
„Szeretném a mindennapjaimban jól érezni magam, hogy az alatt az 
idő alatt, amit a sors nekem szánt, tevékeny maradhassak, boldog 
lehessek. Ezt kívánom a fiataloknak is, próbálják ezt az utat járni. 
Legyenek aktívak, menjenek közösségbe, ahol beszélgethetnek, 
egyszerre tudnak örömet adni és kapni.” – Takács István

Nyolcvanévesen is aktív 
Kozármisleny Taki bácsija
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Az elmúlt hónapok energiaár-emel-
kedései sajnos önkormányzatunkat 
is erőn felül terhelik. Az energia-
válságot hétről hétre csak fokozza 
a rendkívül gyenge forintárfolyam 
és az orosz–ukrán háborús helyzet, 
ezért mint minden településnek, vá-
rosunknak is rendkívüli intézkedése-
ket kellett hoznia annak érdekében, 
hogy továbbra is biztosítani tudjuk 
a város működését, és az egekbe 
szökő energiaárak ne vigyék csődbe 
a várost, ne okozzanak fizetésképte-
lenséget önkormányzatunknál.
A város likviditásának és jó pénzügyi 
helyzetének megőrzése érdekében 
az elmúlt hetekben felkértem intéz-
ményeink és gazdasági társaságaink 
vezetőit, hogy saját területükön 
takarékoskodási intézkedéseket 
vezessenek be. A gyermeknevelési 
intézményeket ugyanakkor megerő-
sítettem, hogy az ország más intéz-
ményeivel szemben az óvodában 
és bölcsődében nem lesz sem 18 
fokos, sem 20 fokos hőmérséklet-
korlátozás, hiszen Kozármislenyben 
a gyermekek továbbra is kiemelt 
ellátást kell hogy kapjanak.
Szerencsére új megállapodást 
tudtunk kötni a pécsi tankerülettel, 
melynek keretében a sportcsarnok 
már az idén kiemelt finanszírozást 
fog kapni. Hiszen tudjuk, hogy reg-
gel 7.45-től délután 14.30-ig a Jani-
kovszky Éva Általános iskola közel 
700 tanulója veszi igénybe sportlé-
tesítményünket a testnevelésórákra. 
A megállapodásnak köszönhetően a 
megemelkedett energiaárak rész-
beni finanszírozása a tankerület 
részéről megoldódott, a fennmaradó 
részt az önkormányzat tudja vállalni 
az előttünk álló fűtési idényben.

Nagyon jó energiabeszerzéseket is 
sikerült az elmúlt időszakban esz-
közölnünk, ezért a városi intézmé-
nyeknél drasztikus lépésekre nem 
lesz szükség, de az elvárható oda-
figyelés és takarékoskodás elsődle-
ges helyre került, legyen szó akár az 
elektromos fogyasztók rendszeres 
figyelemmel kíséréséről és lekap-
csolásáról, akár a nyitvatartási idő 
szűkítéséről a gázenergia-spórolás 
érdekében.
Önkormányzatunk tehát fogja tudni 
teljesíteni azt a központi elvárást, 
hogy 25%-kal csökkentsük az ener-
giafelhasználásunkat, ugyanakkor a 
gyermeknevelési intézményeinknél 
a fűtés és a csoportszobákban a 
megfelelő hőmérséklet továbbra is 
biztosítva lesz.
A legfontosabb intézkedés, ami a 
lakosságot érinti, a közvilágítás te-
rén várható. Itt fontos elmondanom 
néhány számadatot, hogy mindenki 
értse, miért kell ilyen takarékossá-
gi intézkedéseket meghozni. 2022. 
december 31-éig a közvilágításhoz a 
villamos energiát 19 Ft-ért szerezte 
be az önkormányzat, többéves szer-
ződések keretében. Ezek a szer-
ződések az év végén lejárnak, és a 
mostani legfrissebb árajánlat az ál-
lami tulajdonú MVM-től 207 Ft, ami 
több mint tízszeres költséget jelent. 
A Kozármisleny területén lévő 1150 
világítótest üzemeltetésére a város 
egy évben kb. 12 millió forintot fizet 
ki. Ha ezt tízzel megszorozzuk, az a 
következő költségvetési évben 120 
millió forintos terhet jelentene a 
városnak.
Kértem a képviselő-testületet, hogy 
tárgyaljuk meg ezt a helyzetet. Mi 
nem szeretnénk 100 millió forint 

