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„Nemsokára háromszoros nagymamaként elmondhatom, 
hogy ez a legnagyobb boldogság. Amikor ők átölelnek, 
megszűnik a külvilág…” – Tuza Julianna



Immár soka-
dik lépésként, 
szisztematiku-
san folytatja az 
önkormányzat a 
2019-ben meg-
hirdetett zöld 
város fejlesztési 
programjait. Ko-

rábban beszámoltunk már azokról a 
nyertes pályázatainkról, melyek eze-
ket a zöld fejlesztéseket hivatottak 
finanszírozni és megvalósítani Kozár-
mislenyben. Újabb örömhír, hogy egy 
április eleji döntés értelmében 250 
millió forintot nyert a város ahhoz, 
hogy két helyszínen megvalósítsuk 
a zöld város fejlesztési programba 
illeszkedő beruházásainkat. Ezek leg-

fontosabb eleme 
a még 2018-ban 
megvásárolt, 
korábban bezárt 
bankfiók épülete, 
melyet kívül-be-

lül – energiahatékonysági szempont-
ból is – teljeskörűen felújítunk, és 
egy új városi könyvtárnak ad majd 
otthont, valamint egy ifjúsági klubot 
és egy E-verseny szobát is kialakí-
tunk itt a fiatalok számára. Ehhez 
kapcsolódóan mindannyiunk örömére 
a parkolórendszert is bővíteni tudjuk, 
ami a helyi kispiacunk használatát 
még kulturáltabbá, elérését pedig 
még kényelmesebbé teszi. Ezzel még 
nem érnek véget a Művelődési Ház és 
a kis tó környéki fejlesztési tervek. Itt 
egy szabadtéri fitneszpályát alakítunk 
ki, árnyékolókkal, ivókúttal, térfigye-
lőkamera-rendszerrel. Erre a ligetes 
területre a városi rendezvényekhez 
megfelelő elektromosenergia-kapaci-
tást fogunk telepíteni, valamint elő-

készítjük a jégpálya üzemeltetésére a 
bitumenes szabadtéri kosárlabdapá-
lyát, megvilágítással.
A másik fejlesztési helyszín az új 
lakótelepre koncentrál. Itt szintén 
beszámoltam már korábban arról, 
hogy ennek a pályázatnak köszönhe-
tően a családok számára még az idei 
nyáron elkészül egy gyermekjátszótér 
az Augusztus 20-a téren.  
A tér másik felén pedig egy nagyob-
baknak szóló játszótér kerül kialakí-
tásra, rengeteg zöldesítéssel, parko-
sítással, belső járdákkal és megfelelő 
parkolók kialakításával. Így lesz 
komplex ez a most elnyert 250 millió 
forintos pályázati program. Euró-
pai Uniós programról van szó, hazai 
társfinanszírozással. Ennek a fejlesz-
tésnek kétéves megvalósítási idősza-
ka van, de szeretnénk, ha legkésőbb 
ősszel meg tudnánk kezdeni, hogy 
a helyiek minél hamarabb használni 
tudják ezeket a zöld fejlesztéseket a 
városban.

A Köztársasági Elnöki Hivatal 2022. 
január 11-én két közleményt adott 
ki. Első közleményében Áder János, 
Magyarország köztársasági elnöke tá-
jékoztatta a választójoggal rendelkező 
állampolgárokat, hogy az országgyű-
lési képviselők általános választását 
2022. április 3-ára tűzi ki. A második 
közleményben a 32/2021 (XI. 30.) 
Országgyűlési határozatban elren-
delt négy gyermekvédelmi kérdésről 
tűzött ki népszavazást 2022. április 
3-ára.
Kozármisleny városában a választó-
polgárok öt szavazókörben adhatták 
le szavazataikat reggel 6-tól este 7 
óráig a Baranya 02. számú ország- 
gyűlési egyéni választókerület nyolc 
jelöltjére.
A névjegyzékben szereplő választó-
polgárok száma 5037 fő volt, ebből 87 
fő átjelentkező választópolgár volt.  
A helyi állandó lakcímmel rendelkező 
szavazópolgároknak fehér borítékba, 
míg az átjelentkezéssel szavazók-
nak zöld borítékba kellett tenniük a 
szavazatukat.

Kozármisleny városában a szavazás 
napján a választópolgárok türelmére 
és fegyelmezettségére volt szükség, 
mivel a kiemelkedően magas részvé-
tel miatt sorban állás volt jellemző.
A szavazókörök esti zárása után a 
szavazatszámláló bizottságok elkezd-
ték összesíteni az országgyűlési vá-
lasztáson és a népszavazáson leadott 
szavazatokat.
Az urnákban az öt szavazókörben 
összesen 3737 érvényes szavazólap 
volt. 50 db ér-
vénytelen, illetve 
az urnába be 
nem dobott, el-
térésként jelent-
kező szavazóla-
pot rögzítettek a 
jegyzőkönyvek-
ben.
Az átjelentke-
zéssel szavazók 
borítékai a Nem-
zeti Választási 
Irodához kerül-
tek.

A választás napján a szavazókörök-
ben rendkívüli esemény nem történt.
Kozármisleny városában 1707 válasz-
tópolgár a Fidesz–KDNP közös jelölt-
jét, dr. Hoppál Pétert támogatta.
A Baranya 02. számú országgyűlési 
egyéni választókerület képviselője 
összesen 22 898 szavazattal, vagyis a 
választópolgárok 44,41 %-os támoga-
tásával dr. Hoppál Péter lett.
A népszavazás a gyermekvédelmi 
kérdésekben eredménytelen lett.

