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Kozármislenyben jó gyereknek lenni
A Fészek lakópark szívében hamarosan átadásra kerül az
új, impozáns, négycsoportos bölcsőde. A projekt Kozármisleny
Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati
Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg.

TÁJÉKOZTATÓ

Ismét az elsők között van elfogadott
költségvetése Kozármislenynek
dr. Biró Károly

Az önkormányzat képviselő-testülete
egyhangú szavazással hagyta jóvá a
város idei költségvetését, melynek
most a főbb számait ismerhetik meg
a helyiek. A legfontosabb, hogy költségvetésünk továbbra is kétmilliárd
forint körüli főösszeggel rendelkezik:
1,9 milliárd forint kiadással és nagyságrendileg ugyanennyi bevétellel.
A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
a település legnagyobb intézménye,
sőt régiós szinten is kiemelkedő, az
éves fenntartás tervezett költsége
500 millió forint. Mintegy 160 millió
forintból működtetjük az önkormányzati hivatalt, a Városházát. Továbbra
is fontos elemét képezik a költségvetésünknek azok a támogatások, amelyek keretében a civil szervezeteket, a
sportszervezeteket és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat
segítjük: ez 80 millió forintot visz el
a költségvetésből. 25 millió forint jut
a szociális jellegű támogatásokra, a
városgondnokságot 90 millióból működtetjük. Mindezek mellett az idei
költségvetés egy 400 millió forintos
fejlesztési, beruházási csomagot is
tartalmaz. Hangsúlyozni kell, hogy
az önkormányzat erre az évre is egy
210 millió forintos tartalékkal hagyta
jóvá a büdzsét. Ha a tartalékot is úgy
kezeljük, hogy ezt valamilyen korszerűsítésre, újításra fogjuk fordítani,
akkor 600 millió forint körüli az a
fejlesztési összeg, amely 2022-ben
meg fog valósulni a városban. Ez a
költségvetés tartalmazza a különböző
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már elnyert pályázati projektekhez
biztosított önerőt is.
Folytatjuk a közösségi terek fejlesztését a fiataloknak szóló programlehetőségekkel. Ezt tavaly az erdei
bringapályával kezdtük, majd a jégpálya valósult meg az Aktív Magyarország program keretében. Utóbbihoz
nagyon jó döntés volt csatlakoznunk.
Talán az egyetlen önkormányzat
vagyunk az országban, amely már a
harmadik pályázatát is benyújtotta
erre a programra, valamennyi pályázatunk nyert, támogathatónak vélte a
bírálóbizottság. Így az idei évben egy
Freestyle görkorcsolyapályát is kialakítunk az ifjúsági korosztály számára
a parkerdőben.
Továbbra is kiemelten kezeljük a
Kozármislenyi Művelődési Központot
és Könyvtárat, a programszervezést,
amely komoly költségvetési forrásokat tartalmaz. Az idei évben továbbvisszük az ivóvízhálózat rekonstrukcióját, szintén saját költségvetési
források bevonásával. Fontos részét
képezi a költségeinknek a minimálbér
emeléséből származó többletkiadások fedezetének biztosítása. Ennek
is eleget tesz ez a költségvetés,
ugyanakkor mindösszesen 160 millió
forintos iparűzési adóval számol,
ami jól látható, hogy arányaiban, az
1,9 milliárd forint kiadáshoz képest
elenyésző összeg.
Jogosan merül fel a kérdés, hogy
akkor miből tud a település ilyen
eredményes lenni és ilyen sokat
fejleszteni? A választ már a korábbi
polgármesteri beszámolókban is ol-

vashatták. Ez nem más, mint Kozármisleny sikeres ingatlangazdálkodása.
Az a program, amelyet már második
ciklus óta folytatunk: ingatlanokba
fektet a város, értéknövelő beruházásokat hajt végre, hogy ezeknek az
értéknövekedéseknek a hozadékából tudjon a település növekedni és
gyarapodni. Ezzel minden kozármislenyi jól jár. Ez az oka, hogy nem kell
bevezetni a városban a helyi adókat a
helyi lakosok felé. A kozármislenyieknek továbbra sem kell ingatlanadót,
kommunális adót, telekadót és telephelyadót fizetniük.
Ami pedig a közelgő programokat
illeti, az első nagyobb rendezvényünk
a Majális lesz május elsején. Az
eseménynek a Művelődési Központ
és a tó körüli ligetes terület ad majd
otthont. Fekete László erősember
szervezésében egy igazán látványos,
nemzetközi erősember-versenyt
rendezünk. A szabadtéri, bitumenes
kosárlabdapálya területén délelőtt
főzőverseny lesz, délután pedig a
rendkívüli megmérettetésén szurkolhatunk, s reményeink szerint a
nap végére arra is fény derül, hogy
ki Misleny Toldija, azaz a legerősebb
férfi Kozármislenyben.
Zárásként egy fontos információ: felállítottuk a város első E-töltőállomását. Az elektromos töltőállomás, amit
villanyüzemű gépjárművek tulajdonosai vehetnek igénybe, a Városháza
parkolójában lesz elérhető március
elsejétől. Ezt ingyenesen lehet majd
használni gépjárművenként maximum egy óra időtartamban.

ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁS
A Városháza északi parkolójába telepített
elektromos gépjárműtöltő-állomás (e-töltő)
üzembe helyezési időpontja: 2022. március 1.

