
Sólyom László, a kozármislenyi iskola történelem és 
testnevelés szakos tanára lett Misleny Toldija.

„A versenyszerű sportban is 
száz százalékig támogat 
Kozármisleny.”

III. évfolyam, 5. szám
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Korábban már beszámoltunk arról, 
hogy több sikeres pályázatot is be-
nyújtott az önkormányzat a kormány 
mellett működő Aktív Magyarország 
kormánybiztosa által meghirdetett 
pályázatokra, melyek a szabadidő 
aktív eltöltését és a közösségi tö-
megsport igényeit szolgálják. Ennek 
keretében valósítottuk meg az erdei 
bringapályánkat, és így üzemeltet-
tük a jégpályánkat a téli időszakban, 
amire már a második szezonra is 
megnyerte az önkormányzat a tá-
mogatást. Az elnyert támogatásnak 
köszönhetően egy freestyle pálya 
kialakítása is folyamatban van.
Az ilyen jellegű programok további 
sikeres tervezése érdekében Révész 
Máriusz kormánybiztos meghívásá-
ra egy kerékpáros tanulmányúton 
vettem részt Dániában, Svédország-
ban és Hollandiában. Az április végi 
és május eleji programról és ennek 
tapasztalatairól szeretnék röviden 
beszámolni. Több külföldi város – 
mint például Koppenhága, Malmö, 
Utrecht és Amszterdam – példáján 
keresztül mutatták be a térség kerék-
páros kultúráját és infrastruktúráját. 
A cél az volt, hogy olyan ismereteket 
szerezzünk, melyek a kerékpárosba-
rát szemlélet terjedését segítik, és 
be tudnak épülni itt Magyarországon 
is a településfejlesztési stratégiákba, 
amivel a helyi politika növelni tudja a 
kerékpárhasználók számát.
Összességében úgy látom, hogy 
önmagában nem elegendőek a kü-
lönböző kampányok és kerékpáros 
tájékoztató anyagok a fenntartható 
közlekedés népszerűsítése érdeké-
ben. Az igazi áttörést a szerethetőbb 
infrastruktúrafejlesztések hozzák. 

Tehát ha meg-
épülnek ezek a 
hálózatok, és 
biztonságosak, 
akkor az em-
berek maguktól 
átszoknak, és 
használják eze-
ket a nyomvona-
lakat. Azt lehet 
látni, hogy az 
elmúlt időszak-
ban városunk-
ban megvalósult 
kerékpárosba-

rát fejlesztések mindenképpen azt 
erősítik és bizonyítják, hogy a helyiek 
szívesen használják ezeket, mivel 
biztonságban érzik magukat.
Remélhetően ennek a tanulmány-
útnak az lesz a hozadéka, hogy fel 
tudjuk gyorsítani a további fejlesz-
téseinket. A legfontosabb az, hogy 
Kozármislenyt Péccsel össze tudjuk 
kötni egy hivatásforgalmi – azaz 
iskolába, munkába járást segítő – 
kerékpárúttal, ami a gépjárműfor-

galomtól teljesen elkülönülő, önálló 
és biztonságos nyomvonalon tud 
megvalósulni.
A tanulmányút során városi főépíté-
szekkel, településtervezőkkel és az 
Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ tervező munkatársaival sike-
rült olyan szakmai munkakapcsolatot 

kialakítani, ami fel tudja gyorsítani az 
országos hálózattervezési programok 
Kozármislenyre vonatkozó részeit, 
és remélhetőleg ezeknek hamarosan 
itt helyben is lesznek kézzelfogható 
eredményei.
Egy érdekes és megfontolandó min-
tával is találkoztam a tanulmányút 
során. Ezekben az északi nagyváro-
sokban iskolakezdéskor két-három 
órára teljes egészében lezárják az 
oktatási intézmények környékét az 
autóforgalom elől. Ezalatt a gyerekek 
és a szülők – teljes biztonsággal – 
átállnak a kerékpáros közlekedésre. 
A helyiek szerint ez a legegészsége-
sebb, a legkényelmesebb, és ezáltal a 
legbiztonságosabb utazási forma. Ez 
nemcsak jövőbemutató megoldás, de 
a fenntarthatóságot is erősíti. Lehet, 
hogy ennek itt Magyarországon még 
nem érkezett el az ideje, de folya-
matosan vizsgálni fogjuk az ennek 
érdekében megtehető intézkedése-
ket, közlekedésszervezési felada-
tainkat a Janikovszky Éva Általános 
Iskola, Óvoda és Bölcsőde – a megye 
legnagyobb oktatási intézményei-
nek – környezetében, hogy a gépjár-
műforgalom minél kisebb terhelést 
jelentsen erre a városrészre.
Jelenleg a városban több közlekedé-
si infrastruktúrát érintő fejlesztés is 
zajlik. Így az Öregfaluban a Kopasz-
kának a teljes útpályafelújítása, vagy 
a legforgalmasabb út, az iskolához 
és óvodához vezető Janikovszky Éva 
utca felújítása, ahol parkolóhelyeket 
alakítunk ki, illetve napokon belül 
megkezdődik az augusztus 20-a téren 
a játszótérfejlesztés kivitelezése is.