Kis lépés Kozármislenynek, 
de nagy lépés a zöld város fejlesztéseinkben

Városunk idén januárban benyújtott TOP+ 
EU pályázatára 250 millió forint támogatást 
nyert az „élhető települések” kategóriában.

Kozármisleny választott Helyi Választási Iroda

Dr. Biró Károly

Részvétel a városban százalékos arányban
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Kozármislenyben 22 éve nyitotta meg 
kapuit 11 fiatal előtt a lakóotthon, 
és az itt élők a maguk képességei, 
lehetőségei szerint bekapcsolódtak a 
város életébe. Itt már nem is magára 
az autizmusra kell felhívni az em-
berek figyelmét. Az autizmussal élő 
fiatalokkal bárki találkozhat a postán, 
a gyógyszertárban, az orvosi rendelő-
ben, a Művelődési Központban vagy 
az utcán. Emellett szinte mindenki-
nek van a baráti körében, családjában 
érintettség. Arra már nem kell felhívni 
a figyelmet, hogy az autizmus létezik.
De beszélni kell arról, hogy:
– a diagnózis után a családoknak 
szakmai és szükség esetén pszichés 
támogatásra van szükségük, hogy az 
új helyzetben boldoguljanak,

– az autista gye-
rekeknek szük-
ségük van olyan 
iskolára, ahol 

értik az ő működésüket, és megfele-
lően tudják őket segíteni abban, hogy 
a képességeik kiteljesedhessenek,
– az autista felnőtteknek szükségük 
van munkahelyre és lakhatásra.
A Kék sétával arra hívjuk fel a figyel-
met, hogy az autizmussal élőknek 
és családjaiknak a mindennapokban 
szükségük van a környezetük, a tele-
pülésük támogatására. Kozármisleny 
városvezetésének, lakosságának, a 
helyi civil szervezetnek a támoga-
tását érezzük, és köszönjük Tuza 
Julianna alpolgármester asszonynak 
az idei Kék séta megnyitóbeszédét a 
városháza előtt. Onnan sétáltunk át a 
Művelődési Központba, ahol a Fészek 
Lakóotthonban élők verssel és ének-
kel köszönték meg a részvételt, vala-

mint a Mokka Kultúrpresszó ötletét, 
akik az alkalomra kék szívvel díszített 
islerrel támogatták az autizmusvilág-
napi rendezvényt.

Mindenki másképp egyforma
 - az autizmus világnapja Kozármislenyben

2007-ben az ENSZ az autizmus világnapjává 
nyilvánította április 2-át, az Élet-esély 
Autistákat Segítő Egyesület Fészek 
Lakóotthona pedig évek óta Kék sétával 
hívja fel a társadalom figyelmét arra, hogy 
a legújabb adatok szerint minden 65. ember 
érintett.

Csak egy kék színű virág 
– Tolcsvay László (részlet)

„Csak egy kék színű virág,
ennyi a jelünk.

Aki jön, mind barátunk,
és boldog lesz velünk.

Csak egy kék színű virág,
mit a kezedben hozol,

Csak egy kék színű virág,
már hozzánk tartozol.” 

Hamvas Éva
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Kedves Szülők! Tisztelt Támogatók!
Iskolánk alapítványa a tavalyi évben az 
adók 1%-ából 468 000 Ft támogatást 
kapott, melyet EZÚTON IS KÖSZÖNÜNK!

Ezt az összeget a következő progra-
mokra, támogatásokra fordíthattuk:

 Ä Az iskolakönyvtár támogatása: 30 000 Ft
 Ä DÖK-nap: 100 000 Ft
 Ä Epipen Junior méhcsípés elleni injekció beszerzé-
se: 16 000 Ft
 Ä Hátrányos helyzetű tanulók év végi kirándulásának 
támogatása: 62 000 Ft
 Ä Jutalmak a Magyar Kultúra Napja alkalmából:  
14 000 Ft
 Ä A kis elsősök iskolakendője, melyet minden évben 
ebből az összegből vásárolunk meg: 68 580 Ft
 Ä Tanév végi jutalmak: 30 800 Ft
 Ä Tanulmányi versenyek nevezési díjai: 17 100 Ft
 Ä Újraélesztő készülék akkumulátorcseréje és felül-
vizsgálata: 325 000 Ft
 Ä Tanulmányi kirándulás testvértelepülésünkre,  
Várdára: 27 000 Ft

KÉRJÜK, HOGY IDÉN IS GONDOLJANAK RÁNK, ÉS TÁ-
MOGASSÁK GYERMEKEINKET, GYERMEKEIKET!

„Közösségi Iskola Kozármisleny” Alapítvány 
Számlaszám: 50400168-18156814 
Adószám: 18306394-1-02

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma
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Anya csak egy van

Anyák napját hagyományosan május 
első vasárnapján ünnepeljük. Maga 
az ünnep nagyon régi, már az ókori 
Görögországban is tartottak tavaszi 
ünnepségeket az anyák tiszteletére. 
Nálunk 1925-ben tartottak először 
anyák napját. Ezen a napon a gyer-
mekek virággal köszönik meg mindazt 
a gondoskodást, szeretetet, amit az 
édesanyjuktól kaptak. A társadalom 
legkisebb, de legfontosabb egysége 
a család. Annak pedig a gondviselője, 
összetartó ereje az édesanya.
Tuza Julianna alpolgármester asz-
szonyt kérdeztük arról, mit jelent 
számára anyának lenni:
– Az anyaságot csak megélni lehet: 
az örömöt, a boldogságot, az aggo-
dalmat, a reményt, a felfedezést, a 
gondoskodást, a sok-sok átvirrasztott 
éjszakát, küzdelmet és büszkeséget. 
Mindezt örömmel és szeretettel tesz-
szük, hiszen ez életünk legnemesebb 
hivatása.

