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Az elmúlt hónapokban talán a 
legtöbbször azt a kérdést tették fel 
nekem a helyiek, hogy mire számít-
hatnak Kozármislenyben az energia-
válság fényében, lesznek-e fejlesz-
tések, fog-e működni az óvoda, a 
bölcsőde, a művelődési ház. Jelen 
helyzetben nehéz erre határozott 
választ adni, hiszen hétről hétre 
változik a gazdasági környezet, és 
továbbra is egyre rosszabb adatok 
érkeznek felénk, városüzemeltetők, 
intézményfenntartók felé.
Azt biztosan kijelenthetjük, hogy 
a gyermeknevelési intézményeink 
napi működésében nem lesz korlá-
tozás, ezek továbbra is a megszo-
kott színvonalon fognak üzemelni. 
Ezt kiemelt feladatnak tekintjük, 
mint ahogy kiemelt feladatnak 
tekintjük a szociális támogatásokat 
is a rászorulók felé. Ennek érde-
kében a legutóbbi képviselő-tes-
tületi ülésen ismét módosítottuk 
a szociális rendeletünket, aminek 
köszönhetően nagyobb mennyiségű 
szociális tűzifa és nagyobb rendkí-
vüli támogatási összeg fog rendel-
kezésre állni, hiszen Kozármisleny 
nemcsak attól jó hely, hogy rengeteg 
a fejlesztés, hogy évről évre moder-
nizálódik, növekszik és fiatalodik 
a település, hanem attól is, hogy 
mindig oda tudunk figyelni a rászo-
rultakra. Ebben a jelenlegi helyzet-
ben is óriási segítséget nyújtanak 
számunkra a helyi civil szervezetek, 
a nyugdíjasegyesület és a szociális 
ellátó intézmények.
A fejlesztéseket illetően láthatjuk, 
hogy felújításra, kisebb fejleszté-
sekre továbbra is vannak lehetősé-
geink. Így például ki tudtuk javítani 
a Két Szekér fogadó és a Városháza 
közötti kerékpárút régóta feltö-
redezett szakaszait, vagy tudtunk 
utat javítani a Rákóczi utcában a 
zártkerti részek felé. Ezekre sikerült 
pénzügyi forrást biztosítanunk. To-
vábbá el tudtunk indítani egy kisebb 
közösségitér-fejlesztést a József 
Attila utcán kifelé haladva egy új, 
többfunkciós sportpálya telepíté-
sével. Ennek első ütemében egy 
igényes, nemzetközi szabványnak is 
megfelelő kézilabdapálya készül el 

a napokban. A következő években 
ezt többfunkcióssá is tudjuk tenni, 
mivel a terület alkalmas kosárlab-
dapályának, teniszpályának vagy 
kispályás futballpályának is.
Itt adódik egy másik jogos kérdés, 
hogy lesz-e idén Kozármislenyben 
jégpálya. Erre a határozott vála-
szunk, hogy ebben az energiaválsá-
gos időszakban, közel tízszeresére 
emelkedett villamosenergia-árak 
mellett ez vállalhatatlan. Idén ezt 
el kell hogy engedjük, viszont ha 
normalizálódik a helyzet, akkor a 
jövő évtől az új kézilabdapálya akár 
egy új jégpálya helyszíne is lehet. 
Ehhez az alapinfrastruktúra adott, a 
terület palánkkal van körbevéve és 
a szükséges energiát is oda tudjuk 
vinni. Ha 2023 telén az energiapiaci 
helyzet lehetővé teszi, hogy a jégpá-
lyát ezen az új helyszínen valósítsuk 
meg, azzal az a zavaró körülmény 
is megszűnik, melyet néha jogosan 
jeleztek a szomszédos lakók az 
Alkotmány téren.
A legnagyobb terhet önkormányzati 
szinten jelenleg a földgázfelhasz-
nálás jelenti. Az elmúlt években a 
nagyobb intézményeinkre telepített 
napelemek ugyanis a fűtési energiát 
nem tudják kiváltani, csak a világí-
tási célú felhasználást. Ezért lesz-
nek olyan szolgáltatások, melyeket 
átmenetileg szüneteltetnünk kell. 
Ilyen a rendőrőrs épülete, melyet 
a megyei rendőrkapitánysággal 
egyeztetve a téli időszakban nem 
fogunk üzemeltetni a városban. A 
rendőreink eddig sem ott látták el 
a szolgálatot, hanem gépjárművel, 
kivonuló szolgálatként, ami tovább-
ra is rendelkezésre áll. Ennek a 
rendőrőrsnek a rezsijét a város fi-
zette – eltérően más településektől, 
ahol a Belügyminisztérium költsége 
–, így ez bezár a téli időszakra. A 
folytatásról újra fogunk tárgyalni az 
illetékes vezetőkkel.
A művelődési ház esetében január 
elsejétől a szolgáltatások az online 
térbe fognak átkerülni, hiszen ez is 
egy nagy épület, nagy színházterem-
mel, aminek a fűtése erőn felüli te-
her lenne a város számára. A célunk 
az, hogy körülbelül 50 millió forintot 

takarítsunk meg a megnövekedett 
energiaterhekből. Már az idei évben 
is közel 50 millió forinttal többet 
fizettünk ki az energiaszolgáltatók 
felé, és mindezt nem többletszol-
gáltatásért, pusztán az eszkalálódó 
energiaárak miatt.
A másik nagy terület, amit a korlá-
tozások érinteni fognak, a közvilágí-
tás. A kormány, az önkormányzatok 
kérésére reagálva, egy jogszabály-
változással megteremtette annak 
lehetőségét, hogy helyben, a helyi 
viszonyokhoz igazodva döntsük el, 
hogy a közvilágításban milyen mér-
tékű korlátozásokat vezetünk be. 
Erről decemberben az önkormány-
zat testülete rendeletalkotással fog 
döntést hozni. Arra kell számítani, 
hogy a téli időszakban nagyjából 
minden második világítótest kiik-
tatásra kerül, viszont a gyalogát-
kelőhelyek, a fő közlekedési cso-
mópontok megvilágítása továbbra is 
biztosítva lesz. Ezzel kapcsolatban 
kérem a lakosság megértését. Ha 
esetleg vannak olyan élethelyzetek, 
melyekre nem gondoltunk, azt nyu-
godtan jelezzék felénk a közösségi 
csatornákon, az info@kozarmisleny.
hu e-mail-címen, vagy akár ügyfél-
fogadási időben az önkormányzati 
hivatalban.
Külön szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy idén nem lesz a városban 
karácsonyi díszvilágítás sem. Ezt 
talán nem is kell külön indokolnom, 
hiszen mindannyian érezzük, hogy 
kötelességünk ahol csak lehet, ta-
karékoskodni az energiával. A város 
kapujában elhelyezünk egy köszön-
tőt, és két helyszínen, a Városháza 
előtt és az Öregfaluban a temp-
lomtéren felállítjuk és feldíszítjük a 
mindenki karácsonyfáját, viszont a 
megszokott, közvilágítási oszlopokra 
elhelyezett díszeket és a Városháza 
feldíszítését az idei évben el fogjuk 
hagyni. Ezzel egy országos akcióhoz 
is szeretnénk csatlakozni, hogy az 
energiatakarékosság fontosságát 
hangsúlyozzuk ebben a nehéz idő-
szakban.
Büszke vagyok arra, hogy a legutóbb 
megtartott képviselő-testületi 
ülésünkön a megválasztott város-