többletköltséget közvilágításra 
„elégetni”, hiszen minden évben 
körülbelül ez az összeg az, amit 
a város fejlesztésére, akár újabb ját-
szóterek, közösségi terek kialakítása 
vagy meglévők felújítása, akár par-
kolóhelyek kialakítására, az úttestek 
karbantartására tudunk költeni. Így 
e téren mindenképpen valamilyen 
átmeneti intézkedést kell hozni. 
Arra lehet számítani, hogy egyrészt 
ritkítjuk a világítótestek számát, 
tehát azokban az utcákban, ahol 
ez műszakilag megoldható, ott 
átmenetileg minden második, vagy 
akár minden második és harmadik 
világítótestet kiiktatjuk, másrészt 
a közvilágítási időszakot 4 órával 
szűkítjük, éjféltől hajnali 4 óráig a 
lámpák nem lesznek bekapcsolva, 
csak a közlekedési csomópontok-
ban. Az épületvilágításokat ugyan-
akkor a templomtéren, a Március 15. 
téren és a városháza körül a teljes 
üzemeltetési időszakra le fogjuk 
kapcsolni. Ettől azt várjuk, hogy 
kétharmadával is le tud csökkenni 
ez a 120 millió forintos teher, és így 
a 2023-as évre 70-80 millió forintot 
is meg lehet takarítani. Várhatóan 
előbb-utóbb normalizálódni fognak 
az energiaárak, és akkor minden 
vissza tud térni a normális rendbe.
Az intézkedésekkel kapcsolatban, 
melyekről egyébként már az október 
3-án tartott közmeghallgatáson is 
tájékoztattam a lakosságot, kérem 
szíves megértésüket. Inkább ilyen 
intézkedéseket tegyünk, mint hogy 
elmaradjanak azok a fejlesztések, 
melyek egyébként sok szempontból 
komfortossá teszik a települést. 
Más önkormányzatok is meglépik 
ezeket az intézkedéseket, mi abban 
különbözünk, hogy a gyermekne-
velési intézményeinkben nem kell 
csökkenteni a fűtést.
A városháza tekintetében ugyan-
akkor négynapos munkarendet 
vezetünk be. Itt a pénteki napon 
már nem lesz személyes, jelenléti 
munkavégzés, a kollégák az előző 
négy napon hosszított időtartam-
ban, illetve home office-ban fogják 
végezni a feladatukat. Így heti 
három napra szüneteltetni tudjuk 

Energiatakarékossági intézkedések Kozármislenyben
dr. Biró Károly
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a gázfelhasználást, hiszen ebben 
az időszakban nem kell fűteni az 
épületet. A korábbiakban megszo-
kotthoz képest a téli időszakban 
rendezvényeket is sokkal szűkebb 
körben fogunk tartani, és ritkábban 
fogjuk felfűteni a művelődési ház 
helyiségeit. Ezzel kapcsolatban is 
kérjük a lakosság megértését.
A közmeghallgatáson ezenkívül ál-
latmenhellyel kapcsolatos javaslatok 
hangzottak el, illetve a benzinkúttal 
szomszédos ingatlan tulajdonosa 
kérte a tujasor újratelepítését, hogy 
eredeti, zajfogó funkcióját be tudja 
tölteni. Ennek érdekében felvettük a 
kapcsolatot a benzinkút üzemelte-
tőjével, és várjuk hatékony intézke-
dését a következő hónapokban.
Nagyon sikeres projektzárót tar-
tottunk a Fészek lakótelepen az 
új, négycsoportos bölcsőde kap-
csán, amit egy lakossági piknikkel 

kötöttünk egybe. Itt találkozhatott 
az intézmény vezetése és a város 
vezetése az ott lakókkal, és tudtunk 
beszélgetni a jelenről és a jövőről. 
A jövőt illetően az is elhangzott, 
hogy megkezdtük a Fészek lakó-
telep első szabadidős, sportcélú 
fejlesztését, ahol a Magyar Kézilab-
da Szövetséggel szoros együttmű-
ködésben egy nemzetközi előírá-

soknak megfelelő szabadtéri 
kézilabdapályát létesítünk, spe-
ciális műanyag burkolattal. Ezt 
egy pályahasználati szabályzat 
keretében az ott élők is tudják 
majd szabadidős és sporto-
lási célra használni. Ebben a 
válságos időszakban, amikor 
központilag, a magyar kormány 
részéről minden beruházás két 
évre le van állítva, ez nagyon 
nagy eredmény, és nagyon meg 
kell becsülnünk. Ez az első 
lépése egy átfogó sportcélú 

fejlesztésnek, amit reményeink sze-
rint követhet majd egy teniszpálya, 
további szabadtéri sportfelületek 
létesítése, majd egy sportcsarnok 
építése zárhatná a kört a következő 
években. Mindehhez viszont az kell, 
hogy ez az energiaválságos időszak 
végre elkerülje az európai közössé-
get és a magyar gazdaságot.

Hivatali hírek

 Ä Korontos Zoltán rendőr ezredes, 
rendőrségi főtanácsos beszámo-
lót tartott a kozármislenyi köz-
biztonság 2021. évi helyzetéről. 
A beszámolóból látható volt, hogy 
a közbiztonsági helyzet Kozár-
mislenyben a 2021. évben sem 
rosszabbodott.
 Ä A testület a jelenlegi iskolai kör-
zethatárok megtartását javasolja 
a Pécsi Tankerületi Központnak.
 Ä Módosításra kerülnek a pécsi 
tankerülettel kötött használati 
megállapodások és az iskola épü-
letére vonatkozó vagyonkezelési 
szerződés.
 Ä A közterületek elnevezése és a 
házszámozás rendjéről szóló új 
rendelet megalkotásáról és társa-
dalmi egyeztetéséről is döntött a 
testület. A rendelet tervezetét a 
honlapon (www.kozarmisleny.hu) 
találják. A véleményezésre 10 nap 
áll rendelkezésre.