KÖZÉRDEKŰ

Kozármisleny Város Képviselő-testülete 2022. február 8-ai ülésén költségvetésében erre az évre 5 millió forintot különített el a civil szervezetek támogatására. Ezen az ülésen a Szociális, Oktatási és Kulturális bizottság előterjesztése
alapján az idei pályázati kiírásról is döntött a testület. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a változások a civil szervezetek igényeinek figyelembevételével fogalmazódtak meg, így ebben az évben már elektronikus formában is benyújthatók a pályázatok, amelyek a város honlapján, Facebook-oldalán megtalálhatók.
A pályázat benyújtási határideje 2022. március 16-a, és felhívjuk a pályázók figyelmét arra is, hogy nagyon figyeljenek
rá, hogy mindenben feleljenek meg a pályázati kiírásnak, valamint minden kötelező mellékletet csatoljanak a pályázathoz, mert sem formai, sem tartalmi hiánypótlásra nem adott lehetőséget a pályáztató.
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HIVATALI HÍREK
Hivatali hírek
A Képviselő-testület ez év elején
már két alkalommal is ülésezett;
2022. január 18-án és február 8-án
tartott rendes nyílt ülést.
A januári ülésen az alábbiakról
született döntés:

Ä A Janikovszky Éva Óvoda és

Bölcsőde nyári zárvatartásáról,
melynek időpontja 2022.08.01–
08.19.
Ä Az iskolai körzethatárok véleményezéséről, melyen a képviselő-testület nem kívánt változtatni.
Ä Döntés született a közterület-felügyelet felállításáról és működési feltételeinek biztosításáról a
hivatal szervezti keretein belül,
aminek érdekében módosításra került a Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata.
Ä Felülvizsgálatra kerültek a
nemzetiségi önkormányzatokkal
kötött együttműködési megállapodások.
Ä Döntés született az elnyert KEHOP „szennyvízelvezetés fejlesztése, csatornahálózat bővítése”
pályázat megvalósításáról, amely
városunkban a Csikósvölgyet
érinti.
Ä Szintén döntés született pályázat
benyújtásáról „az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” a Hivatal
épületének felújítása érdekében.
Ä A polgármester úr tájékoztatta a
képviselő-testületet TOP plusz
pályázat benyújtásáról, amely
városunkban elsősorban zöldterületi fejlesztéseket és könyvtárfejlesztést tartalmaz.
Ä Döntött a testület terembérleti díj emeléséről a Művelődési Központ vonatkozásában. A
bérleti díjakról további információ
Bárdosné Bezdán Katalin ügyvezetőtől kérhető.

A februári ülésen döntés született:

Ä Az önkormányzat és intézményei

2022. évi költségvetéséről.

Ä A kozármislenyi civil szervezetek-

nek nyújtható támogatásokra vonatkozó pályázat kiírásáról, mely

a www.kozarmisleny.hu oldalon
elérhető.
Ä A közterületi kamerarendszerről
és az ahhoz kapcsolódó adatvédelmi szabályzatról.
Ä Elfogadásra került a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez kapcsolódó éves szolgáltatási terv és rendezvényterv.
Ä Elfogadásra került a Hivatal 2021.
évi tevékenységéről készült beszámoló.
Ä Megválasztásra kerültek a helyi
szavazatszámló bizottságok tagjai
és póttagjai. A 2022. évi ország
gyűlési választásokkal kapcsolatban az alábbi linkeken tájékozódhatnak: www.kozarmisleny.
hu/hirek/valasztas-2022, www.
valasztas.hu.
Ä Megrendelésre került a város forgalmi rendjének felülvizsgálata.
Ä Döntés született a vízi közművek állami tulajdonba vételével
kapcsolatos tárgyalások megkezdésével és az elektromos töltőállomás üzemeltetésével kapcsolatban. A töltőállomás féléves
tesztüzeme alatt gépjárművenként napi 1 óra erejéig ingyenesen
vehető igénybe a szolgáltatás.
Ä Rendeletmódosításra és -alkotásra is sor került az ülésen.
(Költségvetési rendelet megalkotása, helyi önkormányzati rendeleteket hatályon kívül helyező
rendelet megalkotása, civil szervezetek támogatására vonatkozó
rendelet módosítása, a hulladékgazdálkodás és a köztisztaság
helyi szabályairól szóló rendelet
módosítása.)

Fontos információ!

2022. február 25-ig a mikro-, kisés középvállalkozások (kkv-k)
elektronikusan nyilatkozhatnak
helyi iparűzési adóval (HIPA) kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük
érvényesítéséről.
A helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 2022. január 1. napjától
hatályos rendelkezései alapján a
törvény 51/L–51/O. §-aiban foglaltak
szerint a Kormány a 2022. évben
végződő adóév vonatkozásában is
fenntartja a helyi iparűzési adó mér-

tékének egy százalékban való megállapítását. Erre tekintettel a 2022.
évre is fennmarad a kkv adóalanyok
részére a helyi iparűzési adóelőlegek 50 százalékkal történő csökkentése és a helyi iparűzési adó egy
százalékban való megállapítása.
Tájékoztatjuk az adózókat, hogy az
adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján
közzétételre került a 2022. évben
kezdődő adóévi helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallás
nyomtatvány.
Ezzel egyidejűleg a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal honlapján közreadta a
22HIPAK helyi iparűzési adó nyomtatványt.
A 22HIPAK jelű bevallás nyomtatvány képén az előző évi bevalláshoz
(21HIPA) képest több jelentős változás is történt, amely mind a nyomtatvány struktúráját, mind pedig a
működését érinti.
A HIPA nyomtatványokon (a 21HIPA
nyomtatvánnyal bezárólag) az
adózóknak az adóévben minden
érintett önkormányzatra külön
nyomtatványt kellett benyújtani,
míg a 2022. adóévtől kezdődően
a 22HIPAK nyomtatvány bevezetésével az adózók minden érintett
önkormányzat vonatkozásában egy
kötegelt nyomtatványon vallják be
az iparűzési adót.
Az adóalanyok a bevallásokat kizárólag az állami adóhatóságon (NAV)
keresztül kötelesek benyújtani! Az
egyéni vállalkozónak nem minősülő
magánszemély iparűzési adóalany
a Pénzügyminisztérium honlapján
közzétett iparűzési adóbevallási
nyomtatványt papíralapon is benyújthatja.