Kozármislenyi fejlesztések az energiaválság tükrében
dr. Biró Károly
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atyák egyhangúlag tudták elfogadni 
ezeket az intézkedéseket, mind a 
szociális terület nagyobb pénzügyi 
támogatását, mind az energiaellá-
tással való takarékoskodást intéz-
ményeinknél. Ugyanakkor arról is 
döntést hoztunk, hogy Kozármis-
lenyben továbbra sem terheljük a 
magánszemélyeket, a családokat, az 
ingatlantulajdonosokat sem tele-
kadóval, sem ingatlanadóval, sem 
kommunális jellegű adókkal. Viszont 
a már több mint 15 éve rendkívül 
alacsony szinten tartott, 1,6%-os 
iparűzési adót a környező városok-

hoz igazodva január 1-jétől 2%-ra 
emeljük. Ez az emelés elsősorban 
a nagyobb cégeket, a multinaci-
onális vállalatokat és a közüzemi 
szolgáltató cégeket érinti, mert ők 
a legnagyobb adózói a település-
nek. A kisvállalkozások jellemzően 
a kormány által a pandémia idején 
bevezetett 1%-os kedvezmény köré-
be tartoznak. Ezzel az adóemeléssel 
a város talán kompenzálni tudja 
azt a kieső bevételt, amit az előző 
években a gépjárműadó központi 
elvonása jelentett.

Ami egyelőre nem megoldott, az az 
energiaárak finanszírozása. Szeren-
csére a városban több energetikai 
szakember is van, akik felajánlot-
ták segítségüket, és velük közösen 
keressük a jövőre vonatkozó újsze-
rű, fenntartható megoldásokat. De 
azt is látni kell, hogy az ilyen típusú 
fejlesztések mind időigényesek és 
rendkívül pénzigényesek. A célunk 
továbbra is az, hogy Kozármisleny 
fenntartható, zöld és – ha lassabb 
ütemben is, de – egyenletesen fej-
lődő, modern település maradjon.

Hivatali hírek

 Ä Módosításra került a helyi ipa-
rűzési adóról szóló 4/2017. (III.22.) 
önkormányzati rendelet. Mivel az 
energiaválságra való tekintettel az 
önkormányzatnak plusz forrást 
kell biztosítania intézményei 
működésére, ingatlanjai üzemel-
tetésére, a helyi iparűzési adó 
mértékét a képviselő-testület 
2023. január 1-től 2%-ra növeli.

 Ä A képviselő-testület elfogadta 
az önkormányzat 2023. évi belső 
ellenőrzési tervét.

 ÄDöntés született pályázat kiírásá-
ról a folyékony hulladék begyűj-
tésére vonatkozóan. A felhívás a 
város honlapján megtekinthető 
(www.kozarmisleny.hu).

 ÄElfogadta a testület az önkor-
mányzat és intézményei 2022. évi 
költségvetésének 3. módosítását.

 ÄFelülvizsgálatra és elfogadásra 
került a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program. A 2023. évben teljesen 
új dokumentum készül majd.

 Ä Döntött a testület a társadalmi 
egyeztetésre bocsátott közterü-
let-elnevezés, -átnevezés és a 
házszámozás rendjéről szóló új 
rendelet elfogadásáról.

 Ä Döntés született a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
is.

 Ä Döntött a testület a szociális 
ellátásokról és szolgáltatásokról 

szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról. Módosultak a tá-
mogatások összegei, és beveze-
tésre került egy új, „a gyermekek 
év végi támogatása” elnevezésű 
ellátás. A további részletekért 
keressék honlapunkat (www.
kozarmisleny.hu)!

 Ä Fontos döntés született a Ko-
zármislenyi Közös Önkormány-
zati Hivatalt illetően. A döntés 
értelmében a hivatalban 2022. 
december 22-től 2023. január 
6-áig téli igazgatási szünet lesz, 
ezalatt a személyes ügyfélfo-
gadás szünetel. Kérjük, hogy 
halaszthatatlan ügyekben ezen 
időszakban az elektronikus ügy-
intézést válasszák! Megértésüket 
köszönjük! További információ az 
igazgatási szünettel kapcsolat-
ban a honlapunkon lesz elérhető 
(www.kozarmisleny.hu).

dr. Halmos Barbara, jegyző

Kozármisleny Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2022. 
november 15-én rendes 
testületi ülést tartott, 
melyen az alábbi fontosabb 
ügyekben született döntés:

Komplex szolgáltatással nyújtunk biztonságot 
Önnek és Szeretteinek egyaránt!

Biztosítjuk, hogy Ön, és családtagja az otthonában kapjon segítséget a 
mindennapok nehézségeiben. Nappali klubjainkban aktív, érdekes prog-
ramokkal várjuk a szép korúakat. 

Lehetőség van napi egyszeri meleg ételt igénylésére, amelyet akár ottho-
nába is elszállítunk. Szakképzett ápolóink közreműködésével otthonában 
kérhet segítséget a mindennapi tevékenységek elvégzésében.

A nap 24 órájában vigyázunk Önre, vagy az Önnek legfontosabbakra, jel-
zőkészülék aktiválásával kérhetnek segítséget a bajba jutott idősek!

VÁRJUK HÍVÁSÁT!

Telefon: 
+3620 / 722-3968 
+3620 244-1801

Cím: 
7761 Kozármisleny, 

Alkotmány tér 24/A-B
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November 12-ét a Szociális Munkások 
Nemzetközi Szövetsége (IFSW) jelölte 
meg a szociális munka napjaként 
1997-ben. Ezen a napon mindazokat 
az elkötelezett embereket ünnepel-
jük, akik a szociális ágazatban – a 
családsegítésben, szociális intéz-
ményi ellátásban, idősgondozásban, 

fogyatékossággal 
élő személyek 
ellátásában, 
hajléktalan-ellá-
tásban, gyermek-
védelmi ellátás-

ban – hivatásként választották ezt a 
munkát.
Kozármisleny város képviselő-tes-
tülete szeretettel köszönti azokat a 
szociális területen dolgozó, elhivatott 
embereket, akik megkönnyítik, szeb-
bé, élhetőbbé teszik a családok, a 
hátrányos helyzetűek mindennapjait. 