A nagyszülő és unoka közötti kap-
csolat különleges, semmihez sem 
fogható viszony. A nagyszülők hidat 
képeznek a múltba, de ők a jövő 
alapjai is. 
Nekem három gyermekem van, egy 
lányom és két fiam. Lányomék a két 
és fél éves unokámmal várják a most 
még pocaklakó kistestvér megszü-
letését. Kisebbik fiaméknál pedig 10 
hónapos unokánk teszi boldoggá a 
mindennapjainkat. Nemsokára há-
romszoros nagymamaként elmond-
hatom, hogy ez a legnagyobb boldog-
ság. Amikor ők átölelnek, megszűnik 
a külvilág: a gond, a bánat, a problé-
mák. Ezért nem várunk köszönetet, 
örülünk, hogy gyermekeink itt vannak 
nekünk, és mi is itt lehetünk nekik. 
Ennek fontosságát a gyermekek csak 
akkor érzik át igazán, amikor elveszí-
tik az édesanyjukat. 
Sajnos én azok közé tartozom, 
akiknek már nem él az édesanyjuk. 

Eszembe jutnak a kedves emlékek, 
a boldog idők, a gyermekkor emlé-
kei. Mi, akik itt maradtunk, felnőtt 
fejjel latolgatjuk magunkban, hogy 
odafigyeltünk-e eléggé, tölthettünk-e 
volna több időt vele. Egyetlen dolgot 
mindenkinek tudnia kell, hogy igazán 
boldogok csak addig lehetünk, amíg 
van kinek mondanunk azt a szót, 
hogy „édesanyám”!
Rohanó világunkban a legtöbb, amit 
a virág és a szeretetünk mellé nekik 
adhatunk: az időnk, a türelmünk és 
a figyelmünk! Akik pedig már nem 
lehetnek velünk, azok emlékére 
gyújtsunk egy gyertyát…
Köszöntsük az édesanyákat!

„Csodálatos az, amit egy nő megbír! 
Egy nő, aki anya - egy anya, aki szeret.” (Jókai Mór)

Bálint Ilona: 
ADDIG MENJ HAZA (részlet)

„Addig menj haza, még testvéreid, 
szüleid várnak,

Még megszokott illatát érzed a családi 
háznak.

Siess hát haza és mondj el mindent, a 
rosszat és a jót,

Mindent, mindent, ami szivedből szól.”
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A költészet és a fiatal 
korosztály közötti kapcso-
lódási pontokat talán a 
legnehezebb megterem-
teni. Áprilisban különös 
„levelezést folytattak” a 
költők az ifjú olvasók ked-
véért: kortárs és korabeli 
verseket dolgozott fel a Ko-
zármislenyi Városi Könyv-
tár Messenger-üzenetek 
formájában. A MyAd marke-
tingügynökség által indított 
MyPoetry kampány célja, 
hogy a költészetet köze-
lebb hozza a fiatalokhoz, 
s megkedveltesse velük a 
verseket. A különös – han-
gulatjelekkel teletűzdelt – rímek a 
város központi pontjain jelentek meg, 
célzottan keresve az újszerű iroda-
lomra nyitott közönséget.
Hasonlóan innovatív megközelítés, 
mikor a versekre képek reflektálnak 
– összekapcsolva a rímekbe szedett 
gondolatot a vizualitással. A Drukker 

Közösségi Nyomdaműhely és A Város 
Mindenkié Pécs csoport rendhagyó 
koncepciót hozott létre, amikor két 
éve elhunyt hajléktalan aktivistájuk 
verseit rendezték kötetbe. Jóval ösz-
szetettebb ez a felvetés, mintha csu-
pán az utcán készült költeményekből 
szemezgetnénk. A rímek, a különböző 

grafikusok által 
készített képek és 
a költői háttér mind 
egymást erősítik. 
A mondanivaló így 
még erőteljesebben 
tör utat magának. 
Révész József ver-
sein keresztül nem 
csupán az otthon-
talanság megélé-
se, hanem ehhez 
kapcsolódóan a 
család, a szerelem, 
a függőség, a hit, a 

felháborodás és az elmúlás 
gondolatai is megjelennek. 
A kötet egyrészt a hajlékta-
lanságban élőkkel szem-
ben érzékenyít, másrészt 
hosszútávon hathat az 
otthontalanság irodalmi 
reprezentációjára.
A magyar költészet napja 
alkalmából szervezett ki-
állításmegnyitón a Pannon 
Filharmonikusok csodás 
előadása tovább színesítet-
te a művészeti ágak reper-
toárját. Vers-zene-grafika 
magával ragadó hármasa. 
Már dallamok nélkül, de 

mindenképpen érdemes megnézni, 
olvasni Révész József, „Ré” A sikátor-
ba nekem nem kell szemüveg című 
verses tárlatát a Művelődési Köz-
pontban.

A magyar költészet napját ünnepeltük
 – idén kicsit másképp

„…számomra a költő tankönyvi kép maradt, 
bajusz, komor ábrázat, pipafüst” – így 
fogalmaz a Révész József verseit összegyűjtő 
kötet előszava. Kevesen mondhatják el 
magukról, hogy nagy versfogyasztók, akiket 
– az oly népszerű idézeteken túl – egy-egy 
hosszabb költemény is olvasásra késztet, 
akik a „kötelezőkön” túl mindig is kutatták 
a rímeket. Pedig a vers annyi mindent 
rejt magában, gondolkodtad, kritizál, 
megnevettet.
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A Kozármislenyben élők ezen a napon 
a tánc változatos, színes forgatagával 
találkozhatnak, köszönhetően a helyi 
civil szervezetek tevékenységének. 
A szervezőket, a táncos lábú kozár-
mislenyiek vezetőit kérdeztem arról, 
hogy mit jelent számukra a tánc.