Kozármisleny rendkívül sikeres az Aktív Magyarország 
pályázatain, már négy alkalommal is nyertünk

Az elmúlt években Magyarországon – és 
ezáltal Kozármislenyben is – jelentős 
kerékpáros fejlesztések történtek, aminek 
hatására mind a napi közlekedésben, mind a 
szabadidő eltöltésében meghatározó eszköz 
lett a kerékpár. A kormány és a kozármislenyi 
városvezetés a jövőben is kiemelten 
fontosnak tartja a kerékpáros infrastruktúra, 
a szolgáltatások fejlesztését, valamint a 
kerékpározás népszerűsítését és az ez irányú 
szemléletformálást.

dr. Biró Károly
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Hivatali hírek
Április 26-ai ülésén a képviselő-tes-
tület döntött az önkormányzat és 
intézményei 2022. évi költségveté-
séről szóló 3/2022. (II.08.) számú 
önkormányzati rendelet módosítá-
sáról.

A képviselő-testület ülésén a Kozár-
mislenyi Polgárőr Egyesület beszá-
molt a 2021. évi tevékenységéről, 
amit a testület elfogadott.
A soron következő testületi ülés 
időpontja május 24-e, kedd.

Pályázati hírek
Kozármisleny Város Önkormányzata 
2022. május 12-én ajánlatkérést tett 
közzé szociális célú tűzifa beszer-
zésére. A pályázat a város honlapján 
megtekinthető.

Adóbevallási határidő
A 2021. évi helyi iparűzési adó be-
vallását az érintetteknek 2022. má-
jus 31-ig kell teljesíteniük. Eddig az 
időpontig lehet a 2021. évi végleges 
iparűzési adót megfizetni, valamint 

ettől az időponttól kezdve lehet a 
túlfizetést visszaigényelni.
Az adóalanyok az állami adóhatóság 
rendszerén keresztül nyújthatják be 
a helyi iparűzési adóbevallásukat. Az 
állandó jellegű iparűzési tevékeny-
séghez kapcsolódó, helyi iparűzési 
adóról szóló bevallást a NAV felüle-
tén kell elektronikusan benyújtani. 
Az adókötelezettség teljesítéshez 
szükséges nyomtatvány a NAV hon-
lapján (https://www.nav.gov.hu/), az 
ÁNYK felületen található meg.

Hetven éve ünnepeljük június első 
vasárnapját – 1952 óta köszöntjük 
ekkor a pedagógusokat, oktatókat és 
nevelőket. Kozármisleny Város Önkor-
mányzata megbecsüli pedagógusait, 
mert ez a hivatás meghatározó  
a 21. században, és a mi fiatal, fej-
lődő városunkban is. Ők azok, akik 
segítik gyermekeinket megismerni 

a múltunkat, eligazodni a 
jelenünkben, és felkészülni a 
jövő kihívásaira. Hitet tettek 
amellett, hogy a következő 
generációt neveljék, akikből 
Kozármisleny jövendő közössége 
lesz. Büszkék vagyunk rá, hogy a gye-
rekek hétről hétre sikereket élnek el 
a tanulmányi, művészeti és sportver-
senyeken, amihez elengedhetetlen a 
pedagógusok tehetséggondozó mun-

kája. Arra is törekszenek, hogy 
az iskolai sikerek mellett 
boldog és elégedett gyerme-
keket neveljenek.  

A jövőben is azon leszünk, 
hogy oktatási intézményeinkben jó 

legyen gyereknek és pedagógusnak 
lenni. Minden pedagógusnak köszön-
jük, hogy tudásukkal, szeretetükkel, 
emberségükkel segítik gyermekeinket 
a mindennapokban!

Pedagógusnap

Hamvas Éva
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Egy forró nyári napon, a házunk tera-
szán napozva, hideg itallal a kezünk-
ben nehéz átérezni, hogy mi is a baj 
a globális felmelegedéssel. Nem dől 
össze a világ, ha most 
35 °C helyett  
36 °C lesz. Halljuk, 
hogy a sarkvidék folya-
matosan zsugorodik, 
de az nagyon messze 
van Kozármislenytől. 
Tudjuk, hogy a világ óce-
ánjainak és tengereinek víz-
szintje növekszik, a hőmér-
séklet emelkedése és a változó 
sótartalom miatt teljesen felborul 
az ökoszisztéma. A veszélyt jelentő 
folyamatok olyan lassúak és nehezen 
érzékelhetőek, hogy sem a hétköz-
napi emberek, sem a döntéshozók 
nem látják őket veszélyesnek. Egy új 
földtörténeti korba, az antropocén 
korba (az „emberkorba”) léptünk.  
A Föld története során mi vagyunk az 
elsők, akik a saját fennmaradásunkra 
a legnagyobb veszélyt jelentjük.
A túlnépesedés és az életlehetőségek 
szűkülése tömeges (kb. 140 milliós) 
klíma-menekülthullámot indíthat el.