Köszönjük elhivatottságukat, odaa-
dásukat, türelmüket, szakmai felké-
szültségüket. Valljuk, hogy a szociális 
ágazatban végzett munka megbecsü-
lése, erkölcsi és anyagi elismerése 
összhangban kell hogy legyen annak 
fontosságával, valódi értékével.
Kozármisleny minden szociális 
területen dolgozó munkatársát egy 
ünnepi vacsora keretében, a Két Sze-
kér Fogadóban köszöntötte dr. Biró 
Károly polgármester úr, a Szociális, 
Oktatási és Kulturális Bizottság és 
minden önkormányzati képviselő.

Köszönet minden szociális munkásnak
Segíteni jó. Jó annak, aki támaszt, vigaszt, 
támogatást, segítséget kap. És legalább 
olyan jó annak is, aki a segítséget adja.

Hamvas Éva
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2022 áprilisában Művelődési Házunk 
volt a gazdája a Janikovszky-vándor-
kiállításnak, és Éva néni születés-
napján együtt emlékeztünk rá fiával, 
Janikovszky Jánossal egy kerekasz-
tal-beszélgetésen. Itt derült ki, hogy 
János régi álma, hogy édesanyjá-
ról utca legyen elnevezve. Nagyon 
boldog volt, amikor megtudta, hogy 
ez az álma megvalósult, ráadásul a 
Móra Ferenc utcára merőlegesen, hi-
szen Móra Ferenc nagy hatással volt 
az írónőre gyerekkorában.
Az utcanévtábla-avató váratott 
magára, mert a nyár folyamán egy 
állami támogatásnak köszönhetően 
sikerült „új köntösbe” öltöztetni az 
utcát. Hála és köszönet dr. Hoppál 
Péter országgyűlési képviselőnknek, 
kulturális államtitkárunknak és Ko-
zármisleny Város Képviselő-testü-

letének a bölcs 
döntésért. Az 
avatáson részt 

vett Janikovszky János, a Móra Kiadó 
elnök-vezérigazgatója, dr. Biró Ká-
roly, Kozármisleny Város polgármes-
tere, a város képviselő-testülete, 
Tóth László Ákos, a Pécsi Tankerületi 
Központ igazgatója, Schóber József 
tankerületi referensünk, valamint 

iskolánk 2.e, 3.c és 8.a osztályos 
tanulói. A kicsik flashmobja kísére-
tében, csak úgy „Janikovszkysan” 
lelepleztük az utcanévtáblát, mely-
nek a másodpéldányát átnyújtottuk 
az írónő fiának.
Érdekesség, hogy a Janikovszky Éva 
utcának amúgy nincs egyetlen lakója 
sem, de róla elnevezett intézménye-
inket közel ezer gyermek lakja.

Janikovszky Éva utcanévtábla-avató
– egy álom megvalósult!

Pár évvel ezelőtt, amikor az új utcanevekről 
határozott a képviselő-testület, 
előterjesztettem, hogy mit szólnának, ha 
az intézményeinkhez vezető utca, mely 
egyben a város egyik legforgalmasabb utcája 
(eddig Névtelen utca) felvenné iskolánk 
névadójának nevét. Akkor még nem tudtam, 
hogy Janikovszky Éváról még nem neveztek 
el utcát sem szülővárosában, Szegeden, 
sem Budapesten, ahol 
élt és alkotott.

Varga Éva, intézményvezető
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„– Nagyságos jó uram! Instállom 
alássan, vegye vissza a pénzt, hadd 
ne legyen enyim, hadd énekeljek én, 
mikor nekem tetszik, mert az több 
ezer forintnál. – Azzal letette az 
asztalra a bankót, s nyargalt vissza az 
övéihez, sorba csókolta valamennyit, 
sorba állítá orgonasíp gyanánt, közé-
jük ült alacsony székére, s rákezdék 
tiszta szívből újra: Krisztus urunknak 
áldott születésén… S olyan-olyan jó 
kedvük volt, mintha övék volna az a 
nagy ház. Akié pedig volt az a nagy 
ház, nagy egyedül járt kilenc szobáján 
keresztül, s gondolkozott magában, 
hogy vajon mi örülni valót talál más 
ember ebben a nagy unalmas világ-
ban.”
Lassan újra belépünk advent szép, de 
zsúfolt napjaiba. S ezekben a na-
pokban egyre többen vágyunk arra, 
hogy ünnepi hangulat legyen ben-
nünk, körülöttünk – de érezzük, hogy 
hatalmas erőfeszítésbe kerül annak 
megteremtése, ha egyáltalán sikerül. 
Vágyjuk a csöndet, de lemondással jár. 

Vágyunk arra, hogy végre ne a bankó-
ért küzdjünk, hanem hazanyargaljunk 
a mieinkhez, végigcsókolhassuk őket, 
hozzákezdjünk egy jó kis játékhoz, sé-
tához, beszélgetéshez – hogy gazda-
godjunk. Szívünkben. De vajon ismer-
jük-e az ehhez vezető utat? „Nincs 
más gazdagodás, mint a lemondás” – 
mondja Pilinszky. S ki mást is hozhat-
nék ide példaként, mint azt, akinek a 
születését újra ünnepelni készülünk 
– az Úr Jézus Krisztust, aki lemon-
dott mennyei dicsőségéről úgy, hogy 
otthagyta azt. Azért, hogy megmutas-
sa magát az embereknek. Leginkább a 
szeretetét. Hogy hogyan kell szeretni. 
Mert ő tudta, hogy erre van legin-
kább szüksége az embernek. Mert 
ha nincs bennünk szeretet, ha nincs 
bennünk öröm, akkor úgy vagyunk, 
mint az ember, akiről a fönti sorokban 
olvastunk, aki nagy házban él, kilenc 
szobájában jár-kel, s gondolkodik, 
hogy vajon mi örülnivalót talál az 
ember ebben a nagy és unalmas vi-
lágban. Elhibázzuk életünket, ha nem 

találunk örülnivalót. Utat tévesztünk 
akkor, ha nem a mieinkhez nyarga-
lunk szüntelen, hanem nyargalunk a 
bankóért és mindenféle kényelmünket 
kielégítő tárgyakért. De irgalmas az 
Isten. És kegyelmes. „Türelme hosz-
szú, szeretete és hűsége nagy.” (2Móz 
34,6) Ajándékozó szava, mely hangzik 
templomokban, a Szentírás szavaiban, 
gyermekek, felnőttek bizonyságtéte-
leiben, széppé teheti várakozásunkat. 
Ez azonban lemondással jár. És sóvár-
gással. A szeretet után.
Legyen az advented másabb, mint 
sokaké. Sóvárgás Isten után és a tieid 
után. Legyen így.