Ács Ica, a Senior Örömtánc veze-
tője: Egész életemet végigkíséri a 
tánc. Iskolásként a Mecsek Tánc-
együttesben kezdtem, utána 13 évig 
táncoltam a kozármislenyi Józsa 
Gergely Néptánccsoportban, majd egy 
farsangon életre hívtam a Rongyláb-
nagyik nevű formációt. Napjainkban a 
Senior Örömtánccal kötődöm aktívan 
a tánchoz. A tánc számomra a testi 
és a lelki frissességet, az egymásra 
figyelést, a zenével, a ritmussal való 
együtt mozgást, mozdulást jelenti. 
A tánc világnapját egy nagyszerű 
kezdeményezésnek tartom, amely-

nek segítségével 
fokozott figyelem 
kerül a táncra és 
annak fontossá-
gára, illetve arra, 
milyen szerepe 
van a táncnak az 
emberi szervezet 
fizikai és mentá-
lis egészségének 
megtartásában.

Baumholczer 
Angéla, a Józsa 

Gergely Néptánc Egyesület vezetője: 

A tánc számomra egyfajta múltidé-
zés, hiszen örökérvényű a legnagyobb 
magyar, Széchenyi István mondása, 
miszerint „tiszteld a múltat, hogy 
érthesd a jelent, és munkálkodhass a 
jövőn!” A tánc a hagyományaink feli-
dézését és elődeink mozgáskultúrá-
jának továbbadását, életben tartását 
jelenti. Pontosan ezeknek az értékek-
nek a mentén hoztuk létre 1998-
ban a kozármislenyi Józsa Gergely 
Néptánc Egyesületet, hogy együtt, 
közösen kutassuk fel, őrizzük meg és 
adjuk tovább a jövő nemzedékének 
a kozármislenyi viseletet, táncokat, 
dalokat, hagyományokat.  
A tánc világnapja számomra a köz-
vetlen környezetünkben és a világon 
élők sokszínűségét, látásmódjának, 
hagyományainak, fantáziavilágának 
sokféleségét fedi fel. Pontosan úgy, 
ahogy a népviselet napja, ahol Kozár-
mislenyben mindenki megmutathatta 
a gyökereit, azt, hogy honnan szár-
mazik, és milyen ott a helyiek öltöz-
ködési módja, miben vagyunk külön-
bözőek, és miben vagyunk azonosak.

Szigeti Oktávia, a Magyar Táncmű-
vészeti Egyetem Moderntánc és 
Színházi tánc Tanszékének docense, 
a Szigeti Oktávia Táncművészetért 
Alapítvány kuratóriumi tagja, alapí-
tója: Felfedezés! A tánc számomra 
a létezés maga, test, lélek és szel-
lem harmóniája, az élet ritmusa, a 
szabadság, az önkifejezés, az ösz-
szeolvadás a természettel. Tanítás és 

„Minden a mozgással kezdődik”  –  Április 29.

A tánc világnapján az UNESCO Nemzetközi 
Táncbizottságának felügyelete alatt a világ 
mindenféle táncát ünnepeljük, legyen az 
hagyományos vagy éppen modern tánc. Az 
ünnepet 1982-ben hívta életre az UNESCO 
bizottsága, dátumát pedig a nemzetközileg 
elismert francia balettművész, Jean-Georges 
Noverre születésnapjára időzítették. 
A nemzetközi táncnap célja a tánc 
népszerűsítése.

Palotai Zsuzsa

Örömtánc Icával = mozgás + öröm + agytorna

A Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány azért jött létre, hogy állandó 
oktatási környezetet teremtsen a leendő táncosok és táncpedagógusok részére
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tanulás, megértés, elfogadás és sze-
retet. Aki táncol, gyógyul, harmóniába 
kerül önmagával, felszabadul a lelke, 
a teste élettel teli, átjárja a ritmus, az 
életenergia! Nekem minden napom 
a táncról szól, és hálásan megkö-
szönöm Istennek, hogy ez lehet a 
hivatásom.

Tarrné Rácz Judit, a Kozármislenyi 
Tornádó Táncsport Egyesület elnöke: 
Gyerekkorom óta csodálom a tánc 
minden formáját. Táncos szülőként 

kerültem a tár-
sastánc köze-
lébe, és 23 éve 
vezetem az egye-
sületet, miköz-
ben tagja vagyok 
a felnőtt hobbi 
csoportnak. 
Tapasztalatom 
szerint a táncnak 
fontos szerepe 
van érzéseink 
megismerésé-

ben, megélésében és kifejezésében. 
A tánc az emberi kapcsolatteremtés 
legközvetlenebb eszköze. A társas-
tánc különleges, mert a párunk meg-
ismeréséhez sajátos módszerrel járul 
hozzá. A tánc művészet és szépség, 
önkifejezés, jó kikapcsolódás és kel-
lemes sport, az egészséges életmód 
része, baráti közösségek szervező-
désének különleges színtere. Martha 
Graham gondolata fejezi ki számomra 
a legszebben: 

„A mosoly a legrövidebb út két ember 
között, a tánc pedig a legrövidebb út 

két lélek között.”