A katasztrófa mérsékelhető, a súlyos 
körülmények kialakulása elodázható, 
de a folyamat nem fordítható vissza.
Nézzük meg – nagyon leegyszerűsít-
ve –, hogy működik a globális felme-

legedés.
Minden test 
sugárzást 
bocsát ki 
a környe-

zetébe, és 
sugárzást 

nyel el.  
A hétköznapi 

életben ezzel alig 
kell számolni, mert nem érzékeljük. 
Közvetlen tapasztalataink csak a hő-
vezetéssel kapcsolatban vannak: ra-
diátor, főzés, vízforralás, acélgyártás, 
hőerőmű stb. A világűrben viszont 
nincs hővezetés, csak sugárzás van. 
Minden bolygó annyi energiát sugároz 
ki a világűrbe, mint amennyit onnan 
sugárzás formájában kap. A Földet 
érő sugárzás közel 100%-a a Napból 
érkezik. A Föld kisugárzása a világűr-
be hűti a bolygót, a Nap sugárzása 
pedig melegíti.
A világűr hőmérséklete –269 °C, a 
Napé pedig 5800 °C. A Föld átlaghő-
mérséklete kb. 15,5 °C.
A Nap sugárzását elnyelő és vissza-
verő réteg a felső légkörben a korom, 
a por, a metán, a széndioxid, a vul-
káni hamu és az ózon. Ha a légkör 
hőátvezetése (a világűr felé) romlik, 
akkor a földfelszín melegszik. Ez 
okozza a globális felmelegedést.

A Földet érő sugárzás értéke 1347 W/
m2. (Ez naponta annyi energia, mint 
amennyit az egész földön 200 ezer 
év alatt nyernénk földgázból, vagy 
amennyit 1 nap alatt 91 millió Paksi 
Atomerőmű tudna előállítani.)
A 2021–2050-es időszakra mint-
egy 1,5 °C-os évi középhőmér-
séklet-emelkedés várható az 
1961–1990-es időszakhoz képest. 
A Kárpát-medence hőmérséklete a 
század végére 3,5 °C-kal emelkedhet.
A légkör szén-dioxid-tartalma az 
elmúlt félmillió évben soha nem volt 
300 ppm-nél magasabb, ez most 380 
ppm.
A világ szén-dioxid-kibocsátását négy 
tényező határozza meg: a népesség-
szám, a jólét, az energiahatékonyság 
és a szén-dioxid-hatékonyság.
Az éghajlatváltozás mérséklésében 
nagy reményt fűzhetünk a megújuló 
energiaforrások (nap-, szél-, víz- és 
geotermikus energia, földhő stb.) 
alkalmazásához. További lehetőség 
az erdők telepítése, a házak hőszige-
telése.
Az energiatakarékosság azt is jelenti, 
hogy kevesebbet fizetünk az energiá-
ért, és azt a pénzt másra használhat-
juk fel, segítve ezzel a Föld éghajlatá-
nak megkímélését.

dr. Kállai Sándor

Klímaváltozás: hogyan hat ránk 
és hogyan fog gyermekeinkre?
„A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.” (6. cserkésztörvény)

„Az emberiség sorsa a 2020-as évek-
ben: együttműködsz vagy meghalsz!” 

(Rácz Johanna, Qbit, 2021. január 1.)

„Mindenkinek rossz egy globális klí-
maválságban, de önmagában senkinek 

sem érdeke, hogy a saját rendszerén 
belül, ahol profitorientáltan kell mű-

ködni, ő maga változtasson.” 
(Pintér Róbert, információstársada-

lom-kutató)
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„Apukám sokszor mondja nekem, 
hogy vigyázz, mert kihozol a sod-
romból. De mindig későn szól, mert 
olyankor már kint van.” – Ugye, isme-
rős sorok? Janikovszky Éva szelle-
misége ma is és mindenütt aktuális, 
mert valami általános és örökér-
vényűt: a szeretettel, empátiával 
átszőtt humort, derűt közvetíti.
Ebben a hónapban a művelődési 
központ és könyvtár tereiben impo-
záns kiállítás mutatta be az írónőt 
életrajz, művek, fotók, levelek és 
kisebb-nagyobb relikviák, személyes 
tárgyak formájában, mint például a 
hetvenéves Mercedes írógép, ame-
lyen művei születtek.
Április 23-án, az írónő születésnap-
ján a KultúrSzalon Exkluzív vendégei 
fia, Janikovszky János (a Móra Kiadó 

tulajdonosa és 
vezérigazgatója), 
és a nevét viselő 
iskola igazgatója, 
Varga Éva voltak. 
Az igazgatónő 
nem egyedül 
érkezett, több 

száz iskolását is elhozta – igaz, csak 
videón. Az iskola 26 osztálya a „Ha én 
felnőtt volnék” című művet feldol-
gozva osztotta meg és vette filmre 
játékos-vicces komolysággal gondo-
latait.
Janikovszky János szerencsés 
és méltó örököse édesanyjának. 
Örömmel és színesen mesélt gye-
rekkoráról, a családi életükről. Szó 
esett édesanyja szegedi éveiről és 
barátairól, a művekkel kapcsolatos 
anekdotákról, és a Móra Kiadóról, 
melynek édesanyja több mint húsz 
éven át főszerkesztője volt. Beszélt 
édesanyja és a kiadóban megjelent 
alkotók kapcsolatáról, Szabó Mag-
dával való barátságáról, a külföldi 
kiadások élményeiről, a betegségről 
és annak elviseléséről, a Kossuth-díj-

ról, amely olyan nagyon későn, halála 
előtt 4 hónappal adatott meg neki. 
Szerencsés véletlenként említette 
Réber Lászlóval való találkozását, aki 
illusztrátora volt könyveinek. Egy-
másra találtak: Éva szófukar módon 
fogalmazott, Réber László vonalfukar 
módon, de sokat mondva – mesélte.
De Janikovszky Éva nem csupán 
nagyszerű alkotó volt, hanem jó anya, 
aki meleg szeretettel, figyelemmel, 
odaadó gondossággal és humorral, 
derűvel nevelte egyetlen gyermekét. 
A sok emlék közül János kiemelte a 
közös hobbikat, a túrázást a Bör-
zsönyben, a Vértesben, a rengeteg 
kirándulást, a kajakozást a Tiszán 
és a Dunán, a természetjárás fon-