Nagy Mariann, református lekész

Adventre hangolódva
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– Mennyit változtak az ünnepi ki-
egészítők, motívumok az elmúlt 
időszakban? Érdemes követni a 
trendeket?

– A karácsony amellett, hogy a leg-
fontosabb ünnepünk, a dekoráció 
tekintetében is kiemelkedő jelen-
tőséggel bír. Mindig vannak divatok, 
az utóbbi pár évben népszerűek az 
extrém – például nagyméretű, tollas 
– koszorúk, amelyek régebben nem 
voltak jellemzők. Mivel nem mindenki 
tud annyit dekorációra költeni, hogy 
évente újabb elemeket vegyen, így 
nagyon hasznos a korábbi évek dí-
szeinek újragondolása, felújítása.
– Mi alapján válasszunk koszorút?
– Ez elsősorban lakásfüggő, stílus-
függő. Van, aki a natúr változatot 
szereti, van, aki inkább a modernebb 
verziót választja. Éppen ezért mi is 
minden évben sokfélét készítünk. 
Az idősebb korosztály jellemzően a 
hagyományos koszorúkat részesíti 
előnyben – ez a típus mentes a csil-
logástól, az alapszínek a rózsaszín és 
a lila, de gyakoriak a natúr koszorúk 
és alapanyagok. A fiatalok merészeb-
bek, szívesen választanak különle-
ges kiegészítőket: az alap lehet akár 
szőrmés vagy sálas, sok a csillogás, 
gyakoriak a kisebb-nagyobb figurák.
– Saját magadnak milyen koszorút 

készítesz?
– Fehérpárti vagyok, nálunk a fa is 
mindig fehér és ezüst. Nagyon le-
tisztult hatást kelt natúrral, egy kis 
fényfüzérrel.
– A te szakmádban különösen moz-

galmas ez az időszak.
– A virágkötészetben a karácsonyt 
szeretem a legjobban, ez a legszebb 
és legkreatívabb alkotómunka. Az 
egyedi megrendelések mellett a 

boltot is szépen 
feldíszítem, a 
különböző, kará-
csonyra készülő 
dekorációk ün-
nepi hangulatot 
varázsolnak. A 
hozzánk beté-
rők leginkább a 
tartós koszorúkat 
keresik, ame-
lyeket kis odafi-
gyeléssel évekig 
használhatnak. 
Éppen ezért mi is 

vállaljuk koszorúk felújítását: gyer-
tyacserével, kis frissítéssel minden 
évben újjávarázsolhatjuk a szeretett 
darabokat.
– Ha otthon állnánk neki az alkotás-

nak, mire figyeljünk?
– Manapság teljesen szabad kezet 
kapunk, ami a dekorációt illeti. Azon-
ban fontos, hogy betartsunk néhány 
alapvető biztonsági szabályt. Nagyon 
kell vigyázni a gyertyával, ne rakjunk 
semmi olyat a közvetlen közelébe, 
ami könnyen meggyulladhat. Fontos, 

hogy ha meggyújtjuk a mécsest, ne 
folyjon le a viasz. Koszorút csakis 
fém- vagy üvegtálcára helyezzünk.
– A koszorú mellett mivel dekorálha-

tunk még?
– Érdemes szettben gondolkodni. 
Amikor belépünk egy lakásba, az 
ajtódísz fogad, majd jönnek a kis 
gyertyatartók, díszecskék, végül az 
adventi koszorú. Utóbbit rakhatjuk 
az ünnepi asztalra is. A hagyományos 
díszek mellett egyre többen szeretik 
a grincsfát vagy manófát. Van, hogy 
csak magát az alapot készítem el, így 
a díszítés közös élmény lehet otthon 
a gyerekekkel a karácsonyra hangoló-
dás időszakában.
– Melyek ilyenkor a legjellemzőbb 

növények?
– A mikulásvirág vagy a karácsonyi 
kaktusz azok, amelyeket leginkább 
ehhez az ünnepkörhöz köthetünk. 
De gyönyörűen lehet díszíteni az 
orchideákat is karácsonyra, sőt, kis 
élővirágokat is összerakhatunk apró 
égőkkel feldíszítve. A dekorálásnak 
gyakorlatilag csak a fantáziánk szab 
határt!

A karácsony az év legszebb ünnepe, 
mindenki díszít, ha mást nem is, a 
karácsonyfát biztosan. Még pár nap, és 
meggyújthatjuk az első gyertyát az adventi 
koszorún, elkezdhetjük dekorálni a 
lakást. Ehhez kértünk tippeket, trükköket 
Czirjákné Herendi Mártától, aki szakmáját 
tekintve dísznövénykertész, nem mellesleg 
már több mint két évtizede a település egyik 
legkedveltebb virágkötője.

Hagyomány és meghittség a legszebb ünnepen
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Egészséges fejbőr nélkül nincs 
egészséges haj! Ez a szlogenje az 
Alkotmány téren újonnan megnyílt 
kozármislenyi fodrászszalonnak, aho-
vá húsz éves szakmai tapasztalattal, 
hajkezelésekkel, fejbőrkezeléssel, 
oxigénterápiával és hajhosszabbítás-
sal várja vendégeit Csendes-Madai 
Gyöngyi fodrász. Egy éve költözött 
haza Amszterdamból, hogy közel 
lehessen családjához, mesterfodrász 
édesanyjához és a barátokhoz. Úgy 
vélte, hogy Kozármisleny családi és 
üzleti szempontból is kedvező szá-
mára. Vendégkörén azt tapasztalta, 
hogy a településünkön élők lendüle-
tesek, igényesek, jól fogadják az új-
donságot, még az idősebb generáció 
számára is fontos, hogy mivel kezeli a 
haját és a fejbőrét. Otthon érzi magát 
városunkban, mert Kozármisleny 
éppúgy vállalkozó szellemű, termé-
szet- és környezettudatos, mint saját 
vállalkozása.
Gyöngyi nőket, férfiakat és gyereke-
ket is nagy szeretettel fogad, ismer 
is sok kicsit, hiszen az ő két fiúgye-
reke is ide jár az óvodába. Hajvágás, 
hajfestés, különböző hajfonások és 
alkalmi frizurák mellett hajhosz-
szabbításra is van nála lehetőség. 
Üzletében a Kemon Actyva nevű 