KÖZÉRDEKŰ

Tájékoztató közterület-felügyelet felállításáról
feladatok ellátásában.
Ellenőrzi az önkorKozármisleny Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 4/2022. (I.18.) számú mányzati rendeletek
előírásainak betartáÖk. határozatában közterület-felügyelet sát, megelőzi, felfelállításáról döntött.
deríti, jogszabályban
szabályozottak szerint
szankcionálja a jogsértéseket. JogoA közterület-felügyelő feladatait a
sult továbbá ellenőrizni a mozgásáközterület-felügyeletről szóló 1999.
évi LXIII. törvény és helyi önkormány- ban korlátozott személyek parkolási
igazolványának jogszerű használatát.
zati rendeletek határozzák meg.
Feladata a közterületi térfigyelő kaEzek közé tartozik a közterületek
merák üzemeltetése is.
jogszerű használatának, valamint a
A közterület-felügyelő jogszabályban
közterületen folytatott, engedélyhez,
meghatározott esetekben jogosult
illetve útkezelői hozzájáruláshoz
helyszíni bírságot kiszabni,
kötött tevékenységek
a jogellenes cselekményt
szabályszerűségének
elkövető személyt visszaellenőrzése; a közterület
tartani, a ruházatot, csomarendjére és tisztaságágot és járművet átvizsgálni,
ra vonatkozó jogszabály
a jogellenes cselekmény
által tiltott tevékenyelkövetésével gyanúsítható
ségek megelőzése és
személyt a személyazonosszankcionálása. Közreságának megállapítása érdeműködik a közterület, az
kében igazoltatni, járművet
épített és a természeti
feltartóztatni, a szabálysérkörnyezet védelmében, a
tés elkövetésén tetten ért személyt
társadalmi bűnmegelőzési feladatok
az elkövetés helye szerint illetékes
megvalósításában, a közbiztonság és
járásbíróságra előállítani, szabálya közrend, valamint az önkormánysértés észlelése esetén feljelentést
zati vagyon védelmében, a köztisztatenni, továbbá jogosult a jogszabály
ságra vonatkozó jogszabályok végszerint lefoglalható dolgot ideiglenerehajtásának ellenőrzésében és az
sen elkobozni.
állat-egészségügyi és ebrendészeti

A felügyelő a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közlekedési szabályszegés
esetén jogosult a Kkt. 20. § (4a) és
(4b) bekezdésében meghatározott
közigazgatási bírságot alkalmazni.
Jogosult továbbá a helyi közúton
megállítani, illetve feltartóztatni a
köztisztasági szabályokat, továbbá
a közúti közlekedésről szóló 1/1975.
(II.5.) KPM–BM együttes rendelet
40–41. §-át, illetve más megállásra,
várakozásra vagy behajtási tilalomra, korlátozásra vonatkozó, táblával
jelzett szabályokat megszegő járműveket.
Jogosult továbbá – az üzemben tartó
értesítése mellett – elszállítással
eltávolítani a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a
közúti forgalom biztonságát vagy a
közbiztonságot veszélyezteti.
A közterület-felügyelet a Hivatal
szervezeti egységeként teljesíti feladatait.

A közterület-felügyelői iroda helye:
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

Elérhetőségei:

E-mail:
lembach.brigitta@kozarmisleny.hu
Telefon: 72/570-910

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
a Kozármislenyi Német Nemzetiségi és
Művészetkedvelők Egyesület szervezésében.
Hely: Kozármislenyi Művelődési Központ
– infó terem
Időpont: 2022. március 16. 15:00–17:00
Ä
Ä
Ä
Ä

tanácsadás természetes és jogi személyeknek
nyugdíjasokat érintő kérdések
munkafelvétellel kapcsolatos hasznos útmutatók
a munkahelykeresés fortélyai
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„Nyugdíjba” vonul a kisbolt az Öregfaluban
2022. február 21-én bezár az élelmiszer
kisbolt Kozármisleny Öregfalu
városrészében. A Gyöngyvirág
ABC tulajdonosai huszonegy évig
üzemeltették a kereskedelmi egységet
a településen. Az itt élők remélik, hogy
rövid időn belül egy új kereskedő
vállalkozó lép a régi helyébe. Az
önkormányzat is várja a jelentkezőt,
aki a jövőben ellátja az öregfalui
kereskedelmi szolgáltatást.
„Tisztelt Vásárlóink! 2022.02.21-től
a bolt bezárásra kerül. Több oka is
van, de maradjunk annyiban, hogy
nyugdíjazás miatt” – olvasható a
Gyöngyvirág ABC ajtajára kihelyezett
tájékoztatón.
A harminc éves kozármislenyi kereskedői múlttal rendelkező vállalkozó,
Kóbor Jenő a visszavonulás mellett
döntött. A Gyöngyvirág ABC tulajdonosa megkeresésünkre elmondta, hogy a bolt működtetését napi
szinten biztosító Gabika nyugdíjba
vonult, így a nyugdíj és a felmerült
egészségügyi okok miatt is döntött a
bezárás, illetve a várható értékesítés
mellett. A közelmúltban országosan
bevezetett árstop is csak növelte a
megoldandó problémák számát. A
21 éve üzemeltetett bolt bezárásáról
elmondta, hogy mindezek mellett a
bezárásnak több oka is volt. Elsőként
arról beszélt, hogy a nagy áruházlánc
üzletnyitása a város bejáratánál a
vásárlói igények visszaesését okozta. Másodsorban kiemelte, hogy a
pandémia hozta korlátozásokkal való
korlátozásokkal is nehéz volt megküzdenie. Az utolsó csepp a pohárban a kisbolt környezetének rendben
tartása volt.
Dr. Biró Károlyt, a város polgármesterét pedig arról kérdeztük, hogy mit
tud tenni az önkormányzat a kialakult helyzetben a városrész ellátási
gondjainak megoldására.
– Kozármisleny egy egységes település,
amely a lakosság számához mérten
megfelelően el van látva üzletekkel.
Ezt a piacot a kereslet és a kínálat
határozza meg. Az önkormányzatnak
akkor lenne ez ügyben feladata, ha a
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Palotai Zsuzsa
település ellátatlan lenne. Az Öregfalu
is Kozármisleny része – nem kezelhető szigetként! Ha ott nem nyit üzletet
kereskedő vállalkozó, annak oka van:
valószínűleg nem éri meg. De személy
szerint is előremutatónak venném egy
helyi vállalkozás beindítását. Megoldás
mindenképpen születik. Ha az ottaniak
igénylik, mozgóboltost tudunk ösztönözni, hogy járjon arra. A probléma
megoldására jelenleg ezt tudjuk kínálni.
2019 végén egy vállalkozó nyitott az
Öregfaluban boltot a most bezáró
ABC-től alig 200 méterre Pöttyös
Market néven, amely szintén élelmiszer és háztartási vegyiáru termékekkel várta vásárlóit, de a vírus
gyors terjedése és az ennek kapcsán