A tánc szeretete és a bennük élő szenvedély 
a tánc iránt tartja össze a Tornádó Táncsportot

A Józsa Gergely Néptánccsoport folyamatosan kutatja 
a helyi néptánc, népdalok, népviseletek, népszokások kincseit
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Szinger Zalán
  2022.02.19.
  3900 gramm
  51 centiméter

Erdősi Soma
  2022.01.14.
  4070 gramm
  55 centiméter

Öllés Krisztián
  2022.02.19.
  2830 gramm
  48 centiméter

Kovács Botond
  2022.03.04.
  3040 gramm
  55 centiméter

Horváth Ákos
  2022.02.17.
  3860 gramm
  50 centiméter

Rádi Bella Maja
  2022.02. 22.
  2640 gramm
  46 centiméter

„Segíts, hogy magam csinálhassam!” Ennek a jelmondat-
nak a mentén indulva foglalkozásunk célja, hogy a bölcsis 
és ovis korosztályú gyermekek szerető, nyugodt környe-
zetben olyan készségeket és feladatokat gyakoroljanak, 
amelyek segítik őket az életben is előforduló helyzetek-
ben.
Ez egy 40-45 percnyi, témában „félig kötött” foglalkozás, 
igény szerint korcsoportokra bontva, ahol a gyermekek 
a Montessori elvek mentén, de a teljesség igénye nélkül 
megismerhetik és gyakorolhatják a hétköznapi életben 

előforduló tevékenységeket, fejleszthetik kézügyessé-
güket és érzékelésüket, valamint kreatív (főleg tálcás) 
gyakorlatok mentén megismerhetik a színeket, számokat, 
betűket, formákat, állatokat, a vonalvezetést és a min-
dennapi dolgok működését.
Helyszín: Kozármislenyi Művelődési Központ 
Időpont: minden második csütörtökön 10:00–11:00 között
Várunk mindenkit szeretettel!

Gyerekjáték!
Montessori inspirálta klub – egy hely, ahol a gyerekek az életet gyakorolják

Maria Montessori reformpedagógiai 
módszeréről már sokan hallottak, de az 
talán kevésbé ismert, hogy a bölcsődék és 
óvodák alacsony székei, nyitott polcai vagy 
akár a vegyes korosztályú óvodai csoportok 
ötlete is tőle származik.

Dr. Kovács Patrícia
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„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, 
amit megszelídítettél.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

– Miért döntöttél amellett, hogy az 
állatszeretetedet hivatalos, egyesü-
leti formába öntöd?
– Nagyon kevesen állnak ki az állatok 
jogaiért, ők maguk pedig értelem-
szerűen nem tudnak panaszt tenni. 
Innen jött az ötlet, ezen 
szerettem volna változtat-
ni. Tizenhárom taggal ala-
kult meg az egyesületünk 
2020 végén. A településen, 
illetve annak vonzáskör-
zetében élő állatokon 
szeretnénk segíteni. 
A tagságunk folyamatosan 
bővül, nemcsak mislenyi-
ek, pécsiek is csatlakoztak 
hozzánk.
– Hogyan kerülnek hozzá-
tok a kutyák?
– Bejelentések alapján. Leginkább a 
városban, de természeten a közelbe 
is kimegyünk, ha szükség van ránk. 
Amennyiben az állat tényleg nem 
megfelelően van tartva, láncra van 
kötve, nincs biztosítva számára az 
élelem, akkor első körben megpró-
bálunk segíteni. Nem az a célunk, 
hogy a kutyatartókkal konfliktusba 
kerüljünk. Segítünk az élelmezésben, 
ha valaki lemond az állatról, megpró-
báljuk mihamarabb elhelyezni. Arra is 
volt példa, hogy egy család nem tud-
ta a megfelelő ellátást biztosítani, így 
jeleztek nekünk. Telephely hiányában 
a kutya a gazdájánál maradt, de ezt 
követően mi gondoskodtunk róla.
Kóbor állatok esetében is mindent 
megteszünk. Első körben chipet 
olvasunk, s ha van gazda, akkor az a 
négylábú haza fog kerülni. Szeretném 
elkerülni, hogy az állatok az utcán 
legyenek: balesetveszélyes, elüthetik 
őket, az emberekben félelmet kelt-

hetnek. Sajnos 
sok önsétáltató 
kutya van a tele-
pülésen.
– Nálatok is több 
befogadott ku-
tyus lakik…
– Jelenleg öt 
kutya él velünk, 
három saját és 
két kis vendég, 
aki gazdára vár, 
közülük egy 
tacskó orvosi ke-

zelésre is szorul. De más egyesületi 
tagunknál is van borzalmas körülmé-
nyek közül kimentett állat.
– Hogyan jellemeznéd az állattartást 
Kozármislenyben?

– Ugyanaz a tapasztalat, mint or-
szágos szinten: vannak, akik tényleg 
családtagként kezelik a négylábúakat, 
de van, ahol még mindig nem jutottak 
el odáig, hogy az állatnak is vannak 
érzései. Sajnos sok esetben jellemző 
a felelőtlen állattartás, egy idő után a 
gondoskodást igénylő házi kedvence-
ket gyakran inkább tehernek érzik.
– Mivel lehet segíteni a munkátokat?
– Nem elsősorban anyagi támogatás-
ra van szükségünk, bár, ha azt vesz-
szük alapul, hogy az orvosi költségek 
milyen összegre rúghatnak, a későb-
biekben biztosan ez is jól jön majd. 
Jelen pillanatban pályázati pénzekből 
próbálunk boldogulni. Ezek nem nagy 
összegek, de arra elegendőek, hogy 
néhány kutyán segítsünk. Szerencsé-
re eddig többnyire egészséges állatok 
kerültek hozzánk, mindegyiknek tud-
tunk helyet találni.
Hosszú távon mindenképpen el-
engedhetetlen lenne a telephely. 