olasz termékcsalád termékeivel várja 
vendégeit, melyek mind nemzetközi 
tanúsítvánnyal rendelkező, derma-
tológiailag tesztelt, vegán termékek. 
Ezek ugyanúgy kezelik a fejbőrt, mint 
ahogy egy kozmetikus az arcbőrt.
A kiváló vegán termékcsaládot Gyön-
gyi Hollandiában, Amszterdamban 
ismerte meg, ahol tíz évig dolgozott 
fodrászként, először székbérlőként, 
majd saját üzletében. Már itt is kiváló 
eredményeket ért el vele, és elnyer-
te vendégei tetszését. Napjainkban 
sokaknak van valamilyen allergiája, 
problémája a stresszes élet és a kör-
nyezeti hatások miatt. A legnagyobb 
problémát a sok kemikália okozza, 
melyek felborítják a bőr mikroflóráját. 
Ez okozhat korpásodást, hajhullást 
vagy viszkető fejbőrt, hajzsíroso-
dás, melyek tovább súlyosbítják a 
mindennapos stresszt. Ezekre a 
problémákra nyújt megoldást ez a 
termékcsalád, amit kiegészít még egy 
oxigénterápiás kezelés.
Az oxigénterápiás gél segítségével 
rendkívül jól lehet hatóanyagokat 
bejuttatni a fejbőrbe és a hajba, 
megoldást nyújtva ezzel a kopaszo-
dásra, korpára, zsíros, feszülő, hámló 
fejbőrre. A kezeléssel nagyon jó ered-
ményeket lehet elérni a szőkítéstől 
roncsolt hajon is, mert segíti újraépí-
teni a hajban a kénhidakat, és gyö-
nyörű fényt, selymességet és tömör-
séget biztosít egészen a hajvégekig. A 
kezelésre lehetőség van a szalonban 
is, azonban minden esetben ajánlott 
az otthoni ápolás.
Gyöngyi mindig figyel a vendégei 
kérésére, kívánságára, ugyanakkor 
mindig elmondja saját meglátásait 

és azt, hogy szerinte mivel lehetne 
előnyösebb, fiatalosabb, természete-
sebb frizurát kialakítani. Joghurtala-
pú, illetve csökkentett vagy teljesen 
peroxidmentes festékekkel dolgozik, 
optikai színezőkkel, melyek bőrbarát 
és tartós megoldást nyújtanak. Nagy 
hangsúlyt fektet a festések közötti 
színmegtartásra is, amire kevésbé 
ajánlja a hamvasító samponokat, 
mert ezek nagyon szárítják a hajat 
és a fejbőrt. Ehelyett használható a 
színező, kondicionáló joghurt alapú 
balzsam, amely nagyon szépen zárja 
a hajszerkezetet, fényessé teszi, és 
visszaadja az aktuális pigmentet a 
hajnak. Minden színre külön szín-
megtartó balzsam létezik, amitől 
nagyon szép marad a hajszínünk két 
festés között.
Férfiaknál nagy probléma a kopa-
szodás, a hajhullás, erre a P faktor 
kezelést kínálja, mely a fokozott mér-
tékű, szezonális vagy kóros, elhúzódó 
hajhullás esetében is hatékony. Segít 
regenerálni a fejbőrt és normalizálni 
a hajhullást.
A szalon névadója az egyik gél ter-
mék, mely szőlőmagkivonatot tartal-
maz, és arra hivatott, hogy a fejbőr 
mikroflóráját visszaállítsa. Az összes 
termék, sampon, festék allergiamen-
tes, és szinte 100%-ban természetes 
anyagokból áll. Kivételes biztonságot 
ad az is, hogy a termékek összetevőit 
is a gyártó cég termeli, így kiemelve a 
minőséget és a hatékonyságot mind 
a fejbőr, mind a haj tekintetében. 
Gyöngyi szeretettel várja az üzletbe 
mindazokat, akik természetes, a mai 
divatnak megfelelő hajat szeretné-
nek. (X)

Szőlőmag fodrászat, Alkotmány tér 48.

15% kedvezmény
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Ho-ho-ho-hó!
Sokak számára a karácsony az év legszebb ünnepe, 
amely lehetőséget ad egy kis elcsendesedésre és 
befelé fordulásra, mielőtt elkezdődne az új év. Az 
olvasás szerelmesei idén sem fognak csalódni a kí-
nálatban, ugyanis könyvtárunkban számtalan ígéretes 
adventi könyv található mind a gyerekek, mind pedig 
a felnőttek számára. Hangolódj te is az ünnepekre 
karácsonyi könyvekkel!

Karácsonyi könyvajánló

Az embertársainkról való 
gondoskodás életünk 
egyik alappillére kell hogy 
legyen. Nemrég, októ-
berben ünnepeltük és 
köszöntöttük az időseket. 
Szükségünk van rájuk, a 
bölcsességükre, életta-
pasztalatukra. Mindenkor 
szeretettel és tisztelettel 
kell fordulnunk hozzájuk, 
nem hagyva magukra őket, 
főleg a rászorulókat. Legfőbb gondunk 
„a másik ember” legyen. Az ember 
szociális problémája minden esetben 
a társ, a szövetséges hiányát jelzi. 
A felelős gondoskodás azt jelenti, 
hogy szeretetünket adjuk, kezünket 
nyújtjuk a körülöttünk lévő időseknek. 
Legyen akár családtag, akár környeze-
tünkben élő idős embertársunk.
A társadalom alapvető egysége, 
közössége a család. Az emberiség 
története során mindig is a leglé-
nyegesebb szerepet töltötte be az 
ember életében a család együttléte, 
összetartása, a családtagok egymás-

ról való gondoskodása. 
A generációk egymásra 
utaltságában különösen 
fontos szerepet játszik a 
gyermekekről és az idő-
sekről való gondoskodás. 
Mára jelentősen változott 
a világ. Ritkább a gene-
rációk együttélése, egyre 
több a szétesett család, 
a magányos gyermek és 
idős ember.