hozott országos bezárások nem kedveztek a frissen megnyílt bolt felvirágoztatásának és üzemeltetésének, így
ezt a kereskedelmi egységet másfél
éven belül felszámolták.
A Pöttyös Market egykori üzemeltetőjét, Nemes Szilviát is megkérdeztük
a bezárás okáról.
– Másfél éve egyszerű oka volt a
bezárásnak, mert hiába volt vegyiáru, tőkehús, zöldség, sör, sütemény,
felvágott, helyben sütött áru és
nagyon jó árak a Marketben, mindez
a kutyának sem kellett. Hozzánk csak
nagybevásárlás után egy szódáért,
egy tejért, egy élesztőért ugrottak be,
ebből pedig nem lehet életben tartani, működtetni egy boltot.

A fotó készítésekor egy nyugdíjas hölgy távozott a boltból. Megragadtam
az alkalmat, és rákérdeztem: Hiányozni fog az itt élőknek a kisbolt?
– A Petőfi utca, Kossuth utca, Hunyadi utca, Rákóczi utca és a Pécsi utca
elején lakóknak nagyon fog hiányozni a bolt, mert sokan itt intéztük a
napi bevásárlásainkat. Kedves kiszolgálás, kedvező árak vártak bennünket,
és a hiánycikkeket kérésre beszerezték. Igyekeztek az igényeket teljes
mértékben kielégíteni, friss pékáruval, friss tejjel, üdítőkkel, napi cikkekkel. Reméljük, hogy a közeljövőben megoldódik a bolt pótlása, mert napi
igény van a szolgáltatásra. Addig is felvásároljuk a kiárusított készletet,
hogy annak elraktározásával kitartsunk, amíg új bolt nyílik itt az Öregfaluban. Szeretettel várjuk a következő kereskedő vállalkozót, aki ellátja napi
élelmiszerrel a környéken élőket.
A kereskedelmi egység szomszédságában élő ismerősömet is megkerestem még a kérdéssel. Kati elmondta: – Mindössze szódáért szoktunk
bemenni a kisboltba. Szerintem nagyon drága volt. Így, hogy aktív dolgozóként naponta járok Pécsre, nem nagyon érint a bezárása. Ha már itthon
lennék, akkor valószínűleg rosszul érintene, mivel a közelben sehol nem
lehet még egy zsemlét sem venni.

ZÖLDVÁROS

Ahány város, annyi szokás: mitől lesz zöld a zöldváros?
és kezelni a külső
kockázatokat. A
Megalakult a Kozármisleny Városfejlesztő
célok egy jelentős
és Környezetvédő Egyesülete nevű
hányadának elcivil szervezet. Célja Kozármisleny
éréséhez azonban
város fejlődésének elősegítése, a helyi
az önkormányzat
társadalmi élet élénkítése, a település, a
nem rendelkezik
közvetlen eszközkörnyezetvédelemi és zöld programok
rendszerrel, ezeket
népszerűsítése helyben és országszerte.
csupán partnerei
A várost szerető lakosok összefogása és
közreműködésével
a városfejlesztő erők bevonása a város
érheti el. A pályájövőjének alakítására irányuló feladatok
zatok benyújtására rendszerint
megoldásába.
nagyon rövid idő
dr. Kállai Sándor
Első akcióként egy kupakgyűjtő szívet áll rendelkezésre, ezért előkészített
pályázati anyagoknak kell a „fiókban”
adományoztunk a városnak, amely a
Spar előtti parkolóban került kihelye- lenniük ahhoz, hogy a város eséllyel
pályázhasson.
zésre.
Az egyesület szeretné megóvni zöld
Olyan jövőbeli célok
városunk környezeti és építészekitűzéséhez várjuk a
ti örökségét, valamint lehetőséget
biztosítani a városért tenni akarók
városlakók javaslatait, amelyek
és tudók számára hagyományaink,
megfelelnek a fenntartható,
kulturális örökségünk, gasztronómiai
önálló pályán haladó fejlődés
értékeink megőrzésére, ezzel erősítve
követelményének.

a lakóhelyhez való kötődést és a helyi
közéletben való tevékeny részvételt.
Fontos célja, hogy Kozármisleny jövőjének alakításába bevonja a várost
szerető lakosokat, a civil szervezeteket és minden városfejlesztő erőt
– azt a hatalmas szellemi kapacitást,
amit a város lakói képviselnek.
Kiindulásként megállapíthatjuk, hogy
jelenleg Kozármisleny önmagát fenntartani képes, fejlődő város. A belső
erőforrásaink hatékony hasznosításával önálló és független működése
biztosított. Képes folyamatos jövedelmet termelni egyedi döntésű működési támogatások nélkül, rugalmasan alkalmazkodni a változásokhoz,

