcsillant a szemem, amikor az 
óvó néni a gyerekekkel való közös 
piacozás élményéről mesélt. Azon-
nal felidéződtek az emlékek, amikor 
a nagymamámmal vittük a frissen 
szedett portékát a piacra. Szeren-
csés vagyok, mert falun nőttem fel, 
és a nagyszüleim kertjében minden 
finomság megtermett. Jó érzés végig-
követni egy-egy növény életét, amikor 
a magtól a friss, ropogós salátáig 
vagy a télire eltett lecsó feltálalásáig 
minden folyamatnak a részesei va-
gyunk. Gyerekként élveztem, szívtam 
magamba a tudást. Most hálás va-
gyok, mert olyan élményeket kaptam, 
melyek örökre a szívembe égtek. 
Egyetemistaként a nagyvárosban 
sokszor mentem céltalanul piacozni, 
láthatatlannak képzeltem magam, 
belestem az emberek kosarába, pró-
báltam kitalálni, mit főznek a megvá-
sárolt alapanyagokból. Megérintettem 
és megszagoltam minden nekem 
tetsző zöldséget és gyümölcsöt, egy-
egy illat olykor befészkelte magát az 

orromba, és visszarepített a múltba, 
a nagyszüleim kertjébe.
Ezek az élmények motiváltak arra, 
hogy édesanyaként kézen fogjam 
gyermekeimet, és megajándékozzam 
őket a közös piacozás élményével. 
Kert híján csak mesékbe foglalva 
tudtam átadni, milyen az, amikor egy 
ici-pici magot a földbe ültetnek, az 
eső öntözi, a szél simogatja, a nap 
melengeti, a kalászt learatják és a 
malomban megőrlik. A lisztet és a 
hozzávalókat már közösen gyúrtuk 
össze, dagasztottuk, szeretetünk me-

legével megkelesztettük, és izgatot-
tan vártuk, hogy a sütő hője új életté 
formálja. A legélvezetesebb mindig az 
étkezés, amikor a közösen elkészített 
kenyeret a piacozás alkalmával be-
szerzett finomságokkal elfogyasztjuk.
Kedves vásárlóink, várjuk Önöket is 
szeretettel gyermekeikkel együtt a 
Mislenyi Portéka helyi piacra min-
den pénteken 13 és 17 óra között, a 
Kozármislenyi Művelődési Központ 
előtti piactéren. Tegyük élménnyé 
gyermekeink számára is a piacozást, 
termelőink partnerek ebben!

Petike Petra
Piacozás gyerekekkel – élmény, öröm és tanulás
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Az országos döntőben a kozármisle-
nyiek bizonyultak a legjobbnak, így a 
négytagú Beregi család nyerte a ver-
seny fődíját, egy Skoda személyautót. 
Tizedik alkalommal rendezte meg az 
ORFK – Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság az Autós Nagykoalíció és a 
Skoda márkaképviselet támogatásával 
az ország 19 megyéjében és a fővá-
rosban azt a vetélkedőt, amelynek 
elsődleges célja, hogy minél szélesebb 
körben felhívja a figyelmet a körül-
tekintő, megfontolt és példamutató 
közlekedési magatartás fontosságára.
A kozármislenyi Beregi Tamás és 
felesége, Bereginé Szőts Annamária, 
valamint a gyerekek, a 7 éves Bogi és 
az 5 éves Ádám is indultak.
– A gyerekek Pécsre járnak iskolába. 
Szeretjük a Balatont is, oda is elég 
gyakran utazunk. A férjem korábbi 
munkahelye miatt sokat járt a fővá-
rosba, úgyhogy rutinos közlekedőnek 
mondhatjuk magunkat – mondta la-
punknak Bereginé Szőts Annamária.
– Már tavaly is próbálkoztunk ezzel 
a versennyel – vette át a szót Beregi 
Tamás. – De akkor egyáltalán nem ké-