Janikovszky – a néven túl
A Janikovszky név Kozármislenyben 
mindenki számára ismerősen cseng: iskola, 
óvoda, bölcsőde, utca viseli a József Attila 
és Kossuth-díjas, egyéni hangú írónő, 
Janikovszky Éva nevét.

Dombi-Mirolya Liza

Misleny Magazin   |  2022. május6

KULTÚRA



tosságát és örömét, 
a víz szeretetét. De a 
nevelési elvek között 
fontos szerepe volt a 
munkára nevelésnek is. 
Iskolásként nyaranta a 
Főkertnél nyírta a fü-
vet, sarabolt, később a 
Móra Kiadó megbízásá-
ból gépelést vállalt, így 
tett szert zsebpénzre. 
Tizenévesként, határait 
feszegetve ugyan ő is 
szállított alapanyagot 
az írásokhoz, de min-
dig sikerült humorral 
feloldaniuk a feszült-

séget, amit a kamaszkor ellentmondásai okoztak.
János mesélt még a művek utóéletéről, napjainkról is. 
A nemrég megjelent Naplóról, melyet édesanyja 12 és 
18 éves kora között írt. Édesanyja Bajza utcai lakását a 
berendezéssel együtt a mai napig megtartotta. Gyakran 
megy oda, és ilyenkor úgy érzi, mintha édesanyját láto-
gatná… bár azt is teszi.
Végezetül örömmel üdvözölte Kozármisleny városát 
és lakóit, megköszönte a város vezetőinek, a jelenlévő 
alpolgármester asszonynak és képviselőknek azt, hogy 
Janikovszky Éva szellemiségét beengedték a városba és 
szívükbe, méltó módon őrzik, annak ellenére, hogy az 
írónőnek nincs konkrét kötődése a településhez.
Varga Éva igazgatónő arra a kérdésre is megadta a vá-
laszt, hogy hogyan lett Janikovszky Éva az akkori ÁMK 
közoktatási-kulturális intézmény névadója. 2004-ben egy 
tantestületi kiránduláson merült fel, hogy vagy Mátyás 
királyról, vagy a gyerekek és felnőttek által egyaránt  

kedvelt Janikovszky Éváról nevezzék el az intézményt.  
A tantestület, a dolgozók az írónőt választották. Mára az 
erős, színvonalas intézmény szervezetileg átalakult, de 
az óvoda és bölcsőde is megtartotta ez emblematikus 
nevet. Az igazgató asszony búcsúzásként felkötötte a 
fehér Janikovszky-kendőt Jánosra, megpecsételve ezzel a 
személyes kapcsolatot és az alkotó barátságot, és meg-
beszélték, hogy az utcanévtábla avatásakor János ismét 
meglátogat bennünket.

Kedves kozármislenyiek!
Május 27-én 17.30-kor várjuk Önöket a következő, na-
gyon izgalmas KultúrSzalon Exkluzív beszélgetésre!

Janikovszky Éva Kucses Éva néven született Szege-
den 1926. április 23-án, polgári családban. Az elemit 
és a gimnáziumot is Szegeden végezte. Anyai nagyap-
jának könyv- és papírkereskedése volt a városban, és 
Gyermekek világa címmel egy hetilapot is megjelente-
tett. A korán érő, kíváncsi, élénk szellemű kislány sok 
időt töltött itt, óhatatlanul is hatással volt rá a miliő. 
A háború az ő családja életét is felforgatta. Ekkor 
írta Naplóját életről, halálról, kisebb-nagyobb napi 
eseményekről, amely megrázó olvasmány, ugyanakkor 
optimizmus, élni akarás árad belőle. Az érettségi után 
pár hónapig újságíróként dolgozott, majd Szegeden 
és később Budapesten végzett egyetemet. A diplo-
ma megszerzése után a fővárosban lett középiskolai 
tanár. 1952-ben ment férjhez dr. Janikovszky Béla 
orvoshoz, és 1955-ben született meg egyetlen gyer-
meke, János. Kisebb kitérők után a Tankönyvkiadó-
hoz, majd a Móra Kiadóhoz került, melynek 1964-től 
egészen 1987-es nyugdíjba meneteléig főszerkesztője 
volt. Később is tagja maradt a kiadó igazgatótanácsá-
nak. Közben ontotta a műveket, melyek közül nem 
egyből film is készült. Ha én felnőtt volnék, Kire ütött 
ez a gyerek?, Velem mindig történik valami, Moso-
lyogni tessék!, Égigérő fű, Ájlávjú… csak néhány cím a 
28 megjelent könyv közül. Érdekesség, hogy művei 36 
nyelven jelentek meg – úgy látszik, ezt a humort más 
nemzetek is értékelik.
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Sokakat sikerült megmozdítani május 
1-jén Kozármislenyben a Művelődé-
si Központnál és az azt körülvevő 
ligetes területen. Vasárnap délelőtt 
futással indult a nap, a Misleny Ra-
ce-en négy kategóriában indulhattak 
a sportolni vágyók. A 12 év alatti gye-
rekeknek az akadályokkal teletűzdelt 
pályán egy kört, a junioroknak két 
kört kellett teljesíteni. A Kondi Race 
futamban 2,8 km-es távon erő- és 
ügyességi feladatok egyaránt voltak, 
míg a „gazelláknak” 8,8 km-t kellett 
lefutni akadályok nélkül. A „kocogók” 
között a nyugdíjasok külön pályán 
végeztek ügyességi feladatokat, az 
Élet-Esély fiataljai pedig csapat-
ban teljesítették a távot. A program, 
amely Tóth Attila, a T-Fitt SE elnöke 
szervezésében valósult meg, sokakat 
vonzott, hiszen közel 150 nevezés 
érkezett. A cél mindenképpen az, 
hogy a májusi futás – a sör és a virsli 
mellett – hagyománnyá váljon.