 ÄEnergiatakarékossági intézke-
dések bevezetéséről is döntött 
a testület, az önkormányzati 
intézmények vezetőihez és az 
önkormányzati ingatlant üze-
meltető nonprofit kft-k ügy-
vezetőihez hasonlóan. Ennek 
keretében a hivatal ügyfélfoga-
dása és ügyrendje is módosult. 
Ezzel kapcsolatban bővebben a 
honlapon (www.kozarmisleny.hu) 
tájékozódhatnak.
 Ä A képviselő-testület kezde-
ményezni fogja a közvilágítás 
üzemidejének módosítását is. 
Az ezzel kapcsolatos műszaki 
dokumentáció alapján a testület 
a következő ülésen dönt majd 
egyes lámpatestek rendszerről 
való ideiglenes lekötéséről és 
bizonyos időszakra a közvilágítás 
teljes lekapcsolásáról. Ezzel ön-
kormányzatunk jelentős energiát 
takaríthat majd meg.
 Ä A víztornyoknál lévő futballpályán 
a testületi döntés értelmében 
nemsokára megkezdődhetnek a 
diszkoszvető edzések.
 Ä Döntés született az óvoda téli zár-
vatartásáról is, melynek ideje: 2022. 
december 22.–2023. január 6.

 Ä Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy a soron következő ülés 
időpontja 2022. november 15-e, 
kedd.

A képviselő-testület 2022. 
október 18-án tartotta rendes 
ülését, melyen az alábbi 
fontosabb ügyekben született 
döntés: Tisztelt Lakosság!

Kozármisleny Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete a 163 
/2022. (X.18.) Ök.sz.határozatával 
döntött a Hivatal munkarendjé-
nek és ügyfélfogadási rendjének 
megváltoztatásáról.

ÜGYFÉLFOGADÁS 2022. október 
19-től  2023. április 30-ig: 

Hétfő: 8.00–12.00 és 13.00–17.00 
Kedd: 8.00–12.00 

Szerda: 8.00–12.00 és 13.00–17.00 
Csütörtök: 8.00–12.00 

Péntek: ZÁRVA

Az ügyfélfogadási időn kívül kér-
jük, hogy az elektronikus ügyin-
tézést részesítsék előnyben!

Elérhetőségeink a 
www.kozarmisleny.hu oldalon 
találhatóak. Köszönjük megérté-
süket és szíves együttműködé-
süket!

Halmos Barbara, jegyző
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Szociális támogatások
2022. augusztus elsejétől az energiaárakban a kormány csak a lakossági 
átlagfogyasztás mértékéig biztosítja az olcsóbb díjazást. A villamos energi-
ánál a 210 kWh, a földgáznál a 144 m3 feletti fogyasztást ezentúl piaci áron 
kell megfizetnie a fogyasztóknak. Városunk korábban hatályos szociális 
rendelete szerint kizárólag a tűzifával fűtő családokat tudtuk támogatni, ha 
megfeleltek a feltételeknek. A fentiekre való tekintettel a gázfogyasztás-
ban a limitet meghaladó, de alacsony jövedelemmel rendelkező, rászo-
ruló személyeket, családokat is támogatni kívánjuk. A támogatási időszak 
maximum 6 hónap, november 1-jétől április 30-áig tart, és összege 10 000 
Ft/hó. A részletes feltételeket és a kérelemhez szükséges nyomtatványt a 
város honlapján találják meg, az önkormányzati hivatal szociális ügyintéző-
je pedig minden kérdést megválaszol.

Felhívom a szülők figyelmét, hogy a beiskolázási támogatás iránti kérelem 
beadási határideje október 31., és a határidő elmulasztása jogvesztő. Az 
idősek év végi támogatásához is október 15. és november 30. között várjuk 
az igényléseket a 65. életévüket betöltött lakosoktól. A Misleny Magazin-
nak ebben a számában megtalálják a kitöltendő igénylőlapot, de letölthető 
város honlapjáról, valamint megtalálható az önkormányzati hivatalban, ahol 
az igénylők minden szükséges információt is megkapnak. A karácsonyi ter-
mészetbeni támogatás (élelmiszercsomag) igényléséhez a kérelmet október 
15. és november 15. között lehet benyújtani, a határidő elmulasztása itt is 
jogvesztő. A támogatás feltételeiről szintén a szociális ügyintézőnél lehet 
érdeklődni. Kérem a jogosultakat, éljenek a támogatásokkal, és forduljanak 
kérdéseikkel, panaszaikkal a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsághoz!

Márton-nap
A Kozármislenyi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat novem-
ber 12-én, szombaton 13 órától 
Márton napi koncertet szervez 
a művelődési házban a Schnaps 
Kapelle közreműködésével. 
A belépés ingyenes. Aki szívesen 
részt venne a libalakomán, ér-
deklődjön a Mokka Presszóban!

Mindenkit szeretettel vár a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat!

Közős főhajtás
Kedves emlékezők!

Városunk 2022. november 1-jén, 
16.15 órakor tartja halottak napi 
tisztelgő főhajtását a kozári 
temetőben.

Az együttlét lelkészi szolgálattal 
és alkalmi műsorral lesz teljes.

Emlékezzünk együtt!

Hamvas Éva
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Október az idősek hónapja.
Köszöntjük mindazokat, akik hosszú 
élet munkáját, tapasztalatait tudják 
maguk mögött. Nagy szükség van 
rájuk, mi pedig tisztelettel és szere-
tettel vesszük körül őket. Szükségünk 
van élettapasztalatukra, bölcsessé-
gükre, türelmükre, amivel csakis ők 
rendelkeznek. Szeretnénk számukra 
megteremteni az idős korhoz mél-
tó életet. Támaszt nyújtani, vigyázni 
rájuk, segíteni őket, hogy örömteli 
életet élhessenek. Szeretnénk, hogy 
érezzék, nem hagyjuk magukra őket, 
mert fontos részei életünknek.