A város természetesen minden előírt
fejlesztési dokumentummal rendelkezik. Az Integrált Területfejlesztési
Stratégia (ITS) lakossági egyeztetés
után került elfogadásra, és a város
honlapján megismerhető. Ez tartalmazza azokat a területfejlesztési
elképzeléseket, melyek közép-hosszú
távon kijelölik a fejlődés irányát.
Kozármisleny lakossága jelenleg közel
7300 fő. Az átlagéletkor 37 év. Közművesített, eladható lakótelkek száma
jelenleg 2 db. További közművesítéssel (600 millió forintos beruházással)
még 50-60 db házhely alakítható ki.
Közösségi célú beruházásokra (sport,
szabadidő stb.) 42 700 m2 hely áll
rendelkezésre. Ipari park kialakítására
160 hektár fordítható.
Az intézmények (iskola: 600 tanuló,
óvoda 278 fő, bölcsőde 56 fő) kihasználtsága 100%.

A Művelődési Központ
színháztermének befogadóképessége kicsi
(max. 200 fő), bővítésre
szorul.
Az egészségügyi szolgáltatók, háziorvosok
praxisa túltelített, egészségház nincs. A védőnői és
a fogászati ellátás most
bővült.
Idősotthon nincs. A 65 év
felettiek száma: 996 fő (a
teljes lakkosság 13%-a).
A gyermekek (18 év alattiak)
közül nagyrészt minden korosztály
számára biztosított a játszás, a szabadidő eltöltésének lehetősége.
Ezek a strukturális elemek biztosíthatják azt a dinamizmust, amely a
fejlődés hajtóereje lesz a következő
időszakokban.

Az előttünk álló dilemmák:

Ä Növekedjünk (gyarapodjunk) vagy

fejlődjünk? A növekedés korlátai
már ma is érezhetők. (Közlekedési,
parkolási, vásárlási és szabadidős
lehetőségek, intézményi korlátok
stb.)
Ä A minőségi fejlődés ugyanakkor
területi feszültségek forrása lehet.
Melyik városrészt érintse az út,
járda, közvilágítás, csapadékvíz-elvezetés, parkoló stb. fejlesztése?
Ä Zöldváros vagy okosváros irányába
menjünk?
Ä A fejlődés felgyorsítása érdekében
vessünk ki adókat, vagy inkább
őrizzük meg a helyi adómentességet?
A kérdések sora hosszan folytatható.
A közösségi költségvetéshez hasonlóan az Önök véleményét, ötleteit,
javaslatait várjuk a
zoldvarosegyesulet@gmail.com
címen.
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NŐK HETE

Posztolunk a legvidámabb barakkból
Évtizedek múlva minden bizonnyal mosolyogva emlékszünk
majd az X, Y és Z generáció közösségimédia-őrületére, ahogy
utólag csodálkozva nézzük szüleink lázadó viseletét is: a mai
nagypapák trapéznadrágban, barkóval feszítenek, mellettük
anyáink miniben.
De vajon mi történik, amikor a jelen
és a múlt izgalmas párbeszédbe
kezd egymással? Mit posztolt volna
a jó szocialista nő és a titokban
nyugatra vágyó magyar ifjúság az
Instán a gulyáskommunizmus évei
alatt?
A @kádár_insta: #Divatos #mindennapok a legvidámabb barakkban című kiállítás ezt a kérdést
feszegeti, teljesen új perspektívába
helyezve a szocialista éra mindennapjait. A hétköznapi pillanatokat
bemutató képek alatt a korszakra
jellemző hashtagek és egy-egy ismert dalszöveg is feltűnik, amelyek
így további jelentéstartalommal
ruházzák fel az újragondolt fotókat.
Az innovatív koncepció – a nagy
sikerű pécsi debütálást követően –
másodjára Kozármislenyben kerül
bemutatásra, de nagy az érdeklődés, többek között már egy New
York-i tárlat is szervezés alatt van.
Az „Egy ilyen lánynak a diszkóban a
helye – a Kádár korszaktól napjainkig” című rendezvényt, mely a Nők
Hete záróeseménye, a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár a Pécsi Tudományegyetemmel
együttműködésben rendezi meg, a
PTE International Autumn programsorozatának részeként. A szocialista
pillanatképek kortárs keretbe kerülnek – vizuálisan és a gyakorlatban is: a nem mindennapi kiállítás
megnyitója kiegészül egy rendkívüli beszélgetéssel. A KultúrSzalon
Exkluzív ez alkalommal a nőiség tematikáját járja körül. Dombi-Mirolya
Liza impozáns vendégeket kérdez a

témában: jelen lesz a Glamour magazin főszerkesztője és
alapítója, Maróy
Krisztina, a
fotókiállítás
egyik megálmodója, a
divatkutató
Egri Petra,
az egyetemi
docens, szintén
divatkutató (MoME
és Babeș–Bolyai Tudományegyetem) dr. Keszeg Anna, illetve
az Amella BaG kreatív igazgatója és
tervezője, Szentiványi Gabriella. A
program zárásaként az Insta-profilok életre kelnek. Lánczos Benkő
Tímea stílustanácsadó és a PONT
Pécs segítségével – egy izgalmas
divatbemutató keretében – kapcsolódnak majd a múlt ikonikus tárgyai
a jelen trendjeivel. Pont az i-re,
hogy a kollekciót kozármislenyi nők
mutatják be a rögtönzött kifutón.
A már hagyományosnak számító
Nők Hete programsorozat március
7-ével indul, s minden nap más
tematika várja a helyieket. Mozgásban tartjuk a különböző generációkat, informáljuk és összehozzuk a
vállalkozó nőket, gyűjtünk a jótékonyság és a környezettudatosság
jegyében. Március 11-én, pénteken
délelőtt a Védőnői Szolgálat bőrvizsgálattal, sminktanácsadással
készül, délután 17 órától pedig a
Művelődési Központban várunk
minden érdeklődőt – nemtől, kortól
függetlenül – egy igazán tartalmas,
közös estére!