szültünk rá. Idén viszont elhatároztuk, 
hogy komolyabban vesszük – mondta 
a családfő. Idén is 19 megye és Buda-
pest legügyesebb családja versengett 
a döntőben, melyet augusztus 27. és 
29. között rendeztek meg Veszprém és 
Győr-Moson-Sopron megyékben.  
A hét állomáson a versenyző családok 
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos 
elméleti és gyakorlati feladatokat telje-
sítettek.
– Miután megtudtuk, hogy megnyer-
tük a területi döntőt, a nyarunk kis 
túlzással abból állt, hogy KRESZ-tesz-
teket oldottunk meg, és különböző 
ügyességi feladatokat gyakoroltunk – 
mondta az anyuka. – Maga a verseny 
és a pannonhalmi díjátadó is hatalmas 
élmény volt. Az első hat családot szólí-
tották név szerint. Akkor úgy éreztük, 
hogy bekerülhetünk a legjobbak közé. 
Kicsit csalódottak lettünk, amikor a 
dobogósokhoz értek, és a Beregi név 
még nem hangzott el. Azt gondoltuk, 
hogy valamit nagyon elszúrhattunk. 
Aztán jött a nagy meglepetés, hogy mi 
nyertük a versenyt. Az egész család sírt 
örömében. Beregiék már át is vették a 

verseny fődíját, egy Skoda Kamiq típu-
sú személygépkocsit.
– Sajnos rengeteg a közlekedési bal-
eset az országban, és ezekből nagyon 
sok halálos kimenetelű. Én most 
kicsit úgy érzem, hogy kvázi nagykö-
vetek is lettünk, tehát feladatunk is 
van vele. Egyrészt a példamutatás, 
másrészt pedig, hogy a gyerekeknek 
egy jobb közlekedési morált hozzunk 
létre – zárta gondolatait Bereginé 
Szőts Annamária.
Gratulálunk a nyereményhez!

Kozármislenyiek nyerték a „Közlekedik a család” című országos vetélkedőt
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– Mit kell tudni a brazil jiu-jitsuról?
– A jiu-jitsu önvédelem, sport és 
versenysport egyben, ki mit visz haza 
belőle. Leginkább abban különbözik a 
többi küzdősporttól, hogy nincsenek 
ütések és rúgások, elsősorban leszo-
rításokkal, földre vitellel dolgozunk. 
Rendszeresen használunk ún. „guard” 
(magyarosan: őr) pozíciókat, ezekkel 
kontrolláljuk a másikat, limitáljuk az 
ellenfél mozgásterét. A legnagyobb 
átfedés a birkózással és a dzsúdóval 
van, ami nem véletlen, hiszen utób-
biból alakult ki ez az irányzat. Mi az 
edzéseken leginkább testhez simuló 
ruhát hordunk, a mozdulatok birkó-
zósabbak, de vannak küzdelmek, ahol 
gít, a dzsúdósokéhoz hasonló edző-
ruházatot viselnek a felek.
– Hogyan kerültél 

kapcsolatba a sporttal?
– 15 évig úsztam, ezzel párhuzamo-
san kipróbáltam több küzdőspor-
tot is. Elkápráztatott a ketrecharc, 
valamint a kevert harcművészetek 
világa. A thai boksz, a birkózás és a 
jiu-jitsu mind ezek szerves részét 
képezi. Amikor elkezdtem az angol és 

testnevelő tanár 
szakot Pécsett, 
rögtön nekiálltam 
a helyi csapattal 
edzeni.
– Mi motivál? 

Miért lettél 
sportolóból 
edző is?

– Úgy gondolom, 
ha felismerek 
egy ilyen értéket, 
mint ez a sport, akkor azt köteles-
ségem átadni. A jiu-jitsu olyan sokat 
adott hozzá a saját és a környeze-
temben lévők fejlődéséhez, hogy 
mindenképp érdemesnek tartom 
arra, hogy promotáljam, űzzem, 
tanítsam. Ezzel párhuzamosan én is 
folyamatosan képzem magam, hiszek 
az élethosszig tartó tanulásban.
– Miért pont Kozármisleny?
– Pécsen már jó ideje népszerűek az 
edzéseink. Eddig nem volt olyan von-
zó alternatíva, mint ami itt megada-
tott: mindenki kedvesen, tárt karok-
kal várt minket, a sportcsarnokban 
segítenek, odafigyelnek ránk. Úgy tű-

nik, a lakosság részéről is van igény, 
sokan érdeklődtek már előzetesen is 
a foglalkozásokkal kapcsolatban.
– Sokan tartanak a küzdősportok-