A Mozdulj, Mis-
leny! nemcsak 
a futás szerel-
meseit, hanem a 
kosaras közössé-
get is mozgásba 
hozta: csaknem 
százan pattog-
tatták a labdát 
a kosárpályán. 
A Kozármisleny 
SE Kosárlabda 
Szakosztály Tóth 
József vezetésé-
vel látványos be-
mutatót tartott 
– volt dobóver-
seny és 3×3-as 

bajnokság.
A Grill és Bogrács főzőverseny ván-
dorkupájáért három csapat szállt 
harcba. A Nagypál Jenő halfőző, 
szabadtűzön főző bajnok vezette 
zsűri „Podi” csapatának pörköltjét 
találta a legízletesebbnek. A verseny 
szakszerű lebonyolítását Mezei Endre 
segítette.
15 órától a Universe Strong szerve-
zésében nemzetközi erősemberek 
utánpótlás-vetélkedőjére került sor. 
A hivatalos megmérettetést meg-
előzően a Misleny Toldija címért is 
versenybe lehetett szállni: ezt végül 
a Janikovszky Éva Általános Iskola 
testnevelő tanára, Sólyom László 
nyerte el hatalmas erejével és kitar-
tásával. Az ifj. Fekete László rendezte 
versenyen négy nemzet képviseltette 
magát. A látványos versenyszámokat, 
a golyóemelést, a traktorgumi forga-
tást, a szikla- és koffercipelést és a 
súlypiramist a buszhúzás zárta.

Az esemény zárásaként – a TérZene 
programsorozat keretében – a Rudán 
Joe Akusztik zenélt, a helyi lakosság 
nagy örömére.
A programok mellett egész nap lég-
várak, csocsó, asztalitenisz, gasztro- 
és kézműves udvar várta a kilátoga-
tókat. A rendezvényt Örömtánc és a 
Tornadó Táncsport Egyesület látvá-
nyos bemutatói színesítették.
Összességében elmondható, hogy a 
két év kényszerszünet után 2022-ben 
minden szempontból sikeres majálist 
zárt Kozármisleny!

Mozdulj, Misleny!
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– Készültél erre a megmérettetésre? 
Melyik feladat jelentette a legna-
gyobb kihívást?

– Egy héttel a verseny előtt említette 
az igazgatónőnk, Varga Éva, hogy lesz 
egy ilyen lehetőség. Külön nem ké-
szültem rá, a szokásos edzésprogra-
momat végeztem: jelenleg is verseny-
szerűen atletizálok, nehézatlétaként 
a diszkoszvetés és a súlylökés a két 
területem. Talán a petrencésrúd kitar-
tása volt a legnehezebb. Megnéztem 
pár videót a megfelelő technika miatt, 
ez adott némi segítséget a kivitele-
zésnél, de visszanézve a felvételeket, 
azért lett volna még mit gyakorolni.
– Milyen volt a fogadtatása ennek a 

különleges elismerésnek?
– Mindenki nagyon örült, gratulált, 
már ez külön élmény volt számomra.
– Gondolom, a gyerekek számára 

eddig is te voltál Toldi megtestesí-
tője!

– Igen, de most már meg is bizonyo-
sodhattak róla, hogy mire képes Laci 
bácsi.
– Hogyan indult, alakult a sportpá-

lyafutásod?
– Labdarúgásról váltottam atlétikára 
tizenöt évvel ezelőtt. Pályám elején 
inkább a súlylökés volt az elsődleges, 
jelenleg a diszkosz van előtérben. 
Utóbbi területen kiemelkedő ered-
ményem az országos bajnoki második 
helyezés, amire nagyon büszke va-
gyok. Pillanatnyilag a Tamási Atlétikai 
Klub igazolt versenyzőjeként sporto-
lok, de Kozármisleny is teljes mérték-
ben támogat: nagy segítséget jelent, 
hogy a lyukasóráimban vagy tanítás 
után edzhetek a sportcsarnokban.
–	Milyen	további	célokat	tűztél	ki	

magad elé?
– Terveim szerint ez lesz az utolsó 
évem, annak ellenére, hogy fiatal 