#legvidámabb_barakk #együttaszocializmusért
#magyarifjúság #ajószocialistanő #balatoninyár
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KICSIK ÉS NAGYOK
Erdősi Soma
2021.01.14.
4070 gramm
55 centiméter

ó
Hell

Mislen
y

Ruzics Bertalan

megérkeztem

2022.01.19.
4080 gramm
51 centiméter

Mozdulj a méltányosságért!
Rákellenes világnapi séta Kozármislenyben
Az évente, február 4-én megrendezett rákellenes világnap világszerte
felhívja a figyelmet a daganatos
betegségek megelőzésének fontosságára. Ez alkalomból városunkban
a védőnői szolgálat egy napsütéses
délelőtti sétára invitálta a lakosságot a Művelődési Központ vonzáskörzetébe.
„Igyekszünk segíteni a lakosság
tudatosságát figyelemfelhívó cikkekkel, megmozdulásokkal, egészségnapi tanácsadásokkal, hiszen
a legtöbben csak akkor fordulnak
orvoshoz, ha már komolyabb tünetek jelentkeznek. Az egészséges
táplálkozás, a mozgás, a kevesebb stresszt generáló mindennapok nagyon sokat tudnak segíteni
abban, hogy fizikai állapotunkat
hosszú ideig megőrizzük. Együtt
mozdultunk és tettünk az egészségünkért. Köszönjük a részvételt az

iskola tanulóinak és Kardos Helga
tanárnőnek, akik rózsaszín zászlókkal támogatták a cél fontosságát,
mert nem lehet elég korán kezdeni. Életmentő lehet a korai szűrés,
figyeljünk a testünkre és a kialakuló
tünetekre” – mondta Stangl-Vincze
Virág, védőnő.
A tó körül, tiszta levegőn, napsütésben közel 150-en vettek részt
az eseményen. Jó volt látni a sok
mosolygós arcot, önfeledt beszélgetést.
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FARSANG

„Itt a farsang, áll a bál…”

Farsang a Kozármislenyi
Janikovszky Éva Általános Iskolában
Iskolánkban már az egész hét farsangi
hangulatban telt. Farsangi díszbe öltöztek az osztályok, az iskola új tankonyhájában pedig a pedagógusok a gyerekekkel
együtt finomabbnál finomabb farsangi
fánkokat sütöttek…
Ma pedig mesebeli lényekkel, varázslókkal, állatokkal, harcosokkal, nyomozókkal
és még hosszasan sorolhatnánk, hogy
milyen fantasztikus jelmezekbe bújt gyerekekkel és álruhás tanítókkal volt tele
az iskola. Az elmúlt félév karanténokkal
átszőtt időszaka után szerettük volna,
hogy a farsang már egy közös élmény
legyen tanulóinknak és nekünk, felnőtteknek is. Ezért egy rövid időre összegyűltek az egyes évfolyamok osztályai a
tornateremben, hogy a megcsodálhassák
egymás jelmezeit, és együtt mulathassanak egy kicsit. Bízunk abban, hogy az idei
vidám hangulatú osztályfarsangok és a
kis karneválok után jövőre már az egész
alsó tagozat újra együtt mulathat…
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Rieger Nelli, tanárnő

FARSANG

Halbiológus korcsolyában
Jeges farsanggal várta a helyieket február 11-én délután a kozármislenyi
korcsolyapálya. A „Farsang a jégen” elnevezésű rendezvényen közel százan
– kicsik, nagyok, családok vegyesen – korcsolyáztak az ezúttal ingyenesen
használható pályán. Huszonkét bátor jelentkező volt, aki mindezt jelmezben,
maszkban tette meg: a legnagyobb sikert a Halbiológus aratta, de találkozhattunk Harley Quinnel, Ninjával, Egér-tündérkével, no meg jégen sikló szarvasokkal is a mókás eseményen. Az első kozármislenyi jégpályafarsangon az
első három helyezettet díjazták, ezen felül több különdíj is kiosztásra került.
Lassan véget ér a korcsolyaszezon: három hónap elteltével, február 25-én bezár a település első, ideiglenes jégpályája. Az utolsó napokban is szeretettel
várunk mindenkit egy vidám csúszkálásra, reméljük, jövőre ismét hódolhatunk
eme népszerű tömegsportnak itt, Kozármislenyben.
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KULTÚRA

Kultúrszalon Exkluzív
a Művelődési Központban
van, valójában az
évek-évtizedek
bizonyítják a házasság értékét.
Vendégeink
városunkban élő
házaspárok voltak, sok hasonlósággal és különbözőséggel. Izsák
Ferenc és Ildikó
Dombi-Mirolya Liza, a talkshow háziasszonya
eredményes
vállalkozást működtet (az építőipar,
Célunk, hogy a beszélgetés során
a vízvezeték-szerelés területén), dr.
a már ismert vendégeket kevésbé
formálisan, kicsit másképpen mutas- Ivánfi Judit és dr. Tóth Gábor közeli településeken háziorvosok. Fiatal
suk meg, illetve kevésbé közismertek
középkorúak, életük, pályájuk delén.
meghívásával, életük, munkásságuk,
Mindkét pár nagycsaládos, 5 illetve
tevékenységük, hobbijuk bemutatá4 gyermekkel. Nem életfilozófiákat
sával többet tudhassunk meg róluk,
akartunk ütköztetni, hanem több évakár inspirációt adjanak.
tizedes házasságuk titkaiba, együttAz ötödik, februári szalonban a
élésük tanulságaiba próbáltunk bepilházasság volt a téma. Aktualitását
lantani. Szó volt a hozott mintákról, a
a február 13-án ünnepelt házasság
megismerkedésük körülményeiről, az
napja adta. Az ünnephez kötődő
elköteleződés fontosságáról. Hamar
programok országszerte a család és
kiderült, hogy a vallás és a keresztény
a házasság fontosságáról szólnak,
immár 19 éve. Számos ismert közéleti közösségek nagy szerepet játszottak
a kezdetekkor és jelenleg is. Mindkét
ember csatlakozik évről-évre a progpár korán döntött az elköteleződés,
ramokhoz, bizonyságot téve az elköteleződés, a családban élés szellemi- a házasság, sőt a szentségi házasság
mellett. Nem volt konkrét céljuk a
ségéről. Persze tudjuk, hogy a lényeg
sok gyermek, csupán nem mondtak
a több száz vagy ezer mindennapban