Szüleink, nagyszüleink mosolya, gon-
doskodása sok erőt ad nekünk. Kitar-
tásuk, szeretetük számunkra kincs.
Szeretni csodálatos dolog és nagy 
öröm. Szeretet nélkül nem lehet élni. 
Fontos, hogy kölcsönösen érezzük, 
fontosak vagyunk egymás számára.  
A szeretetnek van a legerősebb ösz-
szekötő képessége és a legnagyobb 
teherbíró ereje. Köszönettel tartozunk 
az időseknek, amiért szorgalmas 
munkájukkal, sok áldozattal biztosí-
tották gyermekeiknek, unokáiknak, 
hogy tanulhassanak, dolgozhassa-
nak, gyarapodhassanak. Köszönjük a 

példamutatást, az életbölcsességet, 
a tapasztalatot, amit átadtak nekünk. 
Köszönjük a féltést, a törődést.
Kívánjuk, hogy családjuk aranyozza 
be napjaikat és ünnepeiket. Ajándé-
kozzák meg őket békességgel, figyel-
mükkel, szeretetükkel.
Köszönjük, hogy küzdöttek értünk, 
hogy vállalták mindazt, amit a sors 
az ő korosztályukra mért. Az idős kor 
nagyon fontos életszakasz. Ajándék 
annak, aki meg tudja élni lényegét. Ez 
a lényeg pedig, hogy az kerül előtér-
be, ami számít, ami igazán értékes, 
nem pedig a látszat. A szeretni tudás, 
a türelem, a megértés művészetének 
birtokosa az idős ember. Mindeh-
hez pedig szükségesek a személyes 
kapcsolatok, a közösségek. Tisztelet-
tel kívánjuk, hogy városunk minden 
szépkorú lakója derűsen és jó egész-
ségben töltse a pihenés éveit. Ezúton 
is szeretnénk minden kozármislenyi 
polgár nevében kifejezni hálánkat és 
megbecsülésünket körülöttünk élő 
idős embertársaink felé.

Köszöntjük az időseket
„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár,

Aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek.
Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet.

Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk!”

2022. október 1. a nagy nap, az 
idősek napja.
„A kérdés az: hogyan vegyük ész-
re, hogy öregszünk?” Ezt a kér-
dést Janikovszky Éva tette fel. Mi, 
szépkorúak, próbáljuk megadni a 
választ. Ha fáj a lábad, a hátad, 
a derekad, menj közösségbe! Ha 
úgy érzed, szomorú vagy, egyedül 
vagy, menj közösségbe! Ha vidám-
ságra vágysz, hiányzik a jó kedv, 
már nem is kell gondolkodnod, 
mert tudod, hogy a Kozármislenyi 
Nyugdíjasok Egymásért Egyesü-
letben mindezeket orvosolja az 
a társaság, amely huszonhét éve 
„felíratlanul” is kínálja a gyó-
gyírt. S rádöbbensz, hogy elmúlik 
minden, ami eddig bántott téged. 
Öregség? Nem is ismered már a 
szót. Ki vagy cserélve!
Ha a kedves polgármesteri és 
képviselői köszöntő, a nemzedé-
kek ünnepi műsora csak neked 
szól, akkor ugye elhiszed, hogy 
ezzel a kényeztető szeretettel 
JÓ KOZÁRMISLENYBEN IDŐSNEK 
LENNI!

A nap, mely ezüstösen csillogott 
Kozármislenyben Tarcsay Gyöngyvér

Vetró Gábor

ÖRÖK IFJAK
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– A kisfiam pár napja odasúgta az 
utcán, hogy anya, ez a bácsi minden-
hol ott van… És tényleg! Honnan ez 
az energia?
– Világ életemben tenni akartam, 
mozgásban voltam, mindenben részt 
vettem, legyen szó akár kultúráról, 
akár sportról. Olyan típus vagyok, aki 
szeret közösségben dolgozni.
– Családi örökség ez a hihetetlen 
lendület?
– A szüleim is aktívak voltak, me-
zőgazdasággal, állattenyésztéssel 
foglalkoztak. Egy Somogy megyei kis 
faluban, Bolhón születtem ’42-ben, 
majd Rinyaújnépen éltünk a csalá-
dommal. A katonaságot követően 
Pécsre költöztem, és a helyi Állami 
Gazdaságban hivatásos járművezető-
ként helyezkedtem el.
– Miért esett végül Kozármislenyre a 
választás?
– Kozármislenyben, a kultúrházban 
rendezett bálban ismerkedtem meg 
a feleségemmel. Felkértem táncol-
ni, s rövid időn belül már eljegyzés 
lett a véletlen találkozásból. ’68-ban 
esküdtünk meg, azóta itt élek, itt 
születtek a fiaink is.
– Mostanra pedig már mindenki Taki 
bácsija a településen, jó példa vala-
mennyi korosztálynak!
– Nagyon örülök, hogy ilyen szeren-
csés vagyok. Minden nap tíz kilomé-
tert biciklizek, heti egy kilométert 
úszok, hol a gyümölcsösömet per-
metezem, hol füvet nyírok, folyton 
teszek-veszek. Ha rendezvény van a 
településen, mindig ott vagyok.
– Ez a sok mozgás lenne az örök 
fiatalság titka?
– Az, és emellett nagyon pozitív em-
ber is vagyok. A nemet nem ismerem, 