Ezzel kapcsolatban már folyamatban 
vannak a tárgyalások az önkormány-
zattal. Enélkül sajnos nem tudunk 
több kutyát elhelyezni. Első körben 
8-10 kennelt szeretnénk, a későb-
beikben ez bővíthető lenne. Ha ez 
meglesz, mindenképpen várjuk majd 
az önkénteseket. Akár már egy-egy 
sétáltatás nagyon nagy segítség 
lenne, hiszen az állatoknak szüksége 
van a mozgásra. Addig is, ha olyan 
esetet látnak, hallanak, köszönjük, ha 
jelentik nekünk.
– Miért válasszunk menhelyes ku-
tyát?
– A mentett kis keverék kutyusoknak 
nincs párja: nagyon hálásak, ragasz-
kodóak. Nekünk az összes kutyánk 
ilyen. Az egyik az út széléről került 

hozzánk, van egy Bu-
dapest mellett elgázolt 
kutyusunk, a harma-
diknak szintén na-
gyon rossz sorsa volt, 
vastag láncot húzott 
maga után. Ezeknek az 
állatoknak a szeretete, 
hálája leírhatatlan. Ez-
zel szemben a fajtiszta 
kutyákkal sok esetben 
a szaporítókat segítjük.
– Összességében 
hogyan értékeled az 

egyesület eddigi másfél évét?
– Sajnos sok szörnyűséget tudnék 
mesélni. Ugyanakkor, amikor kapom 
a fotókat, videókat, és látom, hogy 
jó helyre került egy általunk meg-
mentett állat, hogy a lelke rendbe-
jött – mert látszik a szemükön, ha 
boldogok –, az nagyon jó érzés. Azért 
hoztuk létre az egyesületet, mert 
szeretjük az állatokat. Mindannyian a 
munkahelyünk mellett csináljuk, így 
nem mindig tudunk azonnal reagálni. 
A mezőőr kapcsolatban van velünk és 
az állatorvossal is, együttműködünk 
az önkormányzattal, úgy gondolom, 
hogy jó kezekben vannak a mislenyi 
kutyusok.
A terveink közt szerepelnek olyan 
programok, ahol a felelős állattartást 
szeretnénk szemléltetni. Távolabbi 
álmom egy kisállatsimogató, ahol 
közelebb hozhatjuk, még inkább 
megszerettethetjük az állatokat az 
emberekkel.

Felelős állattartás
Bodoki Szilvia nagy kutyarajongó, remekül 
ismeri a különböző fajtákat, ösztönösen ért a 
nyelvükön. Másfél éve született az ötlet, hogy 
a kozármislenyi négylábúaknak is szüksége 
van a segítségre, s jött létre a Kozármislenyi 
„Adj Esélyt” Állatvédő Egyesület. A lelkes 
csapat elsődleges célja, hogy megfékezzék 
Kozármislenyben a helytelen állattartást, 
a felesleges szaporulatot és segítsenek a 
rászoruló állatokon.
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Az idei szezonban az NBI/B-s baj-
nokság új lebonyolítási rend szerint 
zajlik, miszerint az alapszakasz lezá-
rulta után alsó- és felsőházra bontják 
a versengő csapatokat (10-10 gárda). 
A kozármislenyi lányok már elmond-
hatják magukról, hogy jövőre is az 
NBI/B-ben kezdik meg a bajnokságot, 
hiszen kiharcolták a felsőházi rész-
vételt, ahonnan a kiesés réme már 
biztosan nem fenyegeti őket, sőt!  
A szezon elején az éremszerzést, 
azaz az NBI-be való feljutás lehető-
ségének elérését tűzték maguk elé 
a lányok illetve a vezetőség, amire a 
bajnokság lezárására kanyarodva is 
megvan még az esélyük! A borzasz-
tóan kiegyenlített felsőházi rájátszás-
ban is szorgosan gyűjtik a pontokat, 
s kitartóan üldözik a dobogón álló 
(Békéscsabai ENKSE, NEKA, Eszter-
házy SC) alakulatokat. Reméljük, az 
idény végén sikerül egy szépen csillo-
gó éremmel bővíteni a vitrinben már 
meglévő kollekciót.
A szezonban még kétszer lesz lehe-
tőség Kozármislenyben buzdítani a 
lányokat:

 Ä 2022.05.07. 18:00, Kozármisleny SE 
– Levendula Hotel Algyő
 Ä 2022.05.21. 18:00, Kozármisleny SE 
– Oxxo Energy Orosházi NKC

Gyertek, segít-
sük közösen a 
lányokat egy 
újabb kozármis-
lenyi sikerhez!

Utánpótlásunk 
szépen helyt áll 
minden korosz-
tályban, s viszi 
egyesületünk, 
városunk hírét 
országszerte, 

büszkén hirdetve, hogy a kozármisle-
nyi szív mi mindenre képes.
Versenykorosztályaink egytől egyig 
az első osztályú küzdelmek részesei. 
Eredményesen veszik fel a har-
cot sokkal nagyobb városok, olykor 
akadémiák csapataival. Ifjúsági és 
serdülő I. osztályban is közeledtünk 
az élmezőnyhöz, képesek vagyunk 
bárki ellen meglepetést szerezni a 
pályán. Az U15 I. osztályú gárdánk 
szépen menetel saját korosztályában. 
A három csoportra bontott osztály-
ban csak egy hajszállal maradtak 
le a felsőház küzdelmeiről, ám a 
középházban is komoly, nagy múltú 
egyesületekkel veszik fel a harcot, 
sőt: eddig hat mérkőzést játszot-
tak, s minden alkalommal győztesen 
hagyták el a pályát. Veretlenül vezetik 
tehát csoportjuk küzdelmeit.
U14 I. osztályban szintén három 
csoportra bontották az alapszakaszt 
követően a küzdelmeket. Ebben a 
korosztályban a felsőházba kvalifikál-
ták magukat lányaink, olyan ellenfe-
lek társaságában, mint a Ferencvárosi 
TC vagy a Szombathelyi Kézilabda 
Akadémia. Az erős mezőnyben a 
lányok fejlődhetnek, megtapasztal-
hatják az új kihívásokat, amit ez az 
osztály jelent. Eddig négy mérkőzés-

ből kétszer hagyhat-
ták el győztesen a 
játékteret. Reméljük, 
a folytatásban is ha-
sonlóan hatékonyan 
és sikeresen veszik 
fel a harcot nagyne-
vű ellenfeleikkel, s 
ők is harcban ma-
radnak a dobogóért 
folytatott küzdelem-
ben, csakúgy, mint a 
már említett felnőtt 
csapatunk.