vagyok, még öt-
hat évem lenne 
nehézatlétaként. 
A motivációhiány, 
a lehetőségek 
hiánya, amik 
miatt sajnos 
abbahagyom. 
Nincs megfelelő 
szakmai stáb 
mögöttem, nincs 

alkalmas helyszín a felkészüléshez.
–	Nem	gondolkodtál	azon,	hogy	erős- 

 emberként folytatod?
– Az „erősemberkedés” szerepel a 
bakancslistámon. Fekete Lacival is 
egyeztettem azzal kapcsolatban, 
hogy lenne-e lehetőségem indulni a 
majáliskor megrendezett versenyen. 
Végül átgondoltam, és visszaléptem: 
a speciális számok, amilyen pél-
dául a kőgolyóemelés is, technikai 
felkészülést igényelnek, ezeknél 
önmagában az erő kevés. A súlyok-
kal, amelyeket mozgattak, nem lett 
volna gond. De ugyan hosszútávon 
a versenyzési lehetőség nem vonz, 
legközelebb mindenképpen sze-
retném kipróbálni magam ezen a 
területen is.

–	Próbálod	népszerűsíteni	az	iskolá-
sok körében az atlétikát?

– Ha valamelyik tanítványomnak az 
atlétika tetszik, annak külön örü-
lök, de senkire nem beszélem rá. 
Fontos, hogy mindenki találja meg 
a saját sportágát. Összességében 
nem ügyetlenek a mai gyerekek, csak 
nincs kitartásuk, sajnos könnyen fel-
adják az élet minden területén.
– Hogyan lehet tanárként mégis mo-

tiválni?
– Az egytől ötig tartó osztályzással. 
Emellett rendszeresen biztatom a 
gyerekeket, hogy önmagukért csinál-
ják, örüljenek az apró sikereiknek.  
A legfontosabb, hogy mindenki saját 
magát győzze le, és semmiképp se a 
másikhoz hasonlítsa a teljesítményét.
– Tervezel esetleg edzéseket is tar-

tani?
– Gondolatban már felmerült a 
lehetőség, szerintem meg tudnánk 
teremteni hozzá a feltételeket. De ez 
majd a jövő zenéje lesz. Ki kell mon-
dani, hogy az atlétika sajnos mostoha 
sportág. Nincs megfelelően támogat-
va, finanszírozva. Ezt nem a pénzért 
csinálja, aki benne van, hanem szere-
tetből, a sport szeretetéből.

A gyerekek kedvenc tanárbácsija 
a város legerősebb embere

A Janikovszky Éva Általános Iskola 
történelem és testnevelés szakos tanára, 
az 5/a osztályfőnöke magyar bajnoki 
ezüstérmes diszkoszvetésben, május 
elsejétől pedig Misleny Toldija! Sólyom 
László petrencésrúd nélkül is tiszteletet 
parancsol termetével, kiállásával. Az elnyert 
címről, eredményeiről, terveiről kérdeztük.

Misleny Toldija 100 000 Ft értékű kétszemélyes wellness 
 & spa szolgáltatást nyert az önkormányzat jóvoltából
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Bálint András
  2022.03.24.
  3450 gramm
  50 centiméter

Simon Dávid Alex 
  2022.03.02.
  3250 gramm
  49 centiméter

Simde Benedek
  2022.04.18.
  3300 gramm
  52 centiméter

Kupás Emma Lara
  2022.04. 16.
  3490 gramm
  52 centiméter

Rádi Bella Maja
  2022.03. 07.
  3180 gramm
  51 centiméter

Kovács-Erős Zorka
  2022.03. 26.
  3650 gramm
  49 centiméter

Készüljünk a jó időre – de okosan!
A	védőnő	válaszol
Megjött a jó idő, a gyerekek egyre többet vannak kitéve 
a napfénynek. De a napon túl sokat tartózkodni minden 
életkorban kerülendő. Különösen veszélyes a kisbabák 
és gyermekek esetében, hiszen az ő bőrük még nem 
tud olyan hatásfokkal védekezni a nap perzselő sugarai 
ellen, mint a felnőtteké.

Becslések szerint a teljes UV-sugárzásnak, aminek egy 
ember az élete során ki van téve, közel 80%-át 18 éves 
korunk előtt kapjuk. A gyerekek szeretnek kint játszani, 
és általában nincsenek tudatában az UV-sugárzás káros 
hatásainak. A bőrük vékonyabb és érzékenyebb, mint a 
felnőtteké, ezért nyáron, a déli napsütésben még egy 
rövidebb idejű kint tartózkodás is súlyos leégést ered-
ményezhet!

A gyakori gyerekkori napozás és leégés magasabb  
bőrrák kockázatot okoz az ember későbbi életében.  
A túlzott UV-sugárzás szaru- és kötőhártyagyulladáshoz 
is vezethet a szemben, és növeli a szürkehályog kifejlő-
désének kockázatát.

A napozást gyermekek esetében az alábbi feltételekkel 
ajánljuk:

 Ä Kerüljük a déli időszakot, inkább a kora délelőtti és 
késő délutáni órákban tartózkodjunk a napon!
 Ä Keressük a félárnyékot, a szűrt fényt!
 Ä Ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásra!
 Ä Használjunk széles spektrumú, SPF 15+ napvédőkré-
met!
 Ä Adjunk a gyerekekre védelmet nyújtó felszerelést:  
világos ruhát, sapkát, kalapot és napszemüveget, 
még a csecsemőkre is!