mindent meg lehet oldani, csak akar-
ni kell. Úgy gondolom, nagyon fontos 
a sport szeretete, hisz amellett, hogy 
állóképességet ad, kitartásra, tiszte-
letre is tanít.
– Hány éve nyugdíjas? Az optimizmu-
sát nem rendítette meg a váltás?
– Körülbelül két évtizede. Szerencsé-
re mindig rugalmas voltam, elfoglal-
tam magam. Abban az időszakban 
két nagy kertet is műveltem, gyümöl-
csöt, zöldségeket termeltem, sőt, a 
nyugdíjazás után még a volt munka-
helyemre is visszajártam.
– Az unokák? Sikerül nekik is átadni 
ezt a pozitív életszemléletet?
– Nagyon felnéznek rám. Sokat 
mondják, hogy „Papa, büszke vagyok 
rád, te csak a dicséreteket kapod, 
mindenki tisztel, szeretnek”. Mind a 
négyen okosak, sportolnak, táncol-
nak, én pedig mindig kint vagyok a 
meccseiken szurkolni.
– Nyolc évtized nem 
kevés idő. Melyik 
korszak volt a legiz-
galmasabb?
– Mindegyik tetszett. 
Háború alatt szü-
lettem, tudom, hogy 
mennyire nehéz volt 
utána az élet, de azt 
is túléltük. A fiatal-
korom is szép volt, 
igyekeztem mindig 
helytállni, feltalálni 
magam. Amit csinál-
tam, azt próbáltam jól 
csinálni.
– Kozármislenyért is 
sokat tett.
– Korábban sportel-
nök voltam a futball-

csapatnál, szép eredményeket sike-
rült elérnünk. Majd a rendszerváltást 
követő első szabad választáson 
képviselőnek választottak, emlékla-
pom is van Göncz Árpád aláírásával. 
Így az elmúlt évtizedekben tényleg 
tehettem ezért a folyton fejlődő tele-
pülésért.
– Mi a terv a következő húsz évre?
– Szeretném a mindennapjaimban 
jól érezni magam, hogy az alatt az 
idő alatt, amit a sors nekem szánt, 
tevékeny maradhassak, boldog le-
hessek. Ezt kívánom a fiataloknak is, 
próbálják ezt az utat járni. Legyenek 
aktívak, menjenek közösségbe, ahol 
beszélgethetnek, egyszerre tudnak 
örömet adni és kapni. Kapcsolód-
janak ki minél többet, semmiképp 
se zárkózzanak be a négy fal közé! 
Társas lények vagyunk, ezekre a talál-
kozásokra szüksége van a lelkünknek.

Nyolcvanévesen is aktív Kozármisleny Taki bácsija

Gyakorlatilag nem rendezvény 
Kozármislenyben, ahol Takács István, vagy 
ahogy mindenki szólítja, Taki bácsi nincs 
jelen. Sőt, aktív résztvevője is ezeknek 
az eseményeknek. A beszélgetésre egy 
régi, de jól karbantartott Ladával érkezik, 
ingben, nyakkendőben, igazi úriemberként, 
nyakában a nemrég szerzett érmekkel. 
Nemhiába büszke eredményeire: miután 
legidősebb indulóként teljesítette a 
Misleny Race akadálypályáját, még meg is 
táncoltatta a közönséget.

Kis Buchberger Petra

ÖRÖK IFJAK



A második Misleny Piknik alkalmá-
ból gyűltünk össze nemrég a Fészek 
lakótelepen, Kozármisleny legfiata-
labb településrészén. A kellemes őszi 
időjárás kedvezett a kinti gyerek-
programoknak, a Kanga-bemutató-
nak, illetve annak, hogy a lakók és a 
meghívott vendégek még közelebbi 
ismeretséget kössenek egymással, 
elmélyítve az összetartozást tele-
pülésünkön. A közös beszélgetésre 
finom forró italok és a lakók által 

házilag készített finomságok, lekvá-
ros gofri és aprósütemények közös 
elfogyasztása mellett került sor, 
amit a helyi közösség barátsággal 
és jó hangulattal fűszerezett. Már a 
rendezvény kezdetén lelkesen ug-
rándozó kicsikkel telt meg a bölcső-
de előtti füves területen felállított 
légvár és játszóház.
Ez alkalommal került sor a négycso-
portos bölcsőde építési projektjének 
zárásaként egy korszerű játékokkal 
felszerelt játszócsoport megnyitójá-
ra és átadására is. Aki kíváncsi volt, 
az Laklia Ildikó intézményvezető 
irányításával megtekinthette az 56 
férőhelyes új épület csoportszo-
báit, gazdasági egységeit, valamint 
az újonnan elkészült, csúszásgátló 
burkolattal és árnyékolóval ellátott 
teraszokat és az udvaron felállított 
kültéri játékokat.

A bölcsődebejárás után egy baráti 
beszélgetés vette kezdetét dr. Biró 
Károly polgármester úrral, Laklia 
Ildikóval és Bohár Ernőné Anikó né-
nivel. A beszélgetés során szó esett 
Kozármisleny múltjáról és jelenéről 
védőnői szemmel, illetve felvázoltuk 
a város jövőbeli terveit, a szükséges 
bővítések lehetőségeit. A lakosok 
elmondhatták ötleteiket, feltehették 
az őket foglalkoztató és településün-
ket szorosan érintő aktuális kér-
déseiket, melyekre a városvezetés 
egy kötetlen beszélgetés keretében 
válaszolt. Laklia Ildikó elmondta, 
hogy huszonhét éve van a szakmá-
ban, és boldog amiatt, hogy ebből 

Völgyesi Nikoletta

Misleny Piknik a Fészek lakótelepen

Fotók: Csobán Róbert
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tizenhét évet már Kozármislenyben 
töltött, szakmai vezetőként kezdve 
itteni pályafutását. Végigkísérte a 
bölcsődei élet folyamatos fejlődését, 
a gyerekek létszámának növekedé-
sét, a kicsiket körülvevő környezet 
és a csoportszobák korszerűsítését. 
Bohár Ernőné Anikó néni 1957-ben 
lett Kozármisleny védőnője, és negy-
ven éven át látta el a körzetünkhöz 
tartozó kismamákat, csecsemőket. 
Kinevezését és oklevelét ugyan meg-
kapta akkoriban, csupán a rendelő és 
a felszerelés hiányzott védőnői mun-
kájához. Anikó néni is nagy mosollyal 
adta tudtunkra, hogy milyen jó érzés 
egy ilyen szép új bölcsőde csoport-
szobáiba betekinteni, és milyen cso-
dálatos ez a hatalmas fejlődés, amit 
értékelnünk kell.
A rendezvényre városunk könyvtára 
is kitelepült, ingyenes beiratkozási 
lehetőséggel és ajándék kitűzővel 

kedveskedve a művelődni vágyók-
nak. Sőt, ha valakinek megtetszett 
egy-egy könyv a helyszínre kivitt 
polcokról, azt ingyenesen haza is vi-
hette. A program egy közösségi költ-
ségvetés kerekasztal-beszélgetéssel 

zárult. A rendezvény célja Kozármis-
leny legfiatalabb településrészé-
nek megismerése volt, miközben a 
Fészek lakótelep lakói is közelebbről 
ismerhették meg egymást, játékosan 
szórakozva.

MISLENY PIKNIK



Esély – a helyi általá-
nos iskola 7. osztályos 
tanulói vettek részt 
Varga Orsi foglalkozásán, 
amelynek témája a fia-
talok esélyei, jogai volt. 
Varga Orsi többeknek 
ismerős lehet, ugyanis 
ő vezeti a pécsi székhelyű Önbiza-
lom-tanodát.
Egyenlőség – ezen a héten új olva-
sóink ingyenesen iratkozhattak be, 
emellett egy általunk tervezett, egye-
di, „Olvass, Kozármisleny!” feliratú 
kitűzővel is megleptük a könyvtárba 
látogatókat.

Könyvtár – a 
Fészek lakóte-
lepen található 
bölcsőde átadó-
jára is kitelepült 
könyvtárunk, ez-
zel is az olvasás 

fontosságát igyekeztünk 
népszerűsíteni. A hely-
színen lehetőséget bizto-
sítottunk a beiratkozásra, 
emellett ingyen elvihető 
könyvekkel is kedvesked-
tünk az ott lakóknak.

Könyvtárunk nyitvatartása 
megváltozott!
Hétfő: 10.00–16.00
Kedd: 13.00–18.00
Szerda: 10.00–18.00
Csütörtök: 10.00–16.00
Péntek: 10.00–16.00
Szombat: ZÁRVA

Országos Könyvtári Napok
Idén október 3–9. között került 
megrendezésre az Országos Könyvtári 
Napok. A programsorozat mottója: „Esély – 
Egyenlőség – Könyvtár”.
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Október 4-én minden évben Assisi 
Szent Ferencet, rendünk lelkiségé-
nek alapítóját ünnepeljük. Ennek az 
Olaszországban született férfinak 
több mint 800 éve olyan felismeré-
sekben volt része, amelyeket azóta is 
emberek ezrei, milliói kívánnak meg-
tapasztalni, megélni. Szent Ferenc 
Jézus Krisztussal való találkozása 
után felismerte, hogy minden ember-
nek testvére, mert minden embernek 

ugyanaz a teremtője. Felismerte a 
természetben, a virágokban, a ma-
darak hangjában, az állatokban azt a 
teremtőt, aki végtelen, hatalmas és 
fenséges. Aki minden életnek az ura. 
Szent Ferenc imádságaiban a terem-
tőt dicsőíti, mindenkinek a teremtő 
Istenről akar beszélni.
A Ferences Napok alkalmával váro-
sunk lakóinak, a ma élő embereknek 
is lehetőséget kínálunk, hogy megis-

merjék Ferencet és az ő lelkiségét, és 
általa gazdagodhassanak. Közössé-
günk 26 éve él Kozármislenyben, és 
tíz éve rendezzük meg minden évben 
ezt a több napig tartó, változatos 
programsorozatot.
Idén október 2–4. között ferences 
szerzetesek jöttek a templomunkba 
szentmisét bemutatni, és elmélke-
dést tartani számunkra a Szentírás 
szavairól. Hesz Dénes OFM a szege-
di rendházból érkezett, és a hitben 
való kitartásról beszélt a mustármag 
evangéliumi példázatából kiindulva: 
„Ha csak akkora hitetek lesz is, mint 
a mustármag, […] nem lesz nektek 
semmi sem lehetetlen.” (Mt 17,20)
Tömördi Viktor OFM Sümegről jött el 
hozzánk. Ő arra irányította a jelenlé-
vők figyelmét, hogy hogyan fedezzük 
fel a mindennapi eseményekben az Úr 
jelenlétét, ahogyan Ferenc észrevette 
még egy pacsirta énekében is Isten 
vigasztalását. A ferences szerzetes 
atyák szentmisét mutattak be, majd az 
utolsó este Iváncsics Tamás és barátai 
tartottak koncertet, amely méltó lezá-
rása volt a háromnapos ünneplésnek.