tól…
– Az edzéseken kontrolláltak a moz-
dulatok, minimális a sérülésveszély. 
A cél, hogy megtanuljunk együtt dol-
gozni, küzdeni. A sport által ráadá-
sul sokat fejlődik a személyiség: aki 
visszahúzódó, azt határozottságra, 
odafigyelésre neveli, aki esetleg kicsit 
több agresszióval rendelkezik, azt se-
gít keretek között tartani.
– Kiket vártok?
– Ha valakit önvédelmi szempont-
ból érdekel a sport, vagy versenyezni 
szeretne, jöjjön, ha csupán rekreáci-
óként, pihenésként, kikapcsolódás-
ként tekint rá, akkor is. Fiúk, lányok, 
gyerekek és felnőttek egyaránt. Úgy 
gondolom, mindenkinek hasznára 
válik, ha rendelkezik egy olyan alap-
tudással, amivel meg tudja védeni 
magát. A sport által sokkal inkább 
tisztában leszünk saját képessé-
geinkkel, stresszoldásra is kiváló 
eszköz, nem mellesleg pedig fantasz-
tikus a közösség.
Amikor az ember megtanul küzdeni, 
összerakja a mozdulatokat, látja elő-
re, hogy mi várható, akkor már olyan 
ez, mint egy tánc, lüktetése van, és 
hatalmas flow-élményt ad.

A világ legizgalmasabb 
harcművészeti stílusa Kozármislenyben

Októbertől újabb edzéslehetőséggel 
színesedik a kozármislenyi sportpaletta, 
ráadásul egy igazán különleges 
küzdősporttal ismerkedhetnek meg a 
helyiek. Hogy kiket várnak, és miért 
érdemes ellátogatni a BJJ Kozármisleny ZR 
Team brazil jiu-jitsu edzéseire, arról Szabó 
Pétert, a csapat egyik vezetőjét kérdeztük. 
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Tourist Trophy autós ügyességi 
verseny
A Rotary Club Kozármisleny az idei évben, szeptember 24–25-én tizedik 
alkalommal rendezte meg a jótékonysági célokat szolgáló autós ügyességi 
versenyét, a Rotary Tourist Trophy-t. Az utóbbi években klubunk a verseny 
részvételi díjaiból, illetve szponzori támogatásokból a krónikus légző-
szervi megbetegedésben szenvedő gyerekek részére terápiás sószobákat 
létesített, többek közt a kozármislenyi óvodában, illetve a mohácsi kórház 
gyermekosztályán. Felismerve, hogy a gyermekkori cukorbetegség meny-
nyire megnehezíti az életkörülményeket, a PTE Gyermekklinika szakorvo-
saival együttműködve glükózmonitorokat és jeladókat adtunk át térítés-
mentesen a hátrányos helyzetű diabeteses gyerekek részére.
Az idei verseny célja a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Intenzív 
Centruma részére légzésfigyelő adományozása, mely egyaránt megteremti 
a szükséges feltételeket az intézményben igen kis súllyal született, illetve 
beteg koraszülöttek életben maradásához, valamint a felnőttkori minőségi 
élet alapjaihoz.
Péntek este a versenyzők rövid tájékoztatást kaptak a verseny előírásairól, 
átvehették rajtszámaikat, valamint az útvonalat tartalmazó itinert, mely-
nek helyes „olvasásával” juthattak el az egyes helyszínekre.
A 18 gépkocsiból álló mezőny szombaton reggel 8 órakor, ragyogó nap-
sütésben rajtolt el, hogy a versenyzők Baranya megye csodálatos tájait 
érintve, összesen 22 feladat végrehajtása során részben autós ügyessé-
gükről, részben elméleti tudásukról, fizikai állóképességükről, esetenként 
talpraesettségükről adjanak számot.
Az élménydús nap ünnepélyes záróeseménnyel és vacsorával ért véget, 
melynek során Sudár Miklós, a klub elnöke köszöntötte a résztvevőket, 
ismertette a verseny támogatóit, a verseny célkitűzéseit, és nem utolsó 
sorban kihirdette az elért eredményeket. Az idei abszolút győztes az  
eF-eF Kft. színeiben 8-as rajtszámmal induló Bad Boys csapat, díjuk  
pedig a győztesnek járó serleg mellett egy 60 ezer forint értékű utazási 
utalvány volt.
A résztvevők egyöntetű véleménye alapján nagyon tartalmas, vidám napot 
éltek meg, klubunk pedig arról számolhat be, hogy a verseny támogatási 
célkitűzése megvalósul, rövidesen átadhatjuk a légzésfigyelő monitort a 
Szülészeti Klinika részére.

Rotary Club Kozármisleny
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