A Kozármislenyi Művelődési Központ
2021. októberében indította útjára
programsorozatát, mely havonta egyszer,
minden alkalommal más tematikával
jelentkezik itt élő, vagy a városhoz
valamilyen módon kötődő, értékes-érdekes
vendégeivel, egy szórakoztató beszélgetős
műsorral.
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nemet az új életekre. Így nőttek a
feladataik, a gondjaik, de örömeik
is. Nincs probléma nélküli élet, de
a megoldásnak a mikéntje fontos.
Hosszan lehetne írni arról, hogyan
élnek, gondolkodnak, ám röviden
harmonikus embereknek mondanám
őket. „Az elköteleződés, a házasság
a döntéssel kezdődik, és döntéssel
folytatódik. Azok mellett az értékek
mellett kell nap mint nap kiállnunk,
melyeket közösen választottunk” –
így foglalta össze Gábor a lényeget.
Nagyon érdekes és örömteli ismeretségeket kötöttem az elmúlt hónapokban Kozármislenyben, vendégeim számomra is nagy felfedezések
voltak. A tanulság? Számtalan… A
tudomány, amely lehet szórakoztató
is, a hobbi, amelyre gondolni sem
mertünk, a kisfiú, akiből bármi lehet,
a tánctanár, akiből árad a vibráló
energia, a szeretet. Megannyi izgalmas inspiráció.
Szeretettel várunk mindenkit további
izgalmas, érdekes és szórakoztató
beszélgetéseinkre minden hónapban
a Művelődési Központba!

PIAC | KÖNYVTÁR

Kedves Mislenyi Portéka vásárlók!
Örömmel tölt el minket, hogy sokatokkal minden
pénteken találkozunk. Ami jó hír, hogy egyre többen
kötitek össze a piacozást a könyvtárlátogatással.
Könyvtárunk kínálatában a legújabb gasztronómiai
könyvek is megtalálhatók. A mai szakácskönyvekbe elegendő belelapozni, és máris kedvet kapunk a
főzéshez, sütéshez egy-egy jól komponált fotó láttán.
Polcainkon több ilyen sorakozik, például a Csipet
Kiadó szakácskönyveit is ezért szeretjük lapozgatni.
Aztán vannak azok, amelyek történetekben gazdagok,
utaztatnak, élményt adnak anélkül, hogy elkészítenénk és megízlelnénk a recepteket. Lenne kedvetek
egy virtuális sétához Olaszországban? Az Itália ízei
című könyv sok titkot és történetet rejt, érdemes útnak indulni. Ismeritek Váncsa István szakácskönyveit?
Humorosak és szórakoztatók, nem csupán a receptek
miatt fogjátok kedvelni.
Érdemes hozzánk ellátogatni mindazoknak, akik még
nem jártak nálunk, hiszen piacunk kiváló termékeket,
könyvtárunk pedig jobbnál jobb könyveket kínál.
Vásárolj nálunk, kölcsönözz tőlünk! Szeretettel vár
a Kozármislenyi Művelődési Központ csapata!
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SPORT

Jól sikerült a felkészülés
Új játékosaink
Tóth Zoltán – 21 éves támadó (a BFC Siófoktól érkezett)
Takács Martin – 22 éves középpályás (VLS Veszprém)
Pacéka Norbert – 26 éves kapus (Dombóvári FC)
Budzsáklia Benett – 18 éves kapus (MTK)
Starosta Dávid – 20 éves támadó (Kisvárda FC)
Ulrich Dániel Roland – 17 éves támadó (MOL Fehérvár FC)
Tóth Péter – 20 éves szélső (Békéscsaba 1912 Előre)

Felkészülten várja a
tavaszi rajtot a HR-Rent
Kozármisleny együttese.
Aczél Zoltán vezetőedző
értékelte az elmúlt heteket.
Kozármisleny FC
– Az év eleje óta 30-nál is több
edzésünk volt, gyakorlatilag minden
nap kint voltunk a pályán. Ez nem
kevés, hiszen a játékosaink a foci
mellett dolgoznak vagy tanulnak.
Mivel már karácsony után, otthoni
futással kellett kialakítaniuk az alap
állóképességet, így a közös edzéseket
már az erő-állóképesség fejlesztésével kezdhettük, aztán fejlesztettük a gyorsasági állóképességet, a
sebességet, és végül gyakoroltuk a
taktikai elemeket. Nem volt felhőtlen
a felkészülésünk, kisebb sérülések,
illetve betegségek miatt néhányan
hosszabb-rövidebb időre kidőltek, de
az utolsó héten már teljes létszámban tudtunk edzeni. Összességében
sikerült elvégeznünk az eltervezett
munkát, így a csapat jó állapotban
tud nekivágni a bajnokságnak.
– A gárda minden hétvégén játszott
edzőmeccset.
– Igen, és tudatosan erős ellenfeleket választottunk. A felkészülés

Felkészülési mérkőzések
B Build Mohács – HR-Rent Kozármisleny 1-1 (1-0), Gól: Turi T.
HR-Rent Kozármisleny – Kolorcity Kazincbarcika SC 1-0 (0-0), Gól: Kiszely
Szentlőrinc – HR-Rent Kozármisleny 0-1 (0-0), Gól: Szabó D.
FC Nagykanizsa – HR-Rent Kozármisleny 1-2 (1-2), Gól: Tóth, Hampuk.
Szekszárdi UFC – HR-Rent Kozármisleny 2-0 (1-0)
BVSC – HR-Rent Kozármisleny 1-2 (0-1), Gól: öngól, Tóth.