A családi háttér hiánya szükségessé 
teszi, hogy a társadalom szerepet 
vállaljon a szociális biztonság megte-
remtésében. Ebben fontos szerepet 
töltenek be a települések, az egyhá-
zak, a karitatív és civil szervezetek 
és maga az állam. Saját településünk 
szociális intézményeinek és szol-
gáltatásainak szervezettsége, cél-
zottsága, minősége és hatékonysága 
az egyik fontos tényezője a helyiek 
növekvő biztonságérzetének. Váro-
sunkban, Kozármislenyben hozzá-
férhető, különböző élethelyzetekre 
rugalmasan reagálni képes és haté-

kony ellátó- és szolgáltató rendszer 
működik a rászorulók érdekében.
Rohamosan múlik az idő, közeleg az 
év vége. Hamarosan itt az advent. Az 
advent aktív készülődés arra, hogy a 
karácsony valóban találkozás le-
hessen családtagjainkkal is. Tegyük 
gyümölcsözővé környezetünkben a 
karácsonyi előkészületet! A karácsony 
nem valami régen történt esemény, 
nem csupán történelmi visszaemlé-
kezés. Legyen olyan ünnep – külö-
nös figyelemmel gyermekeinkre és 
az időseinkre –, ahol odafigyelünk 
egymásra, ahol jóságot és örömet 
ajándékozunk, megosztjuk javainkat. 
A szeretet, az otthon melege töltse 
be mindannyiunk szívét, különösen 
azok iránt az idősek iránt, akik ránk 
vannak bízva, akiknek felelősséggel 
tartozunk.

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, 
öröm, békesség, türelem,

szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás.

Az ilyenek ellen nincs törvény.”
(Pál levele a galatákhoz 5,22-23)

Kapcsolatok és megbecsülés
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Helló            Misleny
megérkeztem

A közösségnek csodás ereje van! Támogatást ad, ha kell, 
vigasztal, megerősít, felvidít vagy csak jelen van. Mellet-
ted. Mert nem vagy egyedül. Mert a sorstársakkal elég 
csak egy félmondat, és máris egy húron pendültök. Így 
van ez az édesanyákkal is. Ezt a közösséget szeretném 
újra összehozni, megtalálni itt Kozármislenyben.
Már második alkalommal találkoztunk az anyukákkal és 
gyerkőceikkel. Minden alkalommal készülök egy témával, 
ami köré ölelve indítjuk a beszélgetést. Első alkalommal 
az ökológiai (baba)lábnyom csökkentéshez adtunk tippe-
ket egymásnak. Téma volt a mosható pelenka, törlőken-
dő és a saját készítésű mosószer is. És persze jöttek a 
tippek, kinek mi vált be, mi az, amit próbált már.

Második alkalommal 
elmélyültünk az időben, 
vagyis annak a hiányá-
ban. Hiszen ki az, aki 
nem küzd ezzel?
Arról beszélgettünk, ho-
gyan tudunk magunkról 
plusz terhet levenni, ho-
gyan tudunk időt nyerni 
a menütervezéssel, a 
bevásárlás ütemezé-
sével. Már a karácsonyi 
időszak tervezése is 
előkerült (bizony, már erre is lehet készülni, néhány hét 
múlva karácsony).
Mutattam naptárakat, amik segíthetnek szervezetteb-
bé és átláthatóbbá tenni a család életét. Kisbabával is, 
de különösen nagyobb gyerekekkel már egyre nehezebb 
követni a plusz programokat. Ehhez nyújthat segítséget 
a családi naptár (akár online, akár papír alapú). De szóba 
került a házimunka is, hogy hogyan lehet elosztani, fel-
osztani.
A napi rutin felépítése nemcsak a babának fontos, hanem 
az anya számára is. Tegye fel a kezét, aki járt már úgy, 
hogy este jutott eszébe, ma még nem is fésülködött!
A beszélgetés nemcsak az általam javasolt témák mentén 
folyhat – idővel a közösség, a közös érdeklődés alakítja: 
szóba került az altatás, a babaprogramok, a kimerültség, 
a közös vagy különalvás kérdése és még sok minden más.
Már várom az újabb alkalmat és résztvevőket!

Baba-mama klub

Hartmann Liána Auróra
  2022.10. 18.
  3370 gramm
  51 centiméter

Bene Luca
  2022.10. 09.
  3800 gramm
  55 centiméter

Pálfy-Nagy Lilla
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Ismét több százan: az óvodai cso-
portok, az iskolában németül tanuló 
diákok, illetve számos szülő, nagy- és 
kistestvér csatlakozott november 11-
én, Márton napján a Kozármislenyben 
már évtizedek óta hagyományosnak 
tekinthető lámpás felvonuláshoz. A 
gyerekek saját maguk által készített 
kis lámpásokkal indultak a helyi okta-
tási intézményektől a művelődési ház-
nál felállított máglyarakáshoz. A tűz-
gyújtás ceremóniája igazán különleges 
élmény volt: a résztvevők legnagyobb 

ámulatára egy palástba burkolózott 
lovas vágtatott égő fáklyával a cso-
portosulás közepébe, felidézve Szent 
Márton alakját. A nem mindennapi lát-
ványt közös ének és a Szigeti Oktávia 
Táncművészetért Alapítvány növendé-
keinek csodás tűztánca követte.
A rövid műsor után szeretetlakomá-
hoz sorakoztak a résztvevők: az óvo-
dások a Művelődési Központ udvará-
ban, az iskolások az intézmény előtt 
fogyaszthatták el a meleg italokat, 
pogácsát, libazsíros kenyeret.

S hogy hogyan kapcsolódik Szent 
Márton alakja a szárnyasokhoz? A 
monda szerint Márton egy libaól-
ban próbált elrejtőzni az érte jövő 
küldöttek elől, amikor püspökké 
akarták megválasztani, de a ludak 
elárulták gágogásukkal. Mártont vé-
gül felszentelték, s haláláig segítette 
a rászorulókat. Napjainkban minden 
év novemberében remek közösségi 
alkalom, hogy rá és a hozzá kap-
csolódó jócselekedetekre közösen 
emlékezhetünk.

Márton-napi hagyományok
A Janikovszky Éva Általános Iskola, 
az óvoda és a Művelődési Központ 
közös szervezésében idén is lampionos 
felvonulással, tűzgyújtással, 
„szeretetlakomával” emlékeztünk a 
jóságáról ismert Szent Márton püspökre. A 
német nyelvterületről elterjedt Márton-napi 
fáklyás felvonulás a hagyomány szerint a 
jócselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja 
el az emberekhez.
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A hűvös idő ellenére sokan gyűltünk 
össze az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkalmá-
ból. Városunk idén is megemlékezett 
az október 23-i nemzeti ünnepről 
az Öregfaluban, a plébánia előtti 
téren. Az ’56-os emlékmű reggeli 
ködbe burkolózva várta a vendége-
ket finoman pislákoló mécsesekkel, 
koszorúkkal, virágokkal, életszerű 
molinókkal, a megcsonkított, lyukas 
magyar forradalmi zászló jelképé-
vel és a Príma díjas Kuna testvérek 
ünnepi térzenéjével. A himnusz közös 
eléneklése után Palotai Tímea sza-
valta el Lajkó Gábor versét, majd dr. 