Misleny Magazin   |  2022. május10

KÖZÉRDEKŰ



„1863-ban volt Sopronban egy dalos-
találkozó, azóta hívják a hegyet Da-
los-hegynek. 1998-tól szervezünk ott 
dalostalálkozókat, ahol az erdőmér-
nök hallgatókkal egy élménypályán 
mutatjuk be az erdő értékeit. Idén a 
központi rendezvényünk a Norma-

fánál volt, és 
egy nemzetközi 
felhívás alap-
ján bárhonnan 
lehetett hozzá 
csatlakozni. 
Magyarországról 
135 intézmény-

ből 10 380 énekes regisztrált” – 
mondta el Szabó Miklós, az esemény 
szervezője.
Május 6-án, 10 órakor a Polgár-
mesteri Hivatal melletti kis erdő-
ben nyolc alsós osztállyal, kb. 180 
kisgyermekkel énekeltük el többször 

is az „Erdő, erdő, erdő, marosz-
széki kerek erdő” című dalt, ami-
hez városunk első embere, dr. Biró 
Károly polgármester is csatlakozott. 
Egy kellemes sétával egybekötve a 
gyerekek átélhették az erdei éneklés 
különleges élményét. A nemzetkö-
zi mozgalomhoz kapcsolódva mi 
is megköszönhettük az erdőnek az 
éltető forrásvizet, a tiszta levegőt, 
a gyógyító növényeket. Fontosnak 
tartjuk, hogy a gyerekek értsék, 
értékeljék a közösségi élményeket, 
csatlakozzanak a hasonló összefo-
gásokhoz.

Dalostalálkozó – Énekelj az erdőben!
Szabó Miklós erdőmérnök felhívására és 
kezdeményezésére iskolánk, a Kozármislenyi 
Janikovszky Éva Általános Iskola is 
csatlakozott az „Énekelj az erdőben!” 
programhoz.

Kardos Helga, JESULI
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Eismann Kata

Idén már második alkalommal 
csatlakozott Kozármisleny a magyar 
népviselet napja rendezvénysoroza-
tához, amit 2015 óta rendeznek meg 
Kárpát-medence-szerte április 24-én.
Tavaly a vírushelyzet programokat 
még nem, csak egy látványos sza-
badtéri kiállítást tett lehetővé ez al-
kalomból, melynek keretében nyolc-
féle népviselet volt megtekinthető 
a Hagyományőrző Udvarban. Idén 
azonban már semmi sem szabott 
gátat a nagyszabású rendezvény-
nek, melyen közel száz népviseltbe 
öltözött hagyományőrző mellett részt 
vettek városunk vezetői és képviselői 
is. Az ünneplők reggel 9 órakor közös 
szentmisén vettek részt a Szent Mór 
püspök-templomban, amit szabadté-

ri táncház köve-
tett. A jó hangu-
latot garantálta 
a Hanga Banda 
magyar népzenei 
együttes kon-
certje, melyet a 
Zenélő Kozármis-
leny programso-
rozat részeként 
rendeztek.
„Ez a nap nagy-
szerű lehetőség 
arra, hogy meg-

mutassuk hagyományainkat a fiatal 
nemzedéknek. Ma mindenki magára 
ölthette saját szülőhelyének népvise-
letét vagy népviselet jellegű ruháját. 
Kozármisleny szerencsére jelentős 
számú és színes népviseletet őriz, 
amit ezen a napon is örömmel visel-
tek lányok, asszonyok, fiúk és férfiak. 
Rohamosan fejlődő városunkban a 
sokféle nemzetiség sokféle viseletet 
vonultatott fel a mai Szent György 
napi szentmisén. Kezdeményezésünk 
nagyon aktív követőkre talált, úgy tű-
nik, hogy minden kozármislenyi büsz-
kén vállalja gyökereit. Mindez érthető, 
hiszen egy nemzedéknek sem lehet 
jövője az elődök tisztelete, a múlt ér-
tékeinek őrzése nélkül” – mondta el 
a rendezvényt szervező Józsa Gergely 

Néptánc Egyesület vezetője, Baum-
holczer Angéla.
A rendezvény célja az volt, hogy 
felhívja a figyelmet határokon is 
átívelő közös értékeinkre, a népvise-
letek sokszínűségére és szépségére, 
erősítve az összetartozást. Bízunk 
benne, hogy a program sikere folyta-
tódik, hiszen a szervezők már 2023. 
április 24-ére készülnek, méghozzá 
egy kibővített programsorozattal, 
amely már nemcsak a várost, de a 
környező településeket is népviselet-
be öltözteti…

A kozármislenyi Józsa Gergely 
Néptánc Egyesület képviseletében 
vettem részt 2022. április 30-án 

