III. évfolyam, 9. szám
2022. szeptember

Városnap 2022 – „Együtt lenni jó!”

Várossá avatásának 15. évfordulóját ünnepelte Kozármisleny
szeptember második hétvégéjén. A városnapi program
sorozat az ünnepi testületi üléssel kezdődött.

KÖSZÖNTŐ

Isten éltesse Kozármislenyt!
Idén is büszkén ünnepelhette a település 15 éve megszerzett városi rangját
dr. Biró Károly

Egy rendkívül sikeres és szerethető
városnapi programsorozatot zárhat
tunk annak tiszteletére, hogy 94 éve
Misleny és Kiskozár összeolvadásá
val létrejött Kozármisleny, 15 évvel
ezelőtt pedig a köztársasági elnök
városi címet adományozott a telepü
lésnek. Ezen a napon amellett, hogy
köszönetet mondunk mindazoknak,
akik értékes munkájukkal gazdagab
bá tették Kozármislenyt, öregbítették
a város hírnevét, az egész közösség
együtt szórakozhat és ünnepelhet
egy ligetes családi programsoroza
ton. Örömmel nyugtázhatom, hogy
megint nagyon népszerű, baráti és
családias városnapi rendezvényt tar
tottunk, amely mindenféle rendkívüli
esemény és konfliktus nélkül zajlott.
Idén rekordszámú volt a részvétel
az esti koncerten és utcabálon, de
rekord volt a 43 főzőcsapat is az
immár 13. alkalommal, az önkor
mányzat szponzorálásával rendezett
kakasfőző versenyen. A főzőverse

nyen a zsűri kifejezetten az ételek
minőségét díjazta, a most beveze
tett újfajta zsűrizés teljes inkognitót
biztosított a csapatok számára.
Mégis ki kell emelnem azt a külön
leges asztalterítéket, amely óriási
kreativitást és egyedi humort vitt a
versenybe. Az egyik köztiszteletben
álló kozármislenyi család ugyan
is „nemzeti Kukori emlékhelyet”
létesített, ami tovább erősíti azt a
kialakult pozitív képet, hogy Kozár
mislenyt mennyire dinamikus, fiata
los és kreatív lakók lakják.
Ezúton szeretnék ismét gratulál
ni azoknak a városi díjazottaknak,
akik kitüntetésben, elismerésben
részesültek a jeles nap alkalmából.
Az önkormányzat képviselő-testü
lete ezeket a díjakat teljes egyet
értésben ítélte oda a díjazottaknak.
A szeptember 9-ei ünnepséget
megtisztelték testvértelepüléseink
küldöttségei, még a kínai Jinan város
Pingyin kerületéből is videoüzenettel

Címlap fotó, fotó: Hubay József
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köszöntötték az ünneplő közönsé
get.
Ezzel a rendezvényünkkel is bizo
nyítottuk azt, ami az elmúlt másfél
évtizedben mindenki számára egyér
telművé válhatott, hogy Kozármis
leny méltó a városi rangra. A mögöt
tünk lévő eredmények, a település
növekedése, fiatalodása, az épített
környezet szépülése és a zöldprog
ramok igazolják azt, hogy a település
továbbra is jó úton jár.
Az ünnepi beszédemben megem
lítettem, hogy mindenki kozár
mislenyi csodáról beszél, és egyre
többen kérdezik tőlünk, hogy mi a
titka Kozármislenynek, mi a titka
ezeknek a rendkívüli eredmények
nek. Elmondtam, hogy a titkunk
az, hogy ebben semmi titok nincs,
mindenki láthatja a nyitottságunkat,
a tehetségünket, a tudásunkat és a
városunk szeretetét. Azt gondolom,
hogy ezek együttese hozza azokat
az eredményeket, amelyeket Kozár

VÁROSNAP
misleny már hosszú ideje egyen
letesen fel tud mutatni. A mostani
díjazottak és a korábbi évek kitün
tetettjei is hozzásegítik a települést
ezekhez az eredményekhez, és to
vábbra is azon munkálkodnak, hogy
Kozármiseny sikeres legyen.
Jó ilyen szerethető világban élni,
és jó kozármislenyinek lenni. Isten
éltesse a várost, boldog születésna
pot, Kozármisleny!
Az ünneplést követően viszont már
foglalkoznunk kell a mindennapok
kal, ezen belül is az energiavál
sággal, amit az elmúlt hónapok

ban szinte mindegyik lapszámban
érintettem. Hamarosan elkészül
a település intézményhálózatá
nak teljes energetikai átvilágítása,
amelynek ismeretében rendkívüli
intézkedéseket fogunk hozni annak
érdekében, hogy a városüzemelte
tés, a település működése továbbra
is biztosított legyen, és az alapel
látásokat probléma nélkül el tudjuk
látni.
Idén egy újabb közösségszervező
programsorozatot is elindítottunk
Mislenyi Piknik néven, melynek
keretében a különböző település

részeken külön-külön piknik jel
legű kitelepülést és településrészi
konzultációt szervezünk. Ekkor
találkozhatnak az ott lakók a tele
pülésvezetőkkel, a helyi környezet
fejlődésére, változására érdemben
reagálni tudó kollégákkal. Nagyon jól
sikerült az első ilyen rendezvényünk
az Öregfaluban, a mosógátnál. A
második rendezvényünket október
1-jére, szombatra hirdetjük, amikor
a Fészek Lakótelepen várunk min
denkit az új bölcsödével szomszé
dos Augusztus 20. térre egy pikni
kes családi programra, 16 órától.

lépni (lásd a postai úton érkező
felkérő levélben).
Ä Október 17. és november 20. kö
zött számlálóbiztosok keresik fel
azokat a háztartásokat, amelyek
október 16-ig nem töltötték ki
online a kérdőívet.
Ä November 21. és 28. között a
település jegyzőjénél tehetnek
ennek eleget adatszolgáltatási
kötelezettségüknek azok, akik
november 20-ig ezt nem tették
meg.

Ä A KSH az online kitöltés időszaka

Hivatali hírek
2022. szeptember 20-án tartott
ülésén a képviselő-testület tárgyal
ta és egyben jóváhagyta a Mevid Zrt.
kérelmét az intézményi térítési díj
2022. október 1-jei hatályú emelé
sére. Bővebb tájékoztatás a módo
sult rendelet tartalmával kapcso
latban a város honlapján olvasható
(www.kozarmisleny.hu).

Nyereményjáték

Népszámlálás 2022

Ä A népszámlálási kérdőíveket

október 1. és 16. között önálló
an, online módon lehet kitölteni
egy erre a célra létrehozott, zárt
rendszerű felületen, amelyre
egyedi, 12 jegyű kóddal lehet be

Ä Mindazok, akik október 1. és 16.

között online módon töltik ki a
népszámlálási kérdőívet, nyere
ményjátékban vehetnek részt!
Ehhez nem kell mást tenniük,
mint regisztrálni a nyeremény
játékra a kérdőív beküldését
követően.

alatt, tehát 2022. október 1. és
16. között, naponta 5 db, egyen
ként 100 000 Ft értékű, általános
felhasználású vásárlási utalványt
sorsol ki a kérdőívet kitöltő és
a nyereményjátékra regisztrált
háztartások között.

További információk a népszámlá
lással kapcsolatban az alábbi linken
érhetők el: nepszamlalas2022.hu
Dr. Halmos Barbara
helyi népszámlálási felelős

Közmeghallgatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy Kozármisleny Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete
közmeghallgatást tart 2022. október 3-án (hétfőn) 17 órai kezdettel a
Városházán, a Házasságkötő Terem
ben.
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Városnap 2022
Völgyesi Nikolett

A díjazottak listája
HR-Rent Kozármisleny
felnőtt férfi labdarúgócsapat
Kozármisleny Városért
Érdemérem kitüntetés
Bakonyi Anna
Kozármisleny Város
Szolgálatáért kitüntető díj

Várossá avatásának 15. évfordulóját
ünnepelte Kozármisleny a hétvégén.
A városnapi programsorozat az ünne
pi testületi üléssel kezdődött, melyet
a Művelődési Központ színháztermé
ben tartottak. A meghívott vendége
ket és a testvérvárosok delegációit
elsőként dr. Biró Károly polgármester
köszöntötte. Az ünnepi eseményen

Pauska József
Tárgyjutalom
Trungel-Nagy Sándor Balázs
Tárgyjutalom
Halász Márton
Az Év Tanulója díj
Szabó Krisztián Tamás
Az Év Tanulója díj
Dezső Lola Dorina
Az Év Diáksportolója díj
Ostrosics Adél
Az Év Diáksportolója díj
„Bújj, bújj zöld ág”
Gyermekhívogató Egyesület
Polgármesteri elismerő oklevél
Eismann Kata és
Horváth Kíra Krisztina
Polgármesteri elismerő oklevél
Mits Arnold
Polgármesteri elismerő oklevél
Rieger Nelli Orsolya
Polgármesteri elismerő oklevél
Tallér Szabolcs
Polgármesteri elismerő oklevél
Elismerésükhöz szívből
gratulálunk, további sok sikert
kívánunk!
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beszédet mondott Marosújvár, vala
mint Pag városának polgármestere,
majd a megnyitóbeszédhez csatla
kozott Várda alpolgármestere, illetve
kínai testvértelepülésünk, Jinan város
Pingyin kerületének videoüzenete is.
Az ünnepi alkalomból 13 rangos ki
tüntetést adományozott a város helyi
lakosoknak, akik között nemcsak fel
nőttek voltak, hanem a Janikovszky
Éva Általános Iskola példás növen
dékei is. A protokolláris rendezvényt
a kozármislenyi fúvósok, a Tornádó
Tánc Sport Klub és a Józsa Gergely
néptánccsoport szenzációs bemuta
tója színesítette.
Az emlékezés és az ünnepi hangulat
jegyében nyílt meg pénteken a Ko
zármislenyi Művelődési Központban
a város egykori díszpolgárának, az
idei év februárjában elhunyt Áldozó
László kozármislenyi festőművésznek
az emlékkiállítása.

VÁROSNAP

13. bográcsos kakaspörköltfőző verseny
Kozármislenyben közös főzéssel indult a
szombat reggel, ugyanis idén 13. alkalommal
rendezték meg a bográcsos kakasfőző
versenyt. Negyvenhárom csapat indult, hogy
összemérje nagyszerű főzőtehetségét és
megnyerje az első három helyezettnek járó
díjak vagy a két különdíj egyikét. A tanyasi
kakasokat a kozármislenyi önkormányzat
ajánlotta fel a versenyen résztvevőknek.

Délelőtt a domboldalra felsétálva
nemcsak kakasoktól duzzadó, ro
tyogó bográcsokkal találkozhattunk,
hanem egyéb különlegességekre
is felfigyelhettünk. Akadt például
olyan versenyző, aki mohácsi kö
csögökben főzött, Kukoriék csapata
pedig kakasos díszítésű fakanállal
kavargatta az ételt, miközben az
asztalon egy Sokol rádióból csen
dültek fel régi dallamok. A csapatok
fantasztikus terítékekkel, narancs
pálinkával, fokhagymás krumplis
fánkkal, első osztályú házi piros
paprikával, kókuszgolyókkal, me
leg szezámmagos pogácsával és
kreatív szorgalommal készültek a
megmérettetésre. Spán Róberték
annyira siettek, hogy még a kakast
is otthon hagyták, a Misleny KRÚ
pedig az utolsó helyezésre vágyott,
mert akkor biztos a győzelem. Ők
a tavalyi évben annyira igyekeztek,
hogy félbetört, 10 centis fakanaluk
kal is végig versenyben maradtak.
Szerencsére a kezük nem, de a
pörkölt bizony odaégett. A legsúlyo
sabb nevű csapat büszke volt arra,
hogy versenyzőik jó húsban és jó
erőben vannak. Ők kilóikkal akarták
meghódítani a versenybizottságot.
De akadt olyan versenyző is, aki –
szakácsmesterség híján – egysze
rűen lefizette volna a nívós zsűrit,
más esélyt nem látva az élvonalba
jutásra. Ez persze csak a móka és a

vidámság kedvéért hangzott el, va
lójában szó sem lehetett róla, mivel
a különleges, kétborítékos nemzet
közi zsűrizési módszer garantálta a

csapatok anonimitását és a verseny
tisztaságát.
A szakértő bírák végül Győri Zsolt
főztjét találták a legízletesebbnek.
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Városnap 2022 – szombat

A szombati napon is fantasztikus
programokkal, szabadtéri játékokkal
és nívós koncertekkel várta vendégeit
Kozármisleny városa. Érvényesült az
„együtt lenni jó” szlogen, hiszen a dé
lelőtt folyamán a közös főzés, az ízek
varázsa, azt követően pedig a családi
programok és a szórakozás kerültek
a rendezvénysorozat második napjá
nak középpontjába. A Kozármislenyi
Védőnői Szolgálat egészségkuckóval,
kreatív sarokkal készült, a kilátoga
tók kipróbálhatták a gombfocit, az
íjászatot, számos játék és kézműves
foglalkozás között válogathattak.
Ahogy azt már az előző évek során
megszokhattuk, a színpadi produk
ciók közül nem maradhattak ki a
helyi civilek fellépései sem. Elsőként
Szigeti Oktávia moderntánc csoportja
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lépett színpadra, őket pedig a Kozár
mislenyi Fúvószenekar követte. A Se
nior Örömtáncosok a nézőkkel kézen
fogva ropták a táncot, így a vendégek
is kaphattak egy lépésnyi boldog
ságot ezen a napsütötte délutánon.
A Józsa Gergely Néptánc Egyesület
flash mobja folytatásaként a Tornádó
Tánccsoport Egyesület következett,
majd megérkezett a Vénusz mazso
rettcsoport, akik színes pomponokkal
és botos koreográfiával nyűgözték le
a közönséget a sátor melletti füves
területen.
A Horvát, a Német és a Roma Nemze
tiségi Önkormányzat is színes progra
mokkal, gasztro-különlegességekkel
képviseltette magát a város ünnepén.
A színpadon a Khelipeske Rom tán
colt, a Chache Rom húzta a talpalá
valót. Majd délután a színházterem
ben és a könyvtárban a Csibe csoport
óvodásai öltöztek népi ruhába.
A népviseleteknél és a muzsika va
rázslatos dallamainál csak gyerekek
tiszta és lelkes tekintete volt csodá
latosabb. A Band of StreetS fergete
ges hangulatot hozott, az Anna and
the Barbies koncert előtt pedig már
teltház volt nemcsak a rendezvény
sátorban, hanem a dombtetőn és a
tóparton is, ameddig a szem ellát.
Hatalmas öröm és tapsvihar fogadta
Pásztor Anna énekesnőt és csapatát
éppúgy, ahogy az őket követő láng
showt és tűzijátékot. A színvonalas
és élményekkel teli programot egy
kihagyhatatlanul jó hangulatú utcabál
zárta.
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„KÖSZ” díj 2022

ó
Hell

Mislen
y

megérkeztem

Forgács Anna
2022.07. 27.
3460 gramm
52 centiméter

Sárközi Enrikó Tibor
Az Élet-esély Autistákat Segítő Egye
sület 2018-ban „Közösségi szolgálta
tások Kozármislenyben” címmel nyert
el Európa Uniós pályázatot, amelyből
még ugyanabban az évben létrejött a
„KÖSZ”-díj. A díj megalapításával az
egyesület célja az volt, hogy a kozár
mislenyi civilek minden évben jutal
mazzák azokat a tagjaikat, akik ki
emelkedő önkéntes munkát végeztek
szervezetükben a városért, Kozármis
lenyért és az itt élő lakosságért. Az
első két évben a Fészek Lakóotthon
udvara adott helyet az ünnepségnek,
amelyen mindig képviselte magát vá
rosunk polgármestere, alpolgármes
tere és számos képviselő. A koronaví
rus-járvány következtében az elmúlt
két évben elmaradt a díj odaítélése.
A májusban megalakult Kozármislenyi
Közművelődési Kerekasztal javasla

tára a díjat megalapító egyesület úgy
döntött, hogy újraéleszti a „KÖSZ”
díjat, és a Városnap hetében ismét
tíz kiváló civil polgár vehette át az
elismerést. A díjakat Hamvas Éva,
az Élet-esély Egyesület képviselője,
dr. Biró Károly polgármester és Tuza
Julianna alpolgármester asszony
adták át csütörtök este a Művelődé
si Központban, szabadtéren, a tóra
néző csodás panoráma előtt.

2022 „KÖSZ” díjasai:

1. Kiss Zoltán, Kozármislenyi Refor
mátus Templom Építési Alapítvány
2. Pomaházi Tamás, Tornádó Egyesület
3. Horváth István és Istvánné, Kozár
mislenyi Nyugdíjasok Egymásért
Egyesület
4.Nagy Sándor, Kozármislenyi Refor
mátus Templom Építési Alapítvány

2022.08.26.
2870 gramm
48 centiméter

Somoskői Ákos
2022.08.31.
3250 gramm
46 centiméter
5. Valentinyi Veronika, Kenderzsupp
Egyesület
6. Zélity János, Kozármislenyi Refor
mátus Templom Építési Alapítvány
7. G. Szabó Marian, Diabelli Alapítvány
8.Hegyi Nikolett, Józsa Gergely Egye
sület
9. Marosi Éva, Élet-esély Egyesület
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Most is jó Kozármislenyben élni
Völgyesi Nikoletta

Az első Misleny Piknik alkalmá
ból beszélgettünk és ismerkedtünk
nemrég az Öregfaluban. Egyre többen
érkeztek a focipályára, megtelt a
légvár, és népszerűek voltak a falusi
játékok is. A kreatívabbak Mika Vik
tória festőművésszel alkothattak, a
szülők pedig frissen sütött palacsin
tát és lilahagymás zsíros kenyeret
majszolhattak hűs, frissítő itallal.
Nagy sikert aratott az Időfa interaktív
bábjáték, a lelkes gombfocirajon
gók pedig összemérhették tudásu
kat. Ahogy hűvösebb lett az idő, a
meghívott vendégek is megérkeztek
a mosógát melletti füves parkba.
Kezünkbe vehettük dr. Nagyváradi
László Kozármisleny című könyvét,
amiből megtudtuk, hogy több ezer
éve mamut, oroszlán és orrszarvú
is járt a településünkön, de talál
tak delfincsontokat, és az ősember
is jelen volt. Dr. Cziglányi Zsolt és
Krisztina nővér a lelki élet összefogó
erejét és fontosságát hangsúlyozta,
kitekintve Kozármisleny múltjára és
az előző generációkra is.
Lassan megfordultam, felnéztem a
plébánia feletti, egykori Kossuth La
jos utcára, és szinte megelevenedett
előttem a gyerekkorom. A bolt mel
letti házból egy tiszta ruhájú, mindig
ápolt külsejű, jószívű idős hölgy, a
falu Marika nénije lépett ki, aki fogta
a kezem. Ő volt az én nagymamám,
annak a boltos Gyula bácsinak a
felesége, aki mindent megszerzett
a mislenyi családoknak, amit csak
kértek. Találtam egy levelet, amiből
kiderült, hogy a nagyapám minden
karácsony alkalmával örömet csalt a
szívekbe, mert az is oda került a fa
alá, amit akkoriban szinte lehetetlen
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volt beszerezni. Ilyen volt az a kis
Camping bicikli is, amiről ez a hölgy
írt köszönőlevelet Édesapámnak,
Völgyesi Gyulának.

tatlanul Misleny illatú. Mindenhol
házi állatok, az udvaron virágok,
színpompás tátikák hívnak játszani,
a kiskertben paradicsom, paprika,
uborka, tök, rendezett sorokban.
Gergő bácsit várjuk a lovas kocsi
jával, mert ma kivihetem a tápokat
a kocsira fektetett zsákokban. Elöl
ülhetek, foghatom a gyeplőt, kiabá
lom, hogy Gyííí, és aztán hóóó, és
repülök a boldogságtól, mert a lovak
szót fogadnak, és ilyen is csak itt van,
a mamáéknál, Kozármislenyben.
Amikor hazaérünk, indulunk tejért
a kis zománcozott, fehér kannáink
kal, fel a mosógát feletti utcába, és
közben elhaladunk a kocsma mellett,
ahol három ízű poharas fagyiból vá
laszthatok. Puncs, csoki, vanília, hab
zsolom jóízűen, és közben mindenki

1988-ban járunk, csend van, hajnali
öt óra, és én hatalmasakat szippan
tok a levegőbe, mert az elmondha

köszön, beszélgetünk, és még mindig
csak a buszmegállóig jutottunk. Jenő
bácsi, a falu egyetlen férfi fodrásza
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kilép az üzletéből, jelzi, hogy ma
szívesen megigazítja a hajamat. S
bár tizedszer is ugyanaz a frizura,
felül tüsi, alul hosszú, mégis nagyon
örülök. Átmegyünk az úton, azon az
egyen, ami számomra létezik. Balról
a plébánia, jobbról pedig víz csobo
gását hallom. Nagymamám elmondja,
hogy ez a mislenyi kis patak, és leha
jol kavicsokat gyűjteni. Miközben apró
csobbanásokkal eljátsszuk az időt,
elmeséli, hogy itt volt egy mosógát,
ahol nemrégiben még együtt mostak
az asszonyokkal. Az egész falu egy
nagy család volt. Ha valaki véletlenül
mérges gombát szedett a többi közé,
akkor az egész utcát ápolták. Mi
ért? Mert együtt éltek, főztek, ettek,
mindenüket megosztották, nem csak
az ételt.
Nagymamám szavait mélyen a
szívembe zártam, de közben gyer
mekien azon járt az eszem, hogy
megúsztam, és ma sem rúgott ki
Baumgartnerék tehene az istállóból.
Boldogan lépkedtünk hazafelé a kis
kannáinkkal, és alig vártam, hogy
beletehessem a szilvákat a szil
vás gombóc tésztájába, és méretes
golyókká formálhassam őket. Ha
Baricséknál Jádránkát is láthattam,
akkor jó napom volt, mert ő már igazi
nagylány, akitől sokat lehet tanulni.
Juliska néni és Kálmán bácsi mindig
integettek nekünk az utcán, sokat
álltak kint a kapu előtt. Ebéd után
Ida nénihez mentem nótát hallgatni,
akivel megmásztuk a Posta hatalmas
dombját. Nagyapám biciklizni taní
tott, az udvaron tologatott két pót
kerékkel és partvisbottal, s közben
azzal biztatott, ha ügyes vagyok, este
megnézhetem Kész Zsiga bácsiék
zongoráját.
Hazafelé Bözsike néni sipítozó néma
kacsáiban gyönyörködtem. Pár évvel

ezelőtt, Pécsre látogatva megtudtam,
hogy beteg lett, és mindkét szemére
teljesen megvakult. Magához hú
zott, és én ezt az egész történetet,
amit most leírtam, lüktető örömmel
belesúgtam a fülébe. Könnyezett, és
mosolyogva azt mondta, hogy nagyon
boldog, mert most újra látott, látta
Kozármislenyt, az utcát, a házakat,
az embereket, és otthon lehetett az
övéi között. Arra kért, adjam át az
üzenetét, hogy búcsúzik, és örökké
szeretettel gondol mindenkire Kozár
mislenyben.
Végül visszatértem a jelenbe, vis�
szanéztem a sorok közé, ahonnan
éppen dr. Biró Károly polgármester
lépett elő. Kedves szavakkal zárta a
kötetlen beszélgetést, melynek célja
a szórakozáson felül városunk legré
gebbi településrészének megismeré
se volt. A rendezvényt egy kihagyha
tatlan gulyásvacsora zárta.
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Asa Simonsson:
Fermentáljunk!
– részlet –
Az összes zöldség és gyümölcs beérik, majd
idővel rothadásnak indul. A fermentálás és
a kultúrázás az élelmiszerek tartósításának
két hagyományos módszere, amik nem csu
pán meghosszabbítják a hozzávalók élet
tartamát és fokozzák a bennük lévő termé
szetes ízeket, hanem megvan az a jelentős
előnyük is, hogy egyben emészthetőbbé
teszik őket.
Amikor a fermentek segíthetnek: gyomoré
gés és reflux, ételallergiák, magas koleszte
rinszint, depresszió, cukorbetegség…
A fermentek felhasználása: reggelik, italok,
saláták, szendvicsek, húsos ételek, pudin
gok.
Ez az inspiráló könyv megmutatja, miként
tudunk fermentálással különféle savanyú
ságokat, kimcsit, lekvárt, kefírt, kovászos
kenyeret készíteni.

SPORT

I. Mecsek Kupa gombfoci torna
– Kozármisleny, 2022. augusztus 27.

polgármester úr
a megnyitóbe
szédében úgy
fogalmazott,
„amihez Misleny
ben hozzáfognak
az emberek,
az sikerre van
ítélve”. Bízunk
benne, hogy a
gombfocival is
így lesz!
Megyeri Károly,
egykori kitűnő
PMSC játékos
díszvendégként
kísérte figyelem
mel a rendez
Hajas Zoltán
vényt. Megtisztelt
minket jelenlété
vel Szendrei Tibor többszörös magyar
De ha az ember őrültségeiben más is
és világbajnok is, aki a mai napig
meglátja a lehetőséget, akkor meg
aktív szektorlabda versenyző.
történhet a csoda. Esetünkben a Ko
Tíz óra után pedig némi csúszás
zármislenyi Művelődési Ház vezetője,
sal megkezdődött a torna, ahol 32
B. Bezdán Katalin volt, aki felkarolta
kiváló játékos mérte össze az erejét.
és támogatta a kezdeményezést.
A versenyzőket négyfős csoportok
– Szeretnétek edzéseket tartani?
ba soroltuk, a nyolc csoportot pedig
Tessék, itt a helyiség. – Versenyt
szeretnétek? Beszéljük meg, mire van híres magyar labdarúgókról neveztük
el, Alberttől Hidegkutiig. A csoportkör
szükségetek.
oda-visszavágó alapon minden játé
Rengeteg háttérmunka, szervezés és
kosnak hat mérkőzést jelentett.
a szponzorok felkutatása után idén
A végeredmény kialakulása után ket
augusztus 27-én megrendezésre
tévált a mezőny: a legjobb 16 játékos
került az I. Mecsek Kupa gombfoci
a felsőágon folytatta a küzdelmet
torna. Az ország minden tájáról, 19
kieséses alapon, míg az alsóág,
településről érkeztek versenyzők a
szintén 16 versenyzővel, a Megyeri
Viharsaroktól kezdve Esztergomon
Károly-kupáért szállt harcba. Ez
át egészen Sopronig. Dr. Biró Károly

Az év elején néhány második gyerekkorát
élő, ötvenhez közelítő családapa összeállt,
hogy újra életük részévé tegyék gyerekkori
szenvedélyüket, a gombfocit. Az internet
segítségével összejött egy lelkes kis
csapat itt Dél-Magyarországon, akik nem
elégedtek meg azzal, hogy megalapították a
Mecseki Bad Boys Gombfoci Klubot, hogy
rendszeresen összejárnak játszani és az
ország más tájaira is eljárnak versenyezni,
hanem hagyományteremtő szándékkal
versenyt szerettek volna rendezni. Talán az
ország legnagyobb ilyen eseményét. Persze
álmodozni lehet…

zel a díjjal a még fejlődő, újonc vagy
újrakezdő játékosokat szerettük volna
motiválni, hogy ne csak az igazán
„nagyokról” szóljon a torna.
A Megyeri Károly-kupát (tehát a 17.
helyet) a szombathelyi Tábori Sándor
szerezte meg, aki hatalmas csatá
ban győzte le helyi versenyzőnket,
Bátor Norbertet. A Mecsek Kupát
Mészáros Attila (Eger) nyerte, aki a
döntőben Hicz András (Szombathely)
felett aratott győzelmet meggyőző
játékkal. Ugyancsak Mészáros Attila
vihette haza a gólkirálynak járó kupát
is, túlszárnyalva a meccsenkénti 5-ös
gólátlagot. A verseny menetét egy
kiadós ebéd osztotta délelőtti illetve
délutáni szakaszra, helyben készült
sertéspörkölt segítette a feltöltődést,
délután pedig enyhe zápor frissítette
a versenyzőket.
Mindenki fontosnak érezhette magát
a fantasztikus hangulatú eredmény
hirdetés során. Név szerint szólítva,
zenére bevonulva és sorfalat állva
gratuláltak egymásnak a versenyzők,
és vehették át a támogatók által fel
ajánlott ajándékokat, díjakat.
A hosszúra nyúlt nap a közösen
elénekelt Nélküled című számmal
zárult. A visszajelzések alapján re
mekül érezték magukat a résztvevők.
Találkozunk jövőre!

2022. szeptember | Misleny Magazin

13

SPORT

Új vezetőedzővel és gólvágóval harcolunk tovább
előtt, a gyerekek
pedig kipróbál
hattak olyan
járműveket, mint
a tűzoltókocsi, a
quad, a terepjáró
vagy a polgárőr
szolgálati jármű.
Így az esemény
Kozármisleny FC
nemcsak a
sportkedvelőknek jelentett kikap
A tavalyi csapat magja megmaradt,
csolódást, hanem a családosok is jól
ehhez igazolt a szakmai stáb olyan
érezték magukat.
kombinatív, motivált játékosokat,
Az átigazolási időszak utolsó nap
akikkel jó esélyünk lehet a bennma
ján egy új érkezőt is bejelentett a
radásra. A Merkantil Bank Liga máso
klub. Károly Bálint személyében egy
dik fordulójában rögtön meg is szü
rutinosnak mondható, kétszeres
letett első győzelmünk a Tiszakécske
NB III-as gólkirállyal bővült NB II-es
ellen. Szinte teltház előtt fogadtuk
labdarúgócsapatunk kerete. Károly
az erős játékosokból álló gárdát, és a
Bálint eddigi pályafutása során 62 al
szurkolók segítségével 3-1-es győzel
kalommal lépett pályára az NB II-ben
met ünnepelhettünk.
(a Békéscsaba, a ZTE, a Sopron, a
Ezt követően viszont sem idegenben,
Tiszakécske és a PMFC színeiben) és
sem pedig a hazai mérkőzéseken nem
98 mérkőzésen játszott NB III-as baj
jött össze a bravúr. Pozitívum, hogy
noki mérkőzésen (PMFC, Kecskemét).
szinte minden hazai meccsünkön
Egy alkalommal még az NB I-ben is
teljesen megtelt a lelátó, ami rég nem
látott hangulatot varázsolt a stadionba. pályára lépett a Puskás Akadémia
színeiben. Bálint tavaly a PMFC NB
Augusztus végén a Gyirmót FC Győr
II-es csapatában szerepelt, ahol 16
elleni hazai mérkőzésre meghívást
bajnoki mérkőzésen 2 gólt szerzett.
kaptak azok a tűzoltók is, akik a
Az új igazolás bejelentése után edző
mecsekoldali tűzben harcoltak. A kö
váltásra is sor került a csapatnál.
zönség őket köszöntötte a mérkőzés

A HR-Rent Kozármisleny csapata hat hosszú
évet követően újra az NB II-es bajnokságban
bizonyíthat. A bajnoki rajt csapatunknak
felemásra sikerült, voltak pillanatok, amikor
együtt örülhettünk, és voltak olyanok is,
amikor együtt szomorkodtunk.

A fiúk irányítását Szekeres Zoltán,
egy fiatal, felkészült szakember vette
át, aki játékosként Zalaegerszegen az
NB I-ben is pályára lépett, de játékos
pályafutása sérülések miatt korán
véget ért. Edzőként megfordult az
Illés Akadémián, az Újpestnél, a Va
sas Kubala Akadémián, de irányította
a PMFC U18-as csapatát is, így a ba
ranyai szakemberek is ismerhetik őt.
Az UEFA A licences edző mindig is
nagy hangsúlyt fektetett szakmai
képzésére és fejlődésére, nyaranta
például szabadidejében az Auszt
riában edzőtáborozó topcsapatok
edzésmódszereit, gyakorlatait leste
el, amiből saját elmondása szerint
nagyon sokat tanult.
Magyar Márk klubigazgató így nyilat
kozott az új vezetőedző érkezésével
kapcsolatban: „Hiszünk abban, hogy
a reflektorfényen kívül is vannak
szakemberek, akik profi szinten is
tudnak értékeset alkotni. Fontos
szempont volt az is, hogy kiválasztot
tunk a támadófoci mellett tegye le a
voksát, hiszen szeretnénk, ha a sta
dionunkba kilátogató nézők élveznék
a meccseinket. Új edzőnk modern
gondolkodású, szenvedélyes és mun
kamániás, így bizakodva tekintünk a
közös munka elé.”

SPORT
Varga Éva, intézményvezető

KOZÁRMISLENYI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Az egyetlen, ami állandó – a változás
„A változás az egyetlen állandó dolog ezen a világon. Ahogy az évszakok,
úgy az élet és az emberek is változnak.” (Hérakleitosz)
Ez a gondolat jutott eszünkbe a 2022/2023-as tanév kezdetekor. Alig
keveredtünk ki a pandémia okozta kihívásokból, máris visszatért, máris
másként kell gondolkodnunk a következő 183 napról úgy, hogy naponta
változik minden… A koronavírus-járvány kezelésének eljárásrendje, az
iskola életét befolyásoló környezeti hatások stb.
A 2022/2023-as tanévet 660 diákkal, és szerencsére teljes nevelőtestü
lettel kezdtük meg. Nekik köszönhetően ezek a változások nap mint nap
elfogadhatóvá válnak. Kérem minden partnerünket, hogy legyenek mel
lettünk ebben a tanévben is, hiszen gyermekeinket pontosan ezeknek a
változásoknak a helyes kezelésére, az elfogadó, proaktív magatartásra kell
nevelnünk mind pedagógusként, mind szülőként.

CÍM 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
TELEFON 06-72/570-910
E-MAIL info@kozarmisleny.hu
HONLAP www.kozarmisleny.hu
FACEBOOK Kozármisleny Város
Önkormányzata
ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig
Kedd: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8–12 óráig
ÜGYINTÉZŐK, PÉNZTÁR
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig
JEGYZŐ
Hétfő: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 óráig
előzetes egyeztetés
a 72/570-911-es telelefonszámon
POLGÁRMESTER
Szerda: 9–11 óráig
előzetes egyeztetés
a 72/570-914-es telefonszámon
MEZŐŐR
Böröcz Tamás: 30/248-4692
VÁROSGONDNOKSÁGI CSOPORT
Barics Arnold: 30/337-2715

A Tornádó TSE 7-14 éves korig felvételt hirdet
szeptembertől induló mazsorettcsoportjába
Legyél te is mazsorettes közösségünk része!
Ä Megtapasztalhatod a csa
patmunka előnyeit!
Ä Fejlesztheted az állóké
pességed, a mozgáskoor
dinációd, a koncentrációs
készséged!
Ä Csökkentheted a szoron
gást és a stresszt!
Ä Formálhatod az alakod,
növelheted az önbizalmad!
Ä Tapasztald meg a mozgás örömét, a lélek rejtett nyelvét mazsorettes
ként, ahol több stílusban (hagyományos, latin, modern stb.) is kipró
bálhatod magad!
Ä Jó hangulatú edzések
Ä Felvonulások
Ä Színpadi fellépések
Ä Versenyek

mazsorett

Az edzések ideje: kedd, péntek 18:00 óra
Részvételi díj: 6000 Ft/hó
Jelentkezni Pávics Judit oktatónál lehet a 06 30/385-8080-as számon.
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