Krisztina nővér

Ferences Napok a Flüei Szent Miklós-templomban
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Helló            Misleny
megérkeztem

2022. szeptember 24-én hálásak lehettünk a sorsnak (is), 
mert csodálatos idő volt a „szomszédolás” megrendezé-
sére. Másrészt a főszervezőnek, Gábornak és a két finom 
pörköltet készítő Jánosnak és Tamásnak. Harmadrészt 
annak a napjainkban – szerintem – kevés lakóközös-
ségben megtapasztalható élménynek, amikor 40 ember 
(családok, szomszédok) összejön, és eltölt egy kellemes 
délutánt.
A szomszédoknak jókedv és nevetés mellett, egy kis pá-
linkával, sörrel, borral és egyéb finom italokkal fűszerezve 
volt alkalma kicsit jobban megismerni egymást. A fenséges 
ebéd, majd a sütik tömkelege – köszönhetően a szom-
szédasszonyok ügyességének – kellően hozzájárultak a 
vidám kikapcsolódáshoz, a kötetlen beszélgetések létre-
jöttéhez.
A mai világban kevésbé általános a kisebb lakóközössé-
gek összetartása. Manapság a rohanás a jellemző a tel-
jesítmény fokozása, a család minél jobb megélhetésének 
biztosítása érdekében, emiatt sokan zárkózottá, befelé 
fordulóvá válnak. Napjainkban jellemző, hogy kevésbé 
foglalkozunk a közvetlen környezetünkben élő emberek-
kel és problémáikkal (tisztelet a kivételnek).
Nagyon jó érzés volt ezen a napon a lakókörnyezetünk-
ben élő emberekkel találkozni, megismerni a fiatal és 
idősebb családtagok véleményét, elképzeléseit!
Tamás azt mondta, harminc éve volt utoljára hasonló 
közösségösszetartó rendezvény a Mikszáth utcai játszó-

tér környékén. A mostani volt a következő, sokunknak 
az első. Örömmel tölt el, hogy egy ilyen közösségnek 
vagyunk a részesei, ahol jóban-rosszban – ezek után az 
eddiginél talán még jobban – számíthatunk egymásra.
Nos, ennyi volt! Egy klassz, jókedvű, estébe hajló délután. 
Köszönjük Gábornak, Janinak, Tamásnak és az összes 
résztvevőnek!

„Szomszédolás” a Mikszáth Kálmán utcában

Varga-Peresztegi Ábel
  2022.09.28.
  3030 gramm
  46 centiméter

Száraz Lotti
  2022.09. 30.
  3210 gramm
  54 centiméter

Zsebe Krisztina
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Nem csupán a testmozgás, 
de közösségépítés szem-
pontjából is példaértékű az 
a rendezvénysorozat, amit a 
T-Fitt SE ezúttal a Nemzet-
közi Együttműködési Alap támoga-
tásával, a Kozármislenyi Művelődési 
Központtal összefogva valósított meg. 
Tóth Attila, az egyesület vezetője első 
alkalommal 2018-ban szervezte meg 
a különleges futóversenyt, amely az-
óta évről évre egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvend.
A délelőtti program közös beme-
legítéssel kezdődött: Jakab Yvett és 
csapata hangolta mozgásra a lelkes 
indulókat. A legnépesebb kategória a 

gyerekeké volt, nekik 
egy, a junioroknak két kört kellett 
teljesíteni az ügyességi feladatokkal, 
akadályokkal nehezített pályán.  
A felnőttek két versenyszámban 
indulhattak: a Kondi Race erő- és 
állóképességi gyakorlatokkal tele-
tűzdelt, de rövidebb táv volt, míg a 
hatkilométeres Gazella futam csupán 
futásból állt. A szenior korosztály 
szintén szép számban képviseltette 
magát a rendezvényen, az idősko-
rúak megmutatták, hogy korosztály-
tól függetlenül fontos a mozgás, és 

persze mellé 
a vidámság. A jó hangulatú rendez-

vényt közös ebéd, majd TérZene, a 
Luis Eduardo Castando Trió csodás 
dallamai és gitárzenéje zárták.
A hétvégi családi eseményt – szintén 
a korábbi évek hagyománya szerint – 
iskolai futóverseny követte. Szeptem-
ber utolsó péntekén a Janikovszky 
Éva Általános Iskola valamennyi osz-
tálya megmérettette magát a tó körül 
berendezett akadálypályán. A nyolc 
évfolyam mindegyikében érmeket 
osztottak a leggyorsabbaknak, emel-
lett az összes kisiskolás emléklapot 
kapott, aki teljesítette a távot.