Mindeközben a legkisebb korosztály 
(U8–U9) is megkezdte a „küzdelme-
ket”. Szeptembertől kezdve dolgozik 
egyesületünk minden évben azon, 
hogy a legfiatalabbak is megszeres-
sék, megtapasztalhassák a sport, a 
kézilabda örömét, szeretetét. Kol-
légáink már az óvodában is igye-
keznek megismertetni az alapokat 
a gyerekekkel heti egy alkalommal, 
játékos formában, rengeteg mosoly, 
nevetés kíséretében. A jókedv és a 
szórakozás alapelvét követve viszik 
tovább a munka fonalát kollégáink 
az első és második osztályos tanu-
lókkal is. A heti három foglalkozás 
a játék öröméről szól. A fejlesztés 
mellett a mosolyé a legnagyobb 
szerep. A Magyar Kézilabda Szövetség 
is eszerint járt el, amikor megszün-
tette az eredményszámolást ezekben 
a korosztályokban. A Kezdődobás 
programnak keresztelt tornasoro-
zatban a gyerekek csak és kizárólag 
a játékra koncentrálnak, mindenféle 
eredménykényszer és stressz nélkül. 
Itt tudják elsajátítani a sport alap-
jait, valamint belekóstolni abba a 
hangulatba, ami egy-egy mérkőzést, 
játéknapot körbevesz.
Szerencsére idén is sok leányzó 
választotta magának a kézilabdát és 
egyesületünket, ezzel megadva szá-
munkra a bizalmat. Közel 40 új fiatal 
sportolót köszönthetünk csapataink-
ban, akik két Kezdődobás napon már 
meg is mutathatták, mit tanultak év 
eleje óta fiatal, elhivatott edzőiktől. 
Megannyi mosoly és öröm kíséreté-
ben integettek boldogan szüleiknek 
a lelátóra egy-egy találatot vagy jó 
védekezést követően.
Reméljük, még sokszor teszik ezt 
meg mislenyi színekben, élvezve a já-
tékot és az örömöt, amit a kék-fehér 
színek nyújthatnak.
Hajrá, kézilabda! Hajrá, Misleny!

Kézilabdapanoráma
Felnőtt csapatunk a szezon elején komoly 
célokat tűzött ki maga elé, melyeket 
az év második felében is szem előtt 
tart, és még mindig megvalósíthatók. 
Utánpótlásunk halad a kijelölt úton. Szép 
sikereknek örülhetünk az idei szezonban 
is, köszönhetően elhivatott kollégáinknak, 
edzőinknek, és persze ne feledjük, ami a 
legfontosabb: gyermekeink szorgalmának!
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Folytatta egyedülálló sorozatát a HR-
Rent Kozármisleny. A labdarúgó NB 
III. középcsoportjának listavezetője 
immár 30 összecsapás óta nem talált 
legyőzőre, és 13 pont előnnyel vezeti 
a bajnokságot.
Röviden vegyük sorra, mi minden 
történt a legutóbbi megjelenés óta a 
focicsapatnál! Az ESMTK ellen hazai 
pályán 1-0-ra sikerült győzni. A reme-
kül felkészített és masszív védeke-
zést produkáló pesterzsébeti együt-
tes ellen Vajda Roland szépségdíjas 
egyéni megmozdulása – két szép 
csel után a léc alá bombázott gólja – 
kellett a megérdemelt győzelemhez.
Kozármislenyi góllal zárult az első, és 
ugyanígy kezdődött a második félidő 
is a kiesés elől menekülő Gerjen el-
leni, Pakson játszott mérkőzésen. Bár 
a második félidőben alábbhagyott a 
csapat koncentrációja, a diadalt nem 
fenyegette veszély, a két gólfelelős, 
Kirchner Krisztán és Hampuk Ádám 
egy-egy találatának köszönhetően 
újra nyert a Kozármisleny.
A gólszerzők nem, csak az időzítés 
változott a Balassagyarmat elleni ha-
zai rangadón. A kiváló formában lévő, 
dobogóra hajtó nógrádi gárda ellen 
Hampuk Ádám és Kirchner Kriszti-
án góljaival már a 9. percben 2-0-ra 
vezettünk. A vendégek megmutat-
ták, hogy nem érdemtelenül állnak a 
harmadik helyen, hiszen kapusunk, 
Somogyi Máté bravúrjaira is szükség 
volt az újabb győzelemhez.
A következő fordulóban a szintén 
dobogóért küzdő Makó volt az ellen-
felünk, és ezúttal is főszerep jutott 
Somogyi Máténak, aki már a 7. perc-
ben kifogott egy hazai büntetőt. Az 
idegenbeli meccsen Hampuk Ádám 

is hozta a formáját, az ő duplájával 
sikerült 2-0-ra nyernünk.
Lapzártánk előtt, hétközi mérkőzésen 
a Vác együttesét fogadtuk a mislenyi 
stadionban. Csank János legénysége 
alaposan meglepte a csapatot, amely-
nek tartását mutatja, hogy 0-2-ről két 
perc alatt sikerült kiegyenlíteni, ám 
hiába játszottunk a második játékrész-
ben óriási fölényben, a győztes gólt a 
kilátogató U9-es és U11-es csapataink 
fergeteges biztatása ellenére sem si-
került begyömöszölni a váci kapuba.
Mindegy, hogy hazai pályán vagy ide-
genben, rossz időben vagy napsütés-
ben lép pályára Aczél Zoltán veze-

tőedző legénysége, az biztos, hogy a 
csapat pontot szerez a mérkőzések 
végén. Ráadásul általában hármat, 
hiszen majd' minden ellenfelét le-
győzi a kozármislenyi gárda. Az eddig 
lejátszott 30 találkozójukból 23-at 
sikerült megnyerniük, és mindössze 
hét alkalommal kellett megelégedni-
ük döntetlennel. Március idusától kü-
lönösen jó szériát produkált a csapat: 
bár két dobogóra esélyes alakulat 
ellen is pályára léptek, négy győze-
lemmel és egy döntetlennel zárták 
ezt a szakaszt, előnyüket a tabellán 
pedig 5 pontról 13-ra növelték. Érik a 
bajnoki cím!

Öles léptekkel a bajnoki cím felé

Győzelem Pakson
Paks FC II. – HR-Rent Kozármisleny 0-3 (0-0)
Gólszerzők: Szabó Dominik, Kirchner Krisztián, Hampuk 
Ádám.

Szokatlan időpontban, húsvétvasárnap délelőtt lépett 
pályára a csapat Pakson, de a rendhagyó körülmények 
sem zavarták meg az együttest, amely kiegyenlített első 
félidő után a második játékrészben már értékesítette 

helyzeteit, és magabiztos győzelmet aratott. A misle-
nyi gárda veretlenségi sorozata ezzel már 31 mérkőzés 
óta tart, Kirchnerék immár 16 pontos előnnyel vezetik a 
bajnokságot.

A májusi hazai meccseink:
05.04., 19:00 HR-Rent Kozármisleny – MTK II.
05.15., 19:00 HR-Rent Kozármisleny – Szekszárd UFC
05.29., 17:00 HR-Rent Kozármisleny – Monor

Kozármisleny FC
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ÖNKORMÁNYZATI HIVATALEredményes a mislenyi utánpótlás

A tavaszi szezon felénél tart a küzdelemsorozat az 
utánpótlás-bajnokságokban is. A HR-Rent Kozármis-
leny együttesei mindegyik korosztályban a mezőny első 
felét erősítik, három csoportban pedig a dobogóért 
küzdenek.
A regionális U19-es bajnokság dél-nyugati csoport-
jában a Kozármisleny a tabella harmadik helyén áll. 
Wittrédi Dávid edző fiai Szentlőrincen ugyan fájó vereséget szenvedtek, 
de a közvetlen üldöző PVSK-t sikerült maguk mögött tartaniuk. A listave-
zető Dunaújváros ellen nem sikerült a bravúr, így a következő hetekben 
a Nagykanizsa, a Baja és a Szekszárd elleni rangadókon dől el a csapat 
végső helyezése.
A regionális U16-os bajnokság déli csoportjában szintén a Dunaújváros 
a HR-Rent Kozármisleny csapatának mumusa. Sütő Szabolcs legényei a 
Fejér megyei együttes mögött állnak második helyen a tabellán. Az már 
biztosnak tűnik, hogy dobogón végeznek, de az első hely megszerzéséhez 
egy dunaújvárosi bravúr mellett a listavezető botlására is szükség lenne.
A regionális U14-es bajnokság dél-nyugati csoportjában a hatodik helyen 
áll a HR-Rent Kozármisleny. Tóth János edző legényei még kevés mérkő-
zést játszottak, a mögöttük lévő csapatokat fölényesen legyőzték, az előt-
tük álló csapatoktól viszont kikaptak. Az, hogy sikerül-e feljebb lépniük a 
tabellán, a hátralévő nyolc meccsen, főleg a PVSK, a Mohács és a Kapos-
völgye elleni rangadókon derül majd ki.
A regionális U13-as bajnokság dél-nyugati csoportjában a harmadik helyen 
áll a HR-Rent Kozármisleny. A Lukics Máté vezette csapat tavasszal még 
csak három meccset játszott, a Bonyhád elleni váratlan vereséget egy 
Szentlőrinc elleni szoros és egy Balatonlelle elleni fölényes győzelemmel 
feledtette. Nekik leginkább az üldözőikre kell figyelniük; ahhoz, hogy a 
végén éremmel zárjanak, a Mohács és a Szekszárd ellen kell nagyot dom-
borítani.

Útlezárás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Janikovszky Éva utca aszfalt-
burkolatának felújítása és a 11 férőhelyes parkoló kialakításának munká-
latai miatt részleges útlezárásokra és útakadályra kell számítani a Pécsi 
utca és az Ady Endre utca közötti útszakaszon.
A munkálatok tervezett ideje: 2022.04.25.–2022.05.31.
A kivitelezés alatt – amennyiben a félpályás közlekedés engedélyezett 
– ez az útszakasz egyirányúsításra kerül. A megállás a Janikovszky Éva 
teljes útszakaszán tiltásra kerül! A közlekedési szabályokat megsértő jár-
művek elszállításra kerülnek! Kérjük, kövessék a táblák utasításait, amit a 
rendőrség visszatérően ellenőrizni fog! A várható kellemetlenségekért el-
nézésüket kérjük, köszönjük megértésüket és szíves együttműködésüket!
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