Nagyváradi László (jobb oldali képen) 
megemlékezése következett saját él-
ményeket és gondolatokat is idézve, 
amivel az akkori 
Budapest hangu-
latát tárta elénk. A 
Józsa Gergely nép-
tánccsoport (fenti 
képen) egy rövid 
színdarabbal ké-
szült, melyet Hor-
váth Gábor tanított 
be a szereplőknek. 
Korhű katonai 
jelmezeik, pus-
káik, kellékekeik, 

előadásuk olyannyira valósághű volt, 
hogy a történelmi események meg-
rázó perceit mély, megható csend 
követte. A koszorúzás ideje alatt halk 
térzene szomorkás dallama fokozta 
az ünnepi hangulatot. A gyertyával 
és virágokkal díszített emlékműhöz 
Kozármisleny Város Önkormányzata 
után a nemzetiségi önkormányzatok, 
intézmények, civil szervezetek és a 
pártok képviselői léptek koszorúikkal, 
kifejezve tiszteletüket és megemlé-
kezve hőseinkről, áldozatainkról. A 
rendezvényt dr. Biró Károly polgár-
mester együttérző szavai és Erkel 
Ferenc egyik leghíresebb áriája, a 
Hazám, hazám közös éneklése zárta.

Völgyesi Nikoletta

1956. október 23.

Október 23. – Megemlékezés rendhagyó módon
Iskolánkban az ok-
tóber 23-i nemzeti 
ünnepet a hagyo-
mányoknak meg-
felelően idén is a 
végzős évfolyam 
koordinálta.

Az 1-3. évfolya-
mosoknak a 8.c 
osztály és osztály-
főnökük, valamint a 
testnevelő kollé-
gák szerveztek a 
sportcsarnokban 
egy több állomásból 

álló mozgásos akadálypályát, melyen a résztvevő diákok 
nagy örömmel és lelkesedéssel haladtak végig.

A 4-8. évfolyamosok számára a megemlékezést a 8.a 
és 8.b osztályosok, valamint osztályfőnökeik egy húsz 
állomásból álló életút-kiállítás formájában képzelték el. 
Az eseményeket két 1934-ben született (tehát 1956-ban 
22 éves) kitalált személy, Winkler Ignác és Bozsoki Irma 
életén keresztül próbálták közelebb hozni és érthetőb-
bé tenni a látogatók számára – rövid szövegekkel, sok 
képpel és tárggyal.

A történet szereplői nem voltak valósak, de a helyszí-
nek, történelmi események és a politikai helyzet igen. 

Ignác életútjában voltak olyan pontok, ahol a diákok 
dönthették el, hol és hogyan folytatódjon tovább az 
élete. Ha az osztályok válaszút előtt álltak, akkor kö-
zösen döntötték el, melyik életúton haladjanak tovább. 
A valódi életben, valós helyzetben természetesen már 
nem volt visszafordulási lehetőség, de itt visszamehet-
tek és megnézhették, hogyan alakulhatott volna más-
ként az elképzelt szereplők sorsa.

Bízunk benne, hogy ezekkel a rendhagyó megemlékezé-
sekkel még maradandóbbá és élményszerűbbé tudtuk 
tenni az ünnepet diákjaink számára.

Jesuli
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Nagy örömmel jelenthetem be, hogy 
stábunk ismét bővült, méghozzá két 
fiatal, elhivatott szakember csatlako-
zott szakosztályunkhoz.
Elsőként Onozó Nórát szeretném 
bemutatni, aki gyógytornász-fiziote-
rapeuta végzettséggel rendelkezik. Az 
ő feladata sérülések utáni rehabilitá-
ció, személyre szabott gyógytorna ki-
alakítása, illetve heti két alkalommal 
egyéni valamint csoportos terápia 
végzése lesz.
Nóri így ír magáról: „Onozó Nóra va-
gyok, gyógytornász-fizioterapeuta és 

egyben személyi edző. Én magam is 
hosszú ideje sportolok, több sport-
ágat kipróbáltam már. A két szak-
mámnak és saját tapasztalataimnak 
köszönhetően tudom, milyen fontos 
szerepe van a preventív és korrekciós 
edzésnek, különösen a versenyszfé-
rában. Célom, hogy tudásommal, 
felkészültségemmel segíthessem a 
fiatal nemzedék tagjait, így megala-
pozva erőnlétüket, stabilitásukat és 
csökkentve az esetleges sérüléseket.”
Lucija Zeba érkezésével pedig az 
utolsó „puzzle kocka” is a helyére 
került. Lucija nagyon komoly spor-
tolói múlttal rendelkezik, hiszen 
több alkalommal is szerepelt hazája 
korosztályos kézilabda-válogatottjá-
ban, emellett képzett klasszikus és 
sportmasszőr.
„Sziasztok! Lucija Zeba vagyok, klasz-
szikus és sportmasszőr. Több éven 
keresztül kézilabdáztam az első 
osztályban, aminek köszönhetően 
rálátok arra, milyen fontos a rend-
szeres edzés mellett a testünk meg-
felelő karbantartása is. Célom, hogy 
tudásommal és felkészültségemmel 

folyamatosan segítsem a játékosok 
és kollégáim munkáját” – írja ő saját 
magáról.
Lucija tökéletesen beszél magyarul, 
érkezése hatalmas segítség lesz a 
regenerálódás illetve a sérülések 
megelőzésének terén. Úgy gondo-
lom, hogy a két kolléganő érkezé-
sével olyan szintre tudjuk magunkat 
pozicionálni, ami sportoló, szülő és 
edző részére egyaránt fontos, hiszen 
mostantól minden sérülésre és prob-
lémára helyben tudunk megoldást 
találni.