Megmozdult Kozármisleny apraja-nagyja
Sikerrel zárult az 5. Misleny Race

Szeptemberben ötödik alkalommal került 
megrendezésre a Misleny Race családi 
futóverseny Kozármislenyben. Az Európai 
Sporthéten – szeptember 23. és 30. között – a 
rendszeres mozgás népszerűsítése volt a cél, 
a vasárnapi rendezvényen közel százötvenen 
neveztek az öt különböző kategóriában.  
A legfiatalabb induló három, a legidősebb 
nyolcvanéves volt.
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Az ősz első hetében edzőváltás tör-
tént a kozármislenyi labdarúgócsa-
patnál. A klubvezetés Tóth László 
helyére Szekeres Zoltánt nevezte ki. 
Az együttesen hamar meg is látszot-
tak a változás jelei, egyre biztatóbb a 
játék és az NB II-es szereplés.
Az új tréner érkezésével felpezsdült a 
HR-Rent Kozármisleny, amely Sze-
keres Zoltán vezetésével először a 
Szentlőrinc csapatát fogadta. Ismét 
teltház előtt játszhattak a fiúk, és a 
játékra sem lehetett panaszunk.  
A futball ugyanakkor időnként igaz-
ságtalan játék. Közhely, de a sok 
kihagyott helyzet megbosszulta ma-
gát. A látottak alapján a mérkőzést 
gólokkal kellett volna megnyernie 
a Kozármislenynek, ezzel szemben 
a Szentlőrinc egy szögletet és egy 
bedobást követően szerzett góljaival 
úgy nyerte meg a meccset, hogy talán 
már ők maguk sem bíztak benne.
A Szentlőrinc-meccset követően a 
MOL Magyar Kupa 3. fordulójában a 
Kazincbarcika SC gárdáját fogadtuk. 

Ítéletidő tombolt, de többen is kíván-
csiak voltak a csapat kupaszereplé-
sére. A HR-Rent Kozármisleny végig 
labdabirtoklási fölényben játszott, 
a játék minden elemében az ellen-
fél fölé kerekedett, kivéve a gólok 
számában, mert ebből, ha szerencsé-
sen is, de a Kazincbarcika szerezte a 
többet. Mivel a futball nem pontozá-
sos sportág, így a Kazincbarcika lett 
a mérkőzés győztese, és jutott a Ma-
gyar Kupa legjobb 32 csapata közé.
A kupa után válogatott szünet követ-
kezett, ami az első igazán jó lehe-
tősége volt Szekeresnek, hogy egy 
kicsit jobban megismerje a srácokat. 
Ebben az időszakban nyugodtan 
készülhetett a csapat, tétmérkőzés 
nélkül. Azonban itt sem maradtunk 
meccs nélkül, hiszen az NB I-es 
Vasas FC-hez utaztunk, ahol biztató 
0-0-ás eredményt értünk el.
A szünetet követően már pozitív-
ra fordult a sorsunk. A Dorogi FC 
vendégei voltunk, ami egy igazi ki-ki 
meccsnek ígérkezett, hiszen a két 

csapat nagyon közel áll egymáshoz. 
Végül csapatunk nemcsak jól, de 
eredményesen is futballozott, így 
értékes alsóházi rangadót nyertünk 
meg idegenben 1-3-ra.
A győzelmet követően hazai közönség 
előtt mutathattuk meg új arcunkat a 
Békéscsaba 1912 Előre csapata ellen. 
A meccsen hazai győzelem szüle-
tett, és a látottak alapján teljesen 
megérdemelten nyerte meg a mérkő-
zést a HR-Rent Kozármisleny 1-0-ra. 
Labdabirtoklási fölényben játszottak 
labdarúgóink, helyenként látványos 
támadásokat vezettek, sok helyzetet 
alakítottak ki. Volt olyan akció, ami-
kor egy támadáson belül 3 gólszerzé-
si lehetőség is kimaradt. A csapat így 
újra jó játékkal és 3 ponttal örven-
deztette meg szurkolóit.
Októberben nagyon fontos mérkőzé-
seket játszunk, ahol a cél a győzelem 
megszerzése. Ehhez kérjük a kozár-
mislenyieket, hogy szurkoljanak a 
csapatnak a kozármislenyi stadion-
ban!

Új erőre kapott 
a focicsapat szeptemberben

Kozármisleny FC
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ÖNKORMÁNYZATI HIVATALRekordszámú nevezés 

a kozármislenyi kosárlabdásoknál

Október elején a tejszínhabra is felkerült a cseresznye, hiszen a legfiata-
labb korosztályunk nevezését is elfogadták, így a 2022–2023-as szezon-
ban 12 (!) csapattal versenyzünk a különböző bajnokságokban. Az U10-es 
kicsiktől indulva a teljes utánpótlás korosztályba neveztünk, ezenfelül a 

„Dobd a kosárba” program valamint a „Kosárpalánta” sorozat résztvevői 
is leszünk, és természetesen a felnőtt csapatok is ott lesznek a megyei 
illetve az NB 2-es bajnokságban.
Örömteli, hogy előkészítős és U10-es csapataink létszáma minden vára-
kozásunkat felülmúlta, rengeteg helyi, kozármislenyi kisiskolás választja 
sportjaként a kosárlabdát. Nagyon nagy odafigyeléssel és megerősített 
edzői jelenléttel vagyunk jelen a „kicsik” edzésein, hiszen minimum két, 
de alkalmanként három edző is segíti a foglalkozásokat.
Az idei évben végre sikerült azt a régóta vágyott célt is elérni, hogy 
minden csapatunk stábjában van vezetőedző és segédedző, valamint a 
serdülőktől felfelé erőnléti edző is segíti a felkészülést.
A következő lépés a szakosztály sérült játékosainak rehabilitációját segítő 
gyógytornász, valamint egy masszőr beépítése a mindennapjainkba. Bí-
zom benne, hogy akár már a következő lapszámban beszámolhatok a fent 
említett kollégák érkezéséről!

Tóth József, kosárlabda szakosztályvezető
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