Bagon, a Muharai Elemér Népmű-
vészeti Szövetség szervezésében 
megrendezett Fülöp Ferenc Országos 
Hagyományőrző Szóló- és Párostánc 
Versenyen táncospárommal, Horváth 
Kírával. Számomra több szempont-
ból is nagyon fontos volt a részvétel 
az országos szóló- és párostánc 
versenyen. Először is, mert itt ismét 
meg tudtuk mutatni a közönségnek, 
a bíráknak és a versenytársaknak 
városunk népviseletét, tánchagyomá-
nyának egyedi értékeit. Másodsorban 
pedig a Fülöp Ferenc Díj megszerzése 
volt a titkolt és remélt célunk.
Büszkeséggel töltött el bennünket, 
hogy a zsűri bizalmat szavazott a 
Horváth Kírával alkotott kettősünknek, 
és magunkat, valamint versenytár-
sainkat is meglepve, a megszokottól 
eltérően már ilyen fiatalon megkaptuk 
a kiemelkedő elismerést. Igaz, az áp-
rilis végén elért eredményért sokan, 

sokat tettünk. Horváth Gábor tánc-
karvezetőnkkel archív anyagokat ele-
meztünk, ehhez segítséget kaptunk 
Balogh János néptáncpedagógustól, 
aki kozármislenyi gyűjtéséből már 
könyvet is jelentetett meg. Kemény 
felkészítést kaptunk Nyemcsok Pál 
néptáncpedagógustól, főként színpa-
di előadásmódból. Ezúton is hálásak 
vagyunk egyesületünk elnökének, 
Baumholczer Angélának a gyönyö-
rű viseletünkért. Ennek a díjnak a 
megszerzése csak így sikerülhetett, 
közösen végzett, kemény munkával.  
A díjátadón, mikor Kozármisleny vá-
rosát és egyesületünk nevét kimond-
ták, bizony annyira meghatódtunk, 
hogy nem sikerült visszatartani a 
könnyeinket. Nekem sokszorosan 
is örömöt okozott párosunk sikere, 
hiszen szüleim 2019-ben érték el a 
hagyományőrző párostánc versenyen 
ugyanezt a kitüntető elismerést.

Fülöp Ferenc Díj a kozármislenyi léánypárosnak

„Mutasd meg, honnan jöttél!” – a népviselet napja Kozármislenyben
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Főhősünk már évek óta jár verse-
nyekre, az ország bármely pont-
ján hirdetik is meg, nélküle nem 
kezdődhet el. Mindehhez rengeteg 
gyakorlásra van szükség, így kapóra 
jött, hogy most hirtelen 5-6 társra 
lelt, akikkel kiélhette szenvedélyét. 
Mindannyiunkat meglepett, hogy 
milyen izgalmasak a közösen játszott 
meccsek, így hamar egyértelművé 
vált, hogy ennek a délutánnak lesz 
folytatása. Pár hét múlva újra talál-
koztunk.
Az év elején felgyorsultak az esemé-
nyek. Megbeszéltük, hogy érdemes 
lenne klubként működni, így (ugyan 
csak formálisan) megalapítottuk 

a Mecseki Bad Boys 
Gombfoci Clubot. A 
klubnak jelenleg négy 
pécsi, egy kozármislenyi 
és négy bonyhádi tagja 
van, akik – immár kije-
lenthetjük – heti rend-
szerességgel összejön-
nek, és gyakorolnak, 
játszanak egymással. 
Legnagyobb örömünk, 
hogy van köztünk két 
fiatal srác is (a 16 és 20 
éves Levi és Peti), aki-
ket beszippantott a lég-
kör és a játék. Többen 
annyira beleszerelme-
sedtünk a játékba, hogy 
mi magunk szerkesz-
tünk csapatokat, egyre 
többet és többet, mert 
hát mindig van egy 
újabb csapat, amit meg 
akarunk szerezni.

Hajas Zoli, bonyhádi barátunk a 
városában nagyszerű helyszínt talált 
e remek időtöltésnek, a helyi sport-
csarnok egy helyiségét használhatjuk 
péntekenként négy órán keresztül, 
cserébe a helyi rendezvényeken is 
részt veszünk, népszerűsítjük a játé-
kot, bemutatókat tartunk. Bonyhádon 
már egy tizenkétfős tornát is lebo-
nyolítottunk, ami nagy sikert aratott 
a meghívottak körében. Közösen elin-
dultunk egy budapesti tornán is, ahol 
az ország minden tájáról összesen 40 
versenyző állt a tábla mellé, és nem 
vallottunk szégyent.
Mivel sokan vagyunk Pécs környéké-
ről is a klubban, így célszerű volt egy 

közeli helyszínt is keresni a sportá-
gunknak, a klubunknak. Bátor Norbi 
közvetítésével sikerült egymásra 
találnunk a Kozármislenyi Művelő-
dési Központ ügyvezető asszonyá-
val, Bezdán Katalinnal, aki szintén 
péntekenként biztosít számunkra 
egy helyiséget, egyelőre havonta egy 
alkalommal. Május 13-án, pénte-
ken teszteltük is a helyszínt, négy 
asztalt felállítva itt tartottuk a heti 
edzésünket. Elmondhatjuk, hogy 
mindannyian nagyon hálásak vagyunk 
ezért a lehetőségért. Mint minden új 
kezdeményezésnek, nekünk is nagy 
szükségünk van olyan támogatókra, 
akik felkarolják közös ügyünket. Egy 
helyiségre, ahol össze lehet jönni, 
beszélgetni, játszani lehet, ahol akár 
versenyeket is rendezhetünk. Nem 
mellesleg azért is örülünk minden 
lehetőségnek, hogy minