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„Szeretjük a várost, Pécs közelségét, kialakult a baráti 
körünk. Köszönöm Kozármislenynek a díszpolgári 
címet, igyekszem rászolgálni!”

Megjelent a rocklegenda életrajzi könyve
Őszinte történetek - 40 év közel 400 oldalon

Rudán Joe



A rövid pihenő után erősen kezdjük 
a 2022-es esztendőt az önkormány-
zatnál, hiszen ilyenkor a legfontosabb 
az, hogy legyen a városnak erre az 
évre vonatkozó költségvetése, és be 
tudjuk nyújtani azokat a pályázata-
inkat, melyeket az elmúlt hetekben 
hirdettek meg az önkormányzatok 
számára. Ez a költségvetés biztosítja 
az adott évben az önkormányzat által 
fenntartott és működtetett intézmé-
nyek és szolgáltatások működtetését, 
finanszírozását és fejlesztéseinket, 
amiket megtervezünk az adott évre. 
A közművelődés, a kultúra, a prog-
ramszervezés, valamint az önkor-
mányzattal szorosan együttműködő 
civil szervezetek, sportszervezetek 
támogatását is biztosítani kell a költ-
ségvetésünkből.
2022-ben a legtöbb feladatot és 
a legnagyobb terhet – nem csak 
nekünk, hanem minden más önkor-
mányzatnak – a jelentős minimálbér-
emelés, a szakmai minimálbér és az 
ágazati pótlékok biztosítása jelenti 
a költségvetésünkből, ami ebben az 
évben közel 40 millió forint több-
letterhet jelent. A korábbi évekhez 
képest idén komoly feladat, hogy ezt 
a költségvetésből ki tudjuk gazdál-
kodni. Emellett tervezzük, hogy a civil 
szervezeteknek és sportszervezete-
inknek legalább akkora támogatást 
biztosítsunk ebben az esztendőben, 
mint az előző években. Mivel a jár-
vánnyal kapcsolatos korlátozásokra 
már nem számítunk, ezért a rendez-

vényeinkhez, közösségi programja-
inkhoz több támogatást biztosítunk 
2022-ben, hiszen a kozármislenyiek 
egyre inkább elvárják tőlünk azokat a 
rendezvényeket, amelyeken mindenki 
egyformán, korlátozásoktól mentesen 
részt tud venni.
Ha az idei fejlesztéseket nézzük, 
akkor elsőként a parkolófejlesztése-
ket kell megemlíteni. Körülbelül 50 
millió forintból meg fogjuk építeni 
az iskolához vezető Janikovszky 
Éva utca menti 12 állásos parkolót, 
amivel egyidejűleg a teljes útszakasz 
felújításra kerül és új aszfaltburkola-
tot kap. A Március 15. téren a zöld-
séges üzlet oldalán újabb parkolók 
kialakítását tervezzük. Itt egy 8 
állásos parkolót tudunk kialakíta-
ni, amely a közösségi költségvetés 
keretéből valósulhat meg. A Fészek 
Lakótelepen két ütemben történik 
majd a parkolók kialakítása. Egy 
részük az új bölcsődénél, az Au-
gusztus 20. tér déli oldalán valósul 
meg. Erre a pénzügyi forrás már 
rendelkezésre áll. Itt megépítjük a 
játszóteret, és parkosítunk is ebben 
az évben. A tér északi oldalán pedig 
szintén megvalósul egy parkoló- va-
lamit egy játszótérfejlesztés. Ehhez 
viszont benyújtottunk egy 250 millió 
forintos, komplex „Élhető Kozár-
misleny” pályázatot a „Top plusz” 
európai uniós pályázat keretében. 
Ennek részeként a Művelődési Ház-
nál, a helyi piac előtti területen egy 
térkövezett parkolót alakítunk majd 
ki, belső közlekedési úttal. Ehhez 
kapcsolódóan a volt takarékszö-
vetkezeti épületnek a teljes külső 
és belső felújítása fog megtörténni, 
fűtéskorszerűsítéssel, új szigetelés-
sel, a nyílászárók cseréjével és belső 
átépítéssel. Ha a pályázatunk sikeres 
lesz, akkor ide költözik majd a városi 
könyvtár, és ehhez kapcsolódóan fog 
az újabb parkolófejlesztés is meg-
valósulni. Továbbá tervezzük még 
a Művelődési Háznál egy sportpark 
kialakítását is.
Ebben az esztendőben sem terheljük 
adókkal a családokat, az ingatlan-
tulajdonosokat és a vállalkozásokat, 

így ennek megfelelően alakítjuk a 
költségvetésünket.
Tavasszal el tudjuk majd kezdeni az 
Öregfaluban a Kopaszka teljes fel-
újítását. Erre már tavaly elnyertük 
a pályázati forrást. A közbeszerzés-
nek van már eredménye, megvan a 
nyertes kivitelező, viszont a felújí-
tást összhangba kell még hozni a 
szintén a Kopaszkát érintő csapa-
dékvíz-elvezetési pályázatunkkal.
A Városháza részleges felújításá-
ra is benyújtunk egy pályázatot. 
Egy több mint 15 éves épületről 
van szó. Energetikai korszerűsí-
tés, térkövezés, a hátsó terasz és 
garázsrész felújítása és egy por-
taszolgálat kialakítása szerepel a 
terveinkben.
Nagy feladat még ebben az eszten-
dőben a bölcsőde átköltöztetése 
a Fészek Lakótelepre, az új, négy-
csoportos épületegyüttesbe. Az 
átköltöztetést követően pedig az 
óvodánk bővítése 11 csoportosról 13 
csoportosra. Ennek érdekében pá-
lyázati programokat készítünk elő 
és nyújtunk be. Remélhetőleg ezek 
még tovább fogják emelni költség-
vetésünk főösszegét.
Továbbra is meghirdetjük a helyi 
védettség alatt álló épületek felújí-
tására vonatkozó pályázatunkat, és 
folytatjuk az újszülöttek támogatá-
sára vonatkozó programunkat. Az 
idősek is számíthatnak az év végi 
támogatásra, a szociálisan rászoru-
lók pedig szükség szerint megkap-
ják az önkormányzat és a Szociális, 
Oktatási és Kulturális Bizottság 
által biztosított ellátásokat.
Azt látjuk, hogy ebben az esz-
tendőben, a közel kétmilliárdos 
költségvetésünkből mintegy 600 
millió forintos fejlesztés tud meg-
valósulni, a fennmaradó 1,3 milliárd 
forintból pedig az intézményeink 
működését tudjuk majd biztosítani 
a megszokott magas színvonalon.
Februárban fogjuk véglegesíteni a 
költségvetést, a következő szám-
ban már pontos adatokról fogom 
tudni tájékoztatni a kozármislenyi-
eket.

Stabil pénzügyi alapokkal indítjuk 
a 2022-es fejlesztési évet Kozármislenyben

dr. Biró Károly
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Hivatali hírek

 Ä a képviselő-testület 2022. évi 
munkatervéről, melyben az 
ülések időpontja kedd délelőttre 
módosult;
 Ä elfogadásra kerültek a felülvizs-
gált helyi településrendezési 
eszközök, pontot téve a több éve 
húzódó módosítási eljárásokra;
 Ä döntés született a Janikovszky 
Éva Óvoda és Bölcsőde felülvizs-
gált SZMSZ-ének elfogadásáról;
 Ä döntés született a Kozármislenyi 
Művelődési Központ és Könyvtár 
Nkft. szakmai igazgatói álláshe-
lyére beadott pályázatokról. Az 
álláshelyre három pályázó nyújtott 
be érvényes pályázati anyagot. 

A testület a helyi Kis Buchberger 
Petra pályázatát támogatta. 
 ÄDöntés született az önkormány-
zati médiaszolgáltató tekinteté-
ben is;
 Äde döntött a testület földhaszon-
bérleti szerződések meghosszab-
bításáról és a DRV gördülő fej-
lesztési tervének elfogadásáról;
 Ä valamint a hivatal és az óvoda 
téli zárva tartásáról;
 Ä a polgármester, az alpolgármes-
ter és a nonprofit kft-k dolgozói 
részére év végi jutalom megálla-
pításáról, valamint a helyi ne-
velési, oktatási intézményekben 
dolgozók részére kis értékű év 
végi ajándék biztosításáról.

Három rendelet módosítására 
is sor került:

 Ä a képviselő-testület Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2019. (XI.14.) önkormányzati 
rendelet;

 Ä az önkormányzat és intézményei 
2021. évi költségvetéséről szó-
ló 3/2021. (II.1.) önkormányzati 
rendelet;
 Ä az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodásáról szóló 
32/2020. (X.21.) önkormányzati 
rendelet módosult;
 Ä valamint döntés született a kép-
viselők tiszteletdíjáról és költség-
térítéséről szóló 6/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről és új rendelet 
megalkotásáról.

A 2022. évben az első rendes ülésre 
2022. január 18-án került sor.

Felhívás! Tisztelt lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hi-
vatal személyi állományát bővíteni 
kívánjuk egy fő „MŰSZAKI ÜGYIN-
TÉZŐ” kollégával.
A pályázati felhívás a www.kozar-
misleny.hu honlapon olvasható.

A 2021. évben december 14-én 
ülésezett utoljára a képviselő-
testület. Az utolsó ülésen rengeteg 
napirendi pontról döntöttek, 
többek között:
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Tart még a Covid-járvány, de már van védelem! Joggal 
remélhetjük, hogy az élet belátható időn belül visz-
szatér a rendes kerékvágásba. Csakhogy a „rendes 
kerékvágás” hosszú távon nem feltétlenül tekinthető 
jónak. Ma több milliárd embernek jobb az életminő-
sége, mint az uralkodó osztályok bármelyikének az 
emberiség történetében. A kimagasló szintű fogyasztás 
olyan környezeti terhelést okoz, amely hosszabb távon 
nem tartható fenn.
Mit tehetünk mi itt Európában, Magyarországon, 
Kozármislenyben úgy, hogy az evolúció a rövid távú 
sikerek elérésére, nem pedig a hosszú távú stabili-
tásra optimalizált bennünket? Változtatnunk kell a 
mindennapi szokásainkon, és döntéseinknél előnyben 
kell részesítenünk a klímabarát megoldásokat.
Egyéni szinten nem könnyű megítélni, hogy az egyes 
fogyasztási döntéseinknek milyen hatása van a kör-
nyezetre. Mi jár nagyobb károsanyag-kibocsátással: 
ha metánt termelő tehenekből készült hamburgert, 
ha fűtött üvegházban termesztett epret, vagy ha a 
trópusokról repülővel szállított gyümölcsöt fogyasz-
tunk?
Azzal teszünk többet, ha elektromos autót veszünk, 
vagy ha napelemet szerelünk a háztetőre? Nem sokat 
tettünk akkor, ha a fullasztó, fekete füst a kipufo-
gó helyett a kéményből jön (mert a kandalló melege 
barátságosabb a radiátorénál). A mai árak mellett 
nem jelent lényeges megtakarítást a fával való fűtés! 
Mindannyian érezhetjük, ahogy a fűtési szezon végén 
kitisztul városunk levegője.
Ha valaki az erdő szélén dobja ki a szemetet, már 
tett valamit annak érdekében, hogy a baj gyorsabban 
következzen be. Függetlenül attól, hogy valaki más 
pedig egész évben magánrepülőzött. A felelősséget 
nem lehet tologatni, azt a jólét és a kibocsátás mér-
tékéhez kell arányosítani.
A klímaváltozásnak csak együttműködve lehet megol-
dása, vagy pedig nem lesz megoldása.
Nagyon fontos az is, hogy az egyéni viselkedésünkön 
változtassunk, de ez a megoldáshoz kevés. A problé-
mát elsősorban az államok és a globális nagyvállala-
tok tudják megoldani. Fontosak a „tisztítsuk meg az 
országot” akciók, de még fontosabb lenne, hogy tart-
suk tisztán országunkat, városunkat, környezetünket!

A békafőzésről
Zöld gondolat-ébresztő

Gyakran hallani azt az elméletet, miszerint 
a forró vízbe dobott béka kiugrik a fazékból, 
de ha hideg vízbe tesszük, és lassan 
melegítjük, akkor hagyja, hogy megfőzzük, 
mert a lassú hőemelkedést nem érzi 
veszélyesnek. A mozdulatlanul megfőlő béka 
helyzetét szinte valamennyien átérezhetjük. 
Tudatunk gyorsan átsiklik környezetünk 
apró, alig érzékelhető figyelmeztető jelzései 
felett.

dr. Kállai Sándor

ZÖLDPONT
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Kutatások bizonyítják, hogy a túl 
sok információ nem segíti az eliga-
zodást, sőt frusztrálttá tesz, ezért 
szükséges értékelni és megszűrni a 
környezetünkből érkező híreket. Azt, 
hogy számunkra éppen mi fontos és 
mit hagyhatunk figyel-
men kívül, 
sok tényező 
befolyásolja: 
életkorunk, 
személyiségünk, 
környezetünk, a 
temperamentu-
munk, elkötele-
zettségünk.
A kommuniká-
ció – vagyis az 
információcse-
re – összeköti az 
embereket, hiánya 
pedig elszigetelődés-
hez vezethet. Talán 
ennek is köszönhető, 
hogy nagyon sok „ko-
zármislenyi” Face-
book-csoport jött létre. 
A Facebook-on valós 
időben kapjuk a híreket, 
szinte mindenről tudunk vagy tudha-
tunk, de az egészéről valójában nincs 
hiteles képünk. Véleménybuborékok 
alakulnak ki, ahol a valóság helyett a 
nekünk tetsző féligazságok vesznek 
körül, vélemények, melyek nem is té-
nyeken, érveken, hanem érzelmeken 
alapulnak.
Ezért a város vezetői döntést hoztak 
arról, hogy az információs felüle-
tek összefogása, a városról szóló 
hivatalos megjelenések egységesí-
tése érdekében marketingstratégiát 

dolgoztatnak ki, 
és ennek megva-
lósítására forrást 
biztosítanak. 
A városmarketing 
célja a területi 
versenyképes-
ség növelése, 
a helyi identi-
tás kialakítása, 
Kozármisleny 
imázsépítése, 
kreatív megoldá-
sokat használó, 
sokszereplős 

együttműködés kialakítása.
Megjelentettük a Misleny Magazint, 
amely a város igényes havilapja. Fon-
tos feladata az önkormányzat 
és testületei 

hivatalos 
döntéseinek, híreinek közre-

adása, tájékoztatás a civil, a kulturá-
lis és sportszervezeteink eseménye-
iről.
A digitális marketing új dimenzió-
kat nyitott a városmarketingben is a 
célzott, személyre szabott kommuni-
káció felgyorsítása terén. 

Eddigi eredményeink:
Megújítottuk a weboldalunkat, min-
den fontos és hiteles információ 
megtalálható rajta. Új „szolgáltatás-
ként” webkamerás, élő képet látha-
tunk (jelenleg) a jégpályánkról.

A várost érintő legfontosabb hírek 
a YouTube csatornán rendszeresen 
megjelenő polgármesteri tájékozta-
tóban hangoznak el. A rendszeresen 

frissülő Facebook ol-
dalunk (Kozármisleny 
Város Önkormányzata) 
a legfrissebb esemé-
nyekről ad tájékoz-
tatást.   A mobilte-
lefonos applikáció 
letöltésével bárhol, 
bármikor elérhető-
ek a város életét, 
működését érintő 
legfontosabb in-
formációk.
A városmarke-
tingben rejlő 
lehetőségek 
kihasználásá-
ban az ön-
kormányzati, 
a civil szféra 
és a helyi 
vállalkozá-

sok érintett szereplői 
közötti együttműködésen alapuló 
programokra lehet és kell építeni 
úgy, hogy minden érintett közelebb 
kerüljön céljai eléréséhez. Mindenki a 
városról alkotott kedvező kép erősí-
tésével növelheti a bizalmat, erősít-
heti a hitet például egy befektetés 
sikerében, vagy a lakóhely választá-
sában.
Kozármisleny elérte azt a nagyság-
rendet, amikor már szükséges a 
városmarketing eszközrendszerét 
alkalmazni, a lakosság igényli a gyors 
és hiteles tájékoztatást, és rendel-
kezik akkora szellemi erővel, hogy az 
innováció és a marketing ötvözése 
révén további sikereket érjen el.

 Városmarketing, kommunikáció
Amikor a felmerülő kérdésekre még nem az 
volt a rutin válasz, hogy „keress rá a neten”, 
vagy „guglizd meg”, akkor könnyebb volt 
az eligazodás. A lényeges információk a 
„gócpontokból” rövid úton eljutottak az 
adott közösséghez. A harangszó, a templom, 
a piac, a kocsma stb. jelentették a hiteles 
forrást az embereket érintő legfontosabb 
kérdésekben. Nosztalgiázni persze nem 
kell, de a jelenlegi állapotról érdemes 
elgondolkodni.

KÖZÉRDEKŰ



A Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Sport Bizottság elmúlt évi munkáját 
is alapvetően a járvány következ-
tében kialakult helyzet határozta 
meg. A bizottság a teljes feladat- és 
hatáskörét csak 2021 júniusától tud-
ta ellátni. Ekkortól vált lehetővé a 
képviselő-testület összehívása, újra-
indítása. Az öttagú bizottságunk négy 
alkalommal ülésezett, és 47 napiren-
di pontot megtárgyalva 49 döntést 
hozott. Legfontosabb feladatunkat 
– az önkormányzat gazdálkodásának 
és vagyoni helyzetének figyelemmel 
kísérését – a teljes évre vonatkozó-
an el tudtuk látni, mert az „egysze-
mélyes” polgármesteri döntéseket 
megelőzően elektronikus formában 
megkaptuk az előterjesztéseket, így 
lehetőségünk volt a véleményalko-
tásra.
Kozármisleny 2021. évi költségve-
tése 2,06 milliárd forint bevételt 
tartalmaz. A kiadások szerkezete az 
elmúlt évekhez képest alig változott. 
Túlnyomó része valamilyen köte-
lező közfeladat ellátását hivatott 
finanszírozni. A források szűkülése 
eltérően érinti az önkormányzatokat. 
Kozármisleny vonzó, dinamikusan 
fejlődik, a város bővül, élhetősége 
folyamatosan javul. Iskolánk 900 
millió forintból bővült, és minden 

igényt kielégítő szaktantermek állnak 
a diákok rendelkezésére. Kulturális és 
sportszervezeteinkben magas szintű 
munka folyik, eredményeikre büszkék 
vagyunk. Civil szervezeteink sokrétű 
lakossági igényt szolgálnak ki, nekik 
is köszönhető, hogy országszerte 
ismert a városunk. Az egészségügyi 
ellátás egy védőnői és egy fogászati 
státusszal bővült.
Kozármisleny középtávú fejlődésének 
irányát és területeit az Integrált Te-
rületfejlesztési Stratégia és a Telepü-
lésrendezési Terv elfogadása jelöli ki. 
Ezek a nagyon fontos dokumentumok 
sok éves előkészítő munka eredmé-
nyeként születtek meg.
A testület saját döntése szerint 
a pénztartalék, a pályázatok ál-
tal biztosított „állami” pénz és az 
értékesítéséből származó bevétel 
használható fel. Az építési telkek 
eladásából tavaly a tervezettet 
meghaladó bevételt értünk el. Az 
eredményes gazdálkodás mellett a 
dinamikus fejlődés elérése érde-
kében rendkívül fontos a sikeres 
pályázatokból biztosítható forrás 
is. Még december végén is nyertünk 
105 millió forintot közlekedésfej-
lesztésre és közösségi tér kialakí-
tására. Büszkék vagyunk rá, hogy a 
nyertes pályázatainkat a keretösz-

szegen belül, határidőre meg tudtuk 
valósítani. Ez a korrekt eljárás nyújt 
alapot az idei év további terveinek 
megvalósításához. Reményeink sze-
rint az idén elkezdődik az ipari park 
fejlesztése.
Elindult a négycsoportos bölcsőde 
építése, megvalósult az önkormány-
zati épületek energetikai korszerűsí-
tése, a bringapark építése, tart még a 
TérZene program. Az utak karbantar-
tására és a közvilágítás bővítésére is 
biztosítottunk forrásokat.
Minden döntésre igaz, hogy nem 
lehet egyszerre mindenki számára 
kedvező. A közösségi szempontok 
sokszor felülírják az egyénieket, és 
néha a gazdaságossági szemponto-
kat is háttérbe szorítják. Ilyen volt a 
műjégpálya-beruházás, ami lehetősé-
get teremtett arra, hogy az iskolások 
ingyen megtanuljanak korcsolyázni. 
Meggyőződésünk szerint ez az újabb 
sportolási-szabadidős tevékenység 
is erősíti azt a célunkat, hogy egész-
séges, családbarát környezetben 
tudjunk élni.
Tartalékainknak és a felelős gazdál-
kodásnak köszönhetően minden fize-
tési kötelezettségünknek határidőre 
eleget tettünk, megőriztük pénzügyi 
stabilitásunkat és városunk fejlődési 
lendületét.

Pénzügyi beszámoló
dr. Kállai Sándor
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A bizottságunk tagjaival minde-
zek ellenére folytattuk a munkát, 
amelynek eredménye, hogy 2021-től 
emléklappal köszöntjük városunk 
minden újszülött csecsemőjét, és a 
rendeletünk alapján igényelhető az 
újszülöttek támogatása. A pénzbeli 
támogatásokat egész évben lehetett 
igényelni, amelyek esetében minden 
támogatási formánál megemeltük az 
igénylés alapjául szolgáló jövedelem-
határokat, így az igénybe vevők köre 
tágult. A beiskolázási és tankönyvtá-
mogatás esetében 5000 Ft-ról 15 000 
Ft-ra emeltük a támogatás összegét, 
amivel 132 tanuló és szüleik számára 
tudtuk könnyebbé tenni az iskolakez-
dést. A rendszeres támogatások 
esetében egyszerűsítettük az igénylés 
és a támogatás odaítélésének módját 
is, a gyógyszer- és lakhatási támoga-
tást nem negyedévre, hanem évente 
egyszer kell igényelni, és amennyiben 
a támogatás indokolt, a határozat de-
cember 31-ig érvényes. A tűzifatámo-
gatást is évente egy alkalommal lehet 
kérvényezni, 2021-ben 31 családnak 
4-4 m3 tűzifát tudtunk kiszállítani, 
amit a Városgondnokság munkatár-
sai vittek házhoz. Az idei évben hat 

Bursa Hungarica 
pályázat érkezett 
bizottságunk-
hoz, amiből öt 
pályázat került 
elfogadásra. 
Az idősek év 
végi támogatá-

sában 415 fő részesült. A bizottsá-
gunk szervezte meg július elején a 
városunkban dolgozó egészségügyi 
dolgozók köszöntését a Semmel-
weis-nap alkalmából, novemberben 
pedig a szociális terület dolgozóit 
köszöntöttük. A Janikovszky Éva 
Óvoda és Bölcsőde vezetőivel és 
pedagógusaival, a védőnőkkel a 
bizottságunk szakmai kapcsolata 
kiváló, elismerjük és támogatjuk 
a gyermekeinkért végzett tevé-
kenységüket. Bizottságunknak 
napi kapcsolata van a SZOCEG 
(idősek klubja, házi gondozók) és 
az ECSGYK családgondozóival, 
és kölcsönösen jelezzük egy-
más felé, ha úgy látjuk, hogy egy 
család vagy személy esetében 
támogatásra, segítségnyújtásra 
van szükség. Az év első felében 
a veszélyhelyzet következtében 
a helyi civil szervezetek és a Mű-
velődési Központ Nonprofit Kft. 
nem tudta megtartani a megszo-
kott rendezvényeit, ünnepeink-
ről is nagyon szűk körben vagy 
online műsor keretében tudtunk 
megemlékezni. A Gyereknap volt 
az első alkalom, ahol ugyan csak 

a szabadban, de végre újra találkoz-
hattak a gyerekek és a kozármislenyi 
családok. A Zenélő Kozármisleny 
sorozat július végén kezdődött, és 
most, a programsorozat felénél el-
mondható, hogy nagyon sok bol-
dog percet szereztek a művészek a 
koncertek látogatóinak. A szépkorú 
lakosságnak szervezett karácsonyi 
ünnepségen a helyi civil szervezetek 
mellett tehetséges gyerekművésze-
ink is felléptek, majd Fodor Zsóka és 
Dévényi Ildikó zenés, irodalmi beszél-
getésével zártuk le a 2021-es évet.

A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 
2021. évi munkáját a koronavírus-járvány 
határozta meg. Június 15-ig bizottságunk 
nem ülésezett, mert a veszélyhelyzet 
következtében hozott jogszabályok 
értelmében a képviselő-testületek helyett a 
polgármesterek hozták meg a döntéseket.

Bizottsági éves áttekintés

Hamvas Éva
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– 2021 sok újdonságot hozott az éle-
tedbe: nemcsak új albummal, az első 
könyveddel is megörvendeztetted ra-
jongóidat. Hogyan jött az ötlet, hogy 
született meg ez a személyes írás?
– Négy éve határoztam el, hogy meg-
írom ezt a könyvet, egy memoárt, mi-
előtt elfelejteném a régi történeteket. 
Laci barátomról (Szentesi Zöldi Lász-
ló) tudtam, hogy jó az írói vénája, hisz 
újságíró, emellett többször jött velünk 
koncertekre, többek között egy erdélyi 
turnéra is elkísért. Az általa összeál-
lított kéziratot a régi feljegyzéseim, 
naptáraim alapján kiegészítettem.  
A könyvben nagyjából minden benne 
van, ami az elmúlt negyven év alatt a 
színpadon történt. De nem csupán a 
zenéről szól: a magánéletem, a csa-
ládom, a hobbim is szerepel a közel 
négyszáz oldalon, összefoglalja mind-
azt, ami én vagyok. Az életem negatív 
időszakait ugyanúgy megmutatom, 
azt, amikor padlón voltam, hogy okul-
hassanak belőle az olvasók.
– Milyen volt visszanézni az elmúlt 
évtizedekre a könyv megírása köz-
ben? Nem bántál meg semmit? 
Sosem fordult meg a fejedben, hogy 
más irányt vegyen az életed?
– Előjöttek a régi emlékek, jó volt 
nosztalgiázni. Gyakorlatilag időtöl-
tésnek indult ez az egész muzsiká-
lás, hiszen fiatalon az ember sokfelé 
kacsingat, mindenbe belekóstol. 
Sok múlt a véletlenen, szerencsére 
nekem többnyire jól álltak a csilla-
gok. Utólag elképzelhető, hogy jó pár 
dolgot már máshogy csinálnék, de 
összességében mindennek így kellett 
történnie. Úgy érzem, hogy jó utat 
választottam, a helyemen vagyok. 

Szerencsésnek 
érzem magam, 
hogy a kedvenc 
időtöltésemből 
élhetek, azt csi-
nálhatom, amit 
szeretek.
– Milyen tervek-
kel indulsz neki 
az évnek? Szá-
míthatunk újabb 
olvasnivalóra?
– Több könyvet 

biztos, hogy nem fogok írni. A hajrá 
sok energiát felemésztett, már csak 
azért is, mert párhuzamosan készült 

a harmadik szólóalbumom is. Kicsit 
szeretnék visszavenni ebből a roha-
násból. Önhibánkon kívül belecsöp-
pentünk a Covid-őrületbe, de úgy ér-
zem, ez talán még jót is tett nekem. 
Többet lehettem a lányaimmal, akik 
most pont abban a korban vannak, 
hogy minden egyes másodpercben 
igénylik a foglalkozást. Pár év múl-
va már lehet, hogy visszaküldenek a 
próbaterembe vagy a műhelybe, de 
addig is igyekszem kihasználni min-
den alkalmat, amit együtt tölthetünk.
– Ők is nyitottak a zenére, a zenédre?
– Babakocsis koruk óta jönnek velem 
a délutáni fellépésekre, a rendes 
nagykoncerthez vagy akár egy zeneis-
kolához azonban még kicsik. Mind-
ketten muzikálisak, de majd eldöntik, 
mit szeretnének, kialakul, hogy mire 
fogékonyak leginkább.
– Hogyan változott a rajongótáborod 
az évtizedek alatt?
– A közönség összetétele előadáson-
ként változik. A rajongóim egy része 

velem együtt öregszik, de sok fiatal is 
jön, hozzák a gyerekeket, sőt van, aki 
az unokájával jár koncertekre.
– Különböző stílusokban is megmu-
tathattad magad, melyik áll a legkö-
zelebb hozzád?
– Nem szeretem, ha beskatulyáznak, 
több műfajban is ki szerettem volna 
próbálni magam. Fiatalon tanultam 
szaxofonozni, gitározni, már akkor is 
igyekeztem sokszínű lenni, nyilván az 
elsődleges mindig a rockzene marad. 
Úgy érzem, a különböző stílusok jól 
kiegészítik egymást. Teljesen más egy 
bensőséges hangulatú akusztikus 
koncerten énekelni, mint például a 
Kodály Központban vagy akár a Nép-
stadionban a P. Mobillal, az Omega 
előtt. Ha csupán az egyik volna, nem 
lenne elég, így kerek a zeném, az 
életem.
– Mit kell tudni az új albumról?
– Az első szólóalbumom a feleségem 
ötlete volt: ötvenévesen olyan zené-
szeket kértem fel, akikkel korábban 
különböző formációkban együtt ját-
szottam. Éppen ezért szinte minden 
dalt más barátom írt. Hasonlóan 
készült a második és a most megje-
lent harmadik lemez is. Talán ez az 
utolsó áll a legközelebb hozzám, a 
12 új dal mellett vannak rajta bónusz 
szerzemények a Harka legendából és 
a Kinizsi rockoperából – ezek ugyan-
úgy hozzám tartoznak, s ezzel együtt 
az albumot is színesítik.
– Kozármisleny egyik, ha nem a leg-
ismertebb arca vagy. Miért pont ide 
költöztetek?
– Alapvetően tettyei gyerek vagyok, 
de sokat éltem Budapesten is. Sok 
jót hallottunk a településről, első-
sorban emiatt esett a választásunk 
Kozármislenyre 15 éve. Azóta vettem 
itt egy öreg parasztházat is, ahol 
párhuzamosan mindkét hobbimnak 
hódolhatok: a felújításra váró roncs 
autóimnak végre fedél került a fejük 
fölé, és a zenekarral is próbálhatunk.
Szeretjük a várost, Pécs közelségét, 
kialakult a baráti körünk. Köszönöm 
Kozármislenynek a díszpolgári címet, 
igyekszem rászolgálni!

Őszinte történetek
- 40 év közel 400 oldalon

Mozgalmas évet zárt a hazai rockélet 
legendás alakja, Rudán Joe, hiszen 
decemberben könyvbemutatók, új album, 
koncertek váltották egymást. Az elmúlt 
időszak eseményeiről, a közeljövő terveiről 
kérdeztük a Kozármislenyben élő, alkotó 
művészt, aki nem csupán hangjával, de 
sokoldalúságával is kiemelkedik a magyar 
rockzenei palettán.
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Helló            Misleny
megérkeztem

Kanizsai Gusztáv Rikárdó
  2021.11.29.
  3300 gramm
  49 centiméter

Magyar Mihály
  2021.12.07.
  3720 gramm
  52 centiméter

Tiffán Elina
  2021.12. 27.
  3130 gramm
  50 centiméter

Kovács Merse
  2021.12. 28.
  3410 gramm
  50 centiméter

Nyaka Alíz
  2022.01. 09.
  3120 gramm
  50 centiméter
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Hívunk a nővérek templomába  
a közös imákra (este 6-kor) és a  
tematikus estekre (fél 7-től):
01.31., hétfő: Jézus hitre hív (tanú-
ságtételek)
02.01., kedd: Házasság és bizalom 
(Abai Tibor és Zsuzsa)
02.02., szerda: Hitben megöregedni 
(Bíró László)
02.03., csütörtök: Egyedül… és még-
sem (Szatmári Györgyi)
02.04., péntek: Barátság és kapcso-
lataink ereje (fiatalok tanúságtétele 
fiataloknak)
02.05., szombat: A bizalom zarándo-
kútján – ökumenikus taizéi imádság

Hívunk a találkozásokra, 
együttlétekre:
01.30., vasárnap: dicsőítő ének és 
imádság a 17 órai szentmise után
02.01–02.03., kedd, szerda, 
csütörtök 17.30: hangszeres és kó-
ruspróba a szombati imádságra 
(ha szeretsz másokkal  
zenélni, énekelni)
02.04., péntek délután: térzene a 
Március 15. téren
02.05., szombat délelőtt: kirándulás 
zarándok szívvel
02.05., szombat délután: apa-fia foci
02.05., szombat este: farsangi mu-
latság

 Ä A piac helyszíne a Kozármislenyi 
Művelődési Központ és Könyvtár 
(Kozármisleny, Pécsi út 1.) előt-
ti tér. Jelenleg három értékesítő 
pavilon, és nyitott árusító tér áll 
rendelkezésre a helyi és környék-
beli termelők termékeinek árusítá-
sára. Pavilonjainkon szembetűnő a 
Mislenyi Portéka felirat.
 Ä A piac minden hét pénteken mű-
ködik, a nyitvatartási idő 13.00–
17.00 óra.
 Ä Vannak állandó és alkalmi árusa-
ink. Minden hónap második pénte-
ki piaca NAGYPIAC, ekkor érkeznek 
mindazok, akik nem tudnak rend-
szeresen eljönni hozzánk.

A cél kínálatunk bővítése, ezért vár-
juk a helyi és környékbeli termelők 
jelentkezését.
Keressék és kövessék Facebook- 
oldalunkat: @mislenyiportéka
Itt minden aktuális, a piaccal kapcso-
latos információ megtalálható.

Mislenyi Portéka – a kozármislenyi helyi piac
Még mindig sokan vannak, akik nem tudnak a 
kozármislenyi helyi piac létezéséről. Ezért álljon itt pár sor  
a legfontosabb tudnivalókkal:

ÉlesztŐ
Városmissziós hét Kozármislenyben

A Schönstatti Apostoli 
Mozgalomhoz tartozó 
fiatalok érkeznek január 
29-től február 6-ig 
Kozármislenybe, hogy részt 
vegyenek a városmissziós 
héten. A hét címe – ÉlesztŐ – 
arra utal, hogy Jézus felkelti 
szívünkben az élethez oly 
nagyon szükséges hitet, 
bizalmat – különösen azok 
szívében, akiknek erre 
leginkább szükségük van.
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A Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség az idei év elején 
megtartotta a 2021-es év Baranya megyei „ÉV LEGJOBB-
JAI” szavazását, ahol két díjazottunk is lett! „Az év felnőtt 
amatőr női játékosa” kategóriát Szabó Nóri nyerte, míg 
„Az év amatőr edzője” díjat Csutorás Fanni kapta.
Nóri 11 éves kora óta kosárlabdázik, 2018-ban kezdett 
edzősködéssel is foglalkozni, és 2019-ben csatlakozott a 
kozármislenyi stábhoz. Jelenleg az előkészítős csoport 
vezetője, az U10-es csapataink vezetőedzője, az U11 és 
U12-eseknél másodedző, de ezzel párhuzamosan játékos-
ként is szerepel a megyei női csapatban. Nagyon szorgal-
mas, jó munkamorállal rendelkező kolléga, sok szép fela-
datra számíthat még egyesületünknél. Fanni játékosként 
megfordult a korosztályos utánpótlás-válogatottakban is, 

ezt követően felnőttként több hazai NB I.-es csapatban is 
szerepelt. Tanulmányait és sportolói karrierjét az Egyesült 
Államokban folytatta, ahol öt évet töltött el. Itt kezdett 
el az edzősködéssel is foglalkozni. Hazatérését követően 
játszott a Pink 424 csapatában, illetve Komlón, ahol me-
gyei bajnokságot is nyert.
Kozármislenyben a negyedik szezonját kezdte el idén. Vé-
gigjárta a „ranglétrát”, jelenleg az U16-os csapat vezető-
edzője. Tapasztalati tudása magas szintű, remekül vezeti 
és irányítja csapatát.
Büszkék vagyunk kollégáinkra, egy kis megerősítés ez, 
hogy a sportológyerekek „jó kezekben” vannak. Nóri és 
Fanni talán példaként is utat mutathatnak a fiataloknak.
Hajrá, Misleny!

Sikeres a város jeges projektje: rengetegen korcsolyáznak 
a december közepén átadott pályán. Az eddig eltelt közel 
másfél hónap során élettel telt meg a sportcsarnok keleti 
parkolója. Napközben – a testnevelésórák keretében – az 
iskolás osztályok gyakorolják ezt a népszerű téli spor-
tot, délutánonként, illetve hétvégén pedig jellemzően a 
fiatalok és a családok kapcsolódnak ki a jégen. A kezdeti 
időszakhoz képest további vonzó szolgáltatás, hogy már 
bérelni is lehet a korcsolyát a csarnok portáján a hét 
minden napján.

S ha ez még nem lenne elég, a jó hangulatot lehet fo-
kozni! Februárban álarcos felvonulással, jelmezverseny-
nyel színesednek a jeges programok. A rendkívüli farsangi 
mulatság pontos időpontja hamarosan megjelenik a 
közösségi oldalakon, addig is mindenki menjen, csúsz-
szon, mozogjon minél többet a szabad levegőn, frissítse, 
fejlessze korcsolyatudását!
A téli időszakban – február 25-ig – továbbra is szeretettel 
várja a tartalmas kikapcsolódásra vágyókat Kozármisleny 
első jégpályája!

Álarcban a jégen

Az év legjobbjai - Kozármisleny SE Kosárlabda Szakosztály
Tóth József, Kozármisleny SE

NYITVATARTÁS

hétfő–péntek 
(10:00–14:00 csak iskola) 

16:00–19:00

szombat, vasárnap 
10:00–12:00, 13:00–15:00, 16:00–19:00
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A siker kapujában

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű pályá-
zatán a Civilek Kozármislenyért Egyesület sikerrel vet-
te az első megmérettetést, és továbbjutott a januári, 
mindent eldöntő „zsetongyűjtő” fordulóba. Ezenkívül 
elnyerte a kiemelkedően kreatív, érdekes pályázato-
kért járó 400 000 forintos Tesco támogatást is, me-
lyet a támogatási összegen felül nyújt a vállalat.
A bírálóbizottság értékelése szerint „a KOVÁSZ – kö-
zösségi pékműhely pályázat egy aktuális problémára 
nyújt rendkívül ötletes megoldást sokféle programe-
lemmel, amelyek jól ötvözik a sokszínűséget és a 
befogadást, a fenntarthatóságot, valamint a helyi 
jellegzetességeket”.

Fotó: tesco.hu
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„Sok a győzelmünk, de még nem 
nyertünk semmit!” – így foglalta 
össze a HR-Rent Kozármisleny NB 
III.-as labdarúgócsapat őszi szezonját 
Aczél Zoltán (képünkön) vezetőedző. A 
csapat veretlenül vezeti a tabellát, de 
a szakvezető szerint még semmi nem 
dőlt el, és hosszú lesz a tavaszi idény.
A labdarúgócsapat háromhetes pi-
henő után január 3-án kezdte meg 
a felkészülést a tavaszi szezonra. 
A szakvezetés egyéni edzéstervet 
határozott meg a játékosoknak, akik 
így megfelelő állapotban tértek vissza 
a téli feltöltődésről. Kell is az ener-
gia, hiszen a héthetes felkészülést 
egy hosszú, 19 meccsből álló bajnoki 
szezon követi majd, május végéig.
– A veretlenség és az, hogy az ősz-
szel bajnokok lettünk, nagyon fontos 
dolgok, de értéket csak a szezon végi 
eredmény jelent majd, az érmeket 
akkor osztják. A veretlenségünket 
szeretnénk minél hosszabbra nyújta-
ni, de nem ez a lényeg. Sokkal fonto-
sabb, hogy a csapat május végén be-
fusson, és az előnyét megőrizve végül 
megnyerje a bajnokságot – mondta el 
Aczél Zoltán. A csapat létszáma nem 
változott, ketten távoztak, ketten ér-
keztek az együtteshez. A gárda sűrű 
felkészülési időszak elé néz, ahol új 
elemeket is gyakorolnak majd.
– Látszik, hogy egyre jobban ismer-
nek bennünket az ellenfelek, és 
egyre jobban megszervezik ellenünk 

a védekezésüket. Ez az őszi-téli pá-
lyaviszonyok között még könnyebb, 
hiszen a mély talajon még egysze-
rűbb elrontani a másik csapat játé-
kát. Persze mi azon vagyunk, hogy 
ezt néhány újítással, pár apróbb 
változtatással ellensúlyozzuk majd.  
A taktikai repertoárunkat bővíteni 
tervezem a téli felkészülés során, 

ezzel mi is tudunk majd újat húzni – 
jósolta Aczél Zoltán.
A szakvezető hozzátette, hogy to-
vábbra is az ősszel tapasztalt aláza-
tos, szerény hozzáállást és látványos 
támadófocit várja el csapatától, és 
abban bízik, hogy ennek köszönhe-
tően tavasszal még többen lesznek 
kíváncsiak a gárda játékára.

Továbbra is a látványos 
támadófoci az elvárás

Tovább erősödött a keret
A hazai és a román másodosztályt megjárt játékosok 
igazoltak az NB III.-ban listavezető HR-Rent Kozármis-
lenyhez. Az NB III. középcsoportjának listavezetője az 
eddigi húsz bajnoki mérkőzésen még nem talált legyő-
zőre, a klub vezetése mégis úgy gondolta, hogy érde-
mes tovább erősíteni a keretet.

Az új igazolások nem jelentenek keretbővülést, hiszen 
a csapatot évekig segítő Fenyvesi Olivér abbahagyta az 
aktív játékot, Csernik Zsombor pedig Mohácsra igazolt, 
így az érkező két játékos az ő helyüket veszi át tavasz-
szal.

Tóth Zoltán a BFC Siófok együttesétől érkezett Misle-
nybe, előtte az NB III. középcsoportjának tavalyi baj-
nokcsapatánál, az Iváncsa gárdájában rúgta a bőrt.  
A 21 éves, jobblábas támadó gyors, jól cselez, és abban 
bízik, hogy új csapatában rendszeresen pályára lépve 
újra jó formába tud majd kerülni.

Takács Martin pécsi születésű, akadémistaként került 
előbb Győrbe, majd a Ferencvároshoz. A Fradi második 
csapatában mutatkozott be a harmadosztályban. Csík-
szeredán megjárta a román másodosztályt, ahonnan az 
NB III. nyugati csoportjában dobogós Mosonmagyaró-
várra, majd Veszprémbe igazolt. A 22 éves, a középpá-
lya minden posztján bevethető játékos onnan érkezett 
most Kozármislenybe, és azt mondta, kihívásnak és 
előrelépésnek tekinti, hogy ebben a csapatban játszhat.
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ÖNKORMÁNYZATI HIVATALMinden hétre jut edzőmeccs – olykor kettő is

Héthetes felkészüléssel vág neki a tavaszi szezonnak a HR-Rent Kozár-
misleny felnőtt labdarúgócsapata, amely február 13-án, Cegléden kezdi 
meg a tavaszi bajnoki szezont.

Addig azonban éppen hét edzőmérkőzést játszik le Aczél Zoltán csapata 
– mindannyit idegenben. Az első három összecsapást lapzárta után már 
megrendezték Mohácson, Telkiben valamint Szentlőrincen.

A hátralévő találkozók időpontjai:

• január 26., szerda: NK Vardarac (Várdaróc FC, Horvátország) – HR-Rent 
Kozármisleny

• január 29., szombat: FC Nagykanizsa – HR-Rent Kozármisleny

• február 2., szerda: Szekszárdi UFC – HR-Rent Kozármisleny

• február 6., vasárnap: BVSC-Zugló – HR-Rent Kozármisleny

A bajnoki szezont szintén idegenben, Cegléden kezdi meg a csapat feb-
ruár 13-án. Az első hazai meccs február 20-án, vasárnap lesz: 16 órai kez-
dettel közvetlen üldözőnket, a tabella második helyén álló Dunaújvárost 
fogadjuk a városi stadionban.

Pályán a fiatalok
Eredményes félévet zártak utánpótláscsapataink
A regionális bajnok-
ság dél-nyugati cso-
portjában szereplő 
U19-es együttesünk 
a harmadik helyen 
zárta az őszt. Wittré-
di Dávid vezetőedző 
szerint a szezon 
közepére alakult ki a 
gárda játéka, amikor 
nyolcmérkőzéses 
győzelmi szériát 
sikerült produkálni. 
A labdakihozatal-
ban sokat fejlődött 
a csapat, amely sok 
labdát szerez a pálya 
középső harmadá-
ban, de a vezetőedző szerint tavasszal a védekezésben is előre kell lépni 
ahhoz, hogy meg tudják őrizni előkelő helyüket a tabellán.

A regionális bajnokság déli csoportjában szereplő U16-os csapatunk 
úgy is a második helyen zárta az őszi idényt, hogy három mérkőzése is 
elmaradt. Sütő Szabolcs vezetőedző szerint támadó focit játszik a gárda, 
amelynek kiváló a munkamorálja, így tavasszal további fejlődést remél a 
játékosoktól.

Az U14-es csapatunk a regionális bajnokság dél-nyugati csoportjának 
negyedik helyéről várja a tavaszi folytatást. Tóth János vezetőedző szerint 
az edzésmunkát becsülettel elvégezték a játékosok, és végül kilenc mér-
kőzésen tudtak győzelmet szerezni. A cél az, hogy tavasszal mind egyéni, 
mind csapatszinten tovább tudjon fejlődni a gárda.

A regionális bajnokság dél-nyugati csoportjában a harmadik helyen telelt 
az U13-as csapatunk. Lukics Máté vezetőedző azt mondja, büszke a gárda 
sok passzra épülő összjátékára, és arra, hogy ősszel a 74 rúgott gól mel-
lett mindössze 12-t kaptak. Tavasszal hasonlóan eredményes folytatásban 
reménykedik.
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