A „puzzle kockák” lassan a helyükre kerülnek
Tóth József, kosárlabda szakosztályvezető
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Az októbert a Dorog elleni játék-
kal kezdtük, akik szintén a tabella 
második felében vannak. „Nagyon 
jól kezdtük a találkozót, egy szöglet 
után előnybe is kerültünk. A máso-
dik gólunk egy nagyon szép akciót 
követően született, az egész első 
félidőt kontroll alatt tartottuk, jól ját-
szott a csapat. A második félidőben 
kicsit bennragadunk az öltözőben, 
de rövidesen rendeztük a sorokat, 
és ott folytattuk, ahol az első félidő-
ben abbahagytuk. A találkozót akár 
nagyobb arányban is megnyerhettük 
volna. Jól játszottak a srácok, telje-
sen megérdemelten nyertünk” – ér-
tékelte a mérkőzést Szekeres Zoltán 
vezetőedző. A találkozót végül 1-3-ra 
nyertük meg.
Ezt követően a Békéscsaba csapatát 
fogadtuk hazai pályán, ami igen nagy 
erőt adott a srácoknak. A látottak 
alapján teljesen megérdemelten 
nyerte meg a mérkőzést a HR-Rent 
Kozármisleny! Labdabirtoklási fölény-

ben játszottak labdarúgóink, helyen-
ként látványos támadásokat vezettek, 
sok helyzetet alakítottak ki. Volt 
olyan akció, amikor egy támadáson 
belül három gólszerzési lehetőség is 
kimaradt, Vajda gyönyörű tekerését a 
gólvonalon álló védő mentette, közeli 
fejes, közeli lövés, szöglet utáni gól-
helyzetek, szinte mindenféle lehető-
ség adódott.
Igazságtalan lett volna, ha a mér-
kőzés végén a Békéscsaba esetleg 
betalál és pontot szerez. Ugyan a 
második játékrészben feljebbjöttek, 
és nem voltak annyira zártak, de fel-
épített akcióból talán nem is alakí-
tottak ki helyzetet. A végeredmény így 
1-0 lett.
A győzelmet követően Budafokra 
utaztunk, ezt a találkozót azonban 
3-0 arányban elvesztettük. Meg kell 
említeni, hogy több gólt is rúghattunk 
volna, ha a szerencse mellénk áll. 
Ennek a mérkőzésnek a pikantériá-
ja, hogy bár a Budafok megnyerte a 

mérkőzést, vélhetően mi kapjuk meg 
a három pontot egy óvást követően, 
hiszen a Budafok egy felfüggesztett 
játékost állított be a mérkőzés máso-
dik félidejében.
Ezt követően a Mosonmagyaróvár 
csapatát fogadtuk, akik 0-4 arányban 
tudtak győzni Kozármislenyben. Mon-
dani sem kell, hogy nem volt benne a 
mérkőzésben a négygólos vereség, ez 
akkor is igaz, ha egy jól felkészített, 
jól védekező, fizikálisan erős csapat 
tudott bennünket felülmúlni.
A hónap végén Szegedre utaztunk, 
ahol 1-0-ás vereséget szenvedtünk. A 
találkozót a Szeged, ha szerencsével 
is, de megnyerte. Csapatunk nem-
csak pontot, de győzelmet érdemelt 
volna, azonban kimaradtak a lehe-
tőségek, így nem sikerült meglepe-
tést okozni. Majd ezt követően jött 
a bravúr, és Miskolcon a DVTK ellen 
pontot tudtunk szerezni, hatalmas 
csatában és küzdelemben. Ezzel a 
pontszerzéssel keretbe foglaltuk az 
októberi hónapot, pontokkal kezd-
tünk, és végül ponttal is fejeztük be.
Novemberben kevesebb mérkőzé-
sünk lesz, így reméljük, hogy frissebb 
csapattal tudunk majd a mérkőzé-
sekre kimenni.
A hazai mérkőzéseken számítunk 
minden kozármislenyi lakosra, hiszen 
nagyon sok erőt tudnak adni a játé-
kosoknak!

Labdarúgóink tartják a lépést a mezőnnyel
A frissen feljutott HR-Rent Kozármisleny igen 
megpróbáltató hónapon van túl. Rengeteg mérkőzés van 
labdarúgóink lábában, hétről hétre kellett bizonyítaniuk 
a játékosoknak. A sorsolás úgy alakította az előző havi 
programunkat, hogy igazi ki-ki meccseken léphettünk 
pályára, és a bennmaradás szempontjából fontos pontokat 
tudtunk szerezni.

Kozármislenyi FC
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Önkormányzata

KOZÁRMISLENYI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Az U11-es korosztályban két csapat-
tal három-három mérkőzést játszottak 
Kovácsné Bareith Judit, illetve a Halász 
Bernadett–Markovics Rebeka edzőpáros 
tanítványai. Ebben a korosztályban még 
nem számolnak eredményt, a hangsúly a 
gyakorláson van. Tatai Tamás U12-eseire 
is három mérkőzés várt. A torna lebo-
nyolítása miatt mindegyik meccs „tét-
meccsé” vált, hiszen a győzelem egyből 
felsőházat, a vereség pedig alsóházat 
jelentett. Így Tatai Tamás csapata egy 

győzelemmel és két vereséggel a hatodik helyen végzett. Tóth Dávid U13-asa-
inak (fenti képen) mindkét nap pályára kellett lépniük, összesen négy mérkő-
zést játszottak. Az első nap a csoportbeli két győzelemnek köszönhetően a 
háromcsapatos döntőbe jutottak. A második nap már nem sikerült megismé-
telni ezt az eredményes játékot, így az előkelő harmadik hely jutott a csa-
patnak. Kovács Tamás U14-es csapata egy győzelemmel és egy vereséggel az 
5–8. helyekért játszhatott a csoportmeccsek után, ahol szintén egy győzelem 
és egy vereség jött össze, így a hatodik helyen végeztek. Az U15-ös korosz-
tályban (lenti képen) egy komoly győzelem után egy kiélezett vereség, majd 
újra egy fölényes győzelem következett, ez pedig bronzérmet eredményezett 
a csapatnak. Emellett Nickl Luca egy különdíjat is bezsebelt mint az U15-ös 
korosztály legjobb kapusa.
A szervezők jóvoltából egy külön verseny is zajlott, ahol a benevezett klubok-
nak a megszerzett helyezések után kapott összesített pontjait adták össze. 
Egyesületünk az előkelő harmadik helyet szerezte meg: 1. PC-Trade Szeged 
(284 pont), 2. Ferencvárosi TC (212 pont), 3. Kozármisleny SE (195 pont).
Örömteli, hogy klubunk ismét megmutatta utánpótlásának erejét, ami mind 
csapatszámban, mind létszámban, mind eredményességben messze felül-
múlja a nyugati, dél-nyugati régió klubjait. Gratulálunk a lányoknak!

Szép sikerek az Üstökös Kupán
Egyesületünk öt 
korosztályban is 
képviseltette magát az 
október utolsó hétvégéjén 
Dunaújvárosban 
rendezett utánpótlás 
kézilabdatornán, a 18. 
Üstökös Kupán.
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