A HR-Rent Kozármisleny következő mérkőzései
02.27. (vasárnap), 14:00: FC Dabas – HR-Rent Kozármisleny
03.06. (vasárnap), 16:00: HR-Rent Kozármisleny – Honvéd FC II
03.13. (vasárnap), 11:00: Ferencvárosi TC II – HR-Rent Kozármisleny
03.20. (vasárnap), 17:00: HR-Rent Kozármisleny – ESMTK Budapest
során legyőztük a nyugati és a keleti
csoport listavezetőjét, valamint a
másodosztályú Szentlőrincet is.
Persze az edzőmeccsek eredményeinek nincs nagy jelentősége,
de összességében a pályán
mutatott játék és a koncentráció is megfelelő volt.
– Hogy sikerült a több új
érkező beilleszkedése?
– Valamennyien jó
emberek, jó futballisták, akik a hasznára
tudnak majd lenni az együttesnek.
Azon vagyunk, hogy a

lehető leghamarabb megtaláljuk a helyüket, ahol
a legtöbbet tudnak tenni
a céljaink eléréséért. Bár
az őszi teljesítményt,
amikor 16 meccset
nyertünk és veretlenül zártuk a szezont,
nehéz lesz felülmúlni,
a célunk az, hogy a
jó sorozatunkat minél
hosszabbra nyújtsuk,
és a szezon végén bajnoki
címmel örvendeztessük
meg a kozármislenyi focibarátokat.

Teremben az utánpótlás
Futballcsapataink a téli időszakban a Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség által szervezett korosztályos futsalbajnokságokban vesznek részt.
A küzdelemsorozat január közepén kezdődött, és több korosztályban
lapzártánk után ér véget. Összességében elmondhatjuk, hogy csapataink
remekül szerepeltek. Az U17-es és az U15-ös korosztályunk nem szenvedett vereséget, míg az U13-as és az U11-es gárda csak egy-egy fiaskót volt
kénytelen elkönyvelni. Rajtuk kívül még az U9-es csapatunk vett részt a
bajnokságban, amely kiváló mozgáslehetőséget biztosított a fiatalok számára, és jól szolgálta a felkészülést a bajnokság tavaszi folytatására.
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Pontszerzés Cegléden – továbbra is veretlen a csapat
Ceglédi VSE – HR-Rent Kozármisleny 1-1 (1-0)
Aczél Zoltán együttese a tavaszi nyitófordulóban, február 13-án a következő összeállításban lépett pályára: Somogyi – Horváth, Füredi, Berdo
– Kónya, Szabó (Takács), Kozics, Vajda (Beke), Turi – Hampuk (Gajág),
Kirchner.
A csapat jól kezdte a mérkőzést, már a kezdő sípszótól magához ragadta
a játék irányítását. A teljesen védekezésre kényszerült hazaiak azonban az
5. percben, kontrából betaláltak Somogyi kapujába. Onnantól a HR-Rent
Kozármisleny még nagyobb erőket mozgósított annak érdekében, hogy
megfordítsa a mérkőzést, és Szabó Dominik 46. percben szerzett góljával
sikerült is viszonylag korán kiegyenlítenie. A játék képe a találkozó hátralévő idejében sem változott, listavezető gárdánk beszorította ellenfelét,
ám újabb találatot már nem sikerült elérnie.
A döntetlen azt jelentette, hogy bár két pontot Cegléden hagytunk, a
veretlenségünk megmaradt. Már lapzártánk után pedig rangadó várt az
Aczél-fiúkra: február 20-án a tabellán közvetlenül mögöttünk álló Dunaújváros látogatott a mislenyi stadionba. Arról a találkozóról a következő
számunkban tudunk beszámolni.
KMSE–Kosárlabda Szakosztály, Tóth József
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Növekvő taglétszám
Sikeres toborzásunknak és elhivatott munkánknak köszönhetően az idei évben örömteli dologgal szembesültünk, mégpedig azzal, hogy egyre növekszik
klubunkban a kosárlabdások amúgy is népes tábora.
Sportágunk főként a fiatalabb korosztály körében tett szert kirobbanó népszerűségre, hiszen az előkészítős, U10-es fiatalok már közel 40 fővel képviseltetik magukat az edzéseken.
A gyerekeket már két csoportra kellett szétválasztani a tudásuknak megfelelően, így ettől az évtől bontásban minden edzésen két csoporttal dolgoznak
edzőink, hogy a gyerekek fejlődése töretlen legyen.
Természetesen a korosztályos foglalkozásnak a szervezett mérkőzések is
részét képezik, melyeken az idei szezonban az U10-es és U11-es korosztályban is 2-2 csapattal veszünk részt. Ez szakosztályunk történetében példátlan,
hiszen a „kicsik” korábban még sosem versenyeztek négy csapattal.
Célunk és feladatunk, hogy mindenki a korosztályának és aktuális tudásának
megfelelő képzést kapjon. Igyekszünk jó alapokat adni ahhoz, hogy aki kellő
energiát fektet az edzésekbe, abból később komoly kosárlabdázó válhasson.
Már most látjuk, hogy bőven vannak tehetséges gyerekek, ugyanakkor a később érőket sem szabad „mellékvágányra” tenni.
Az ajtónk nyitott, várjuk a kosárlabdasporttal ismerkedni vágyókat!
Felkészítő edzők: Szabó Nóra és Kiefer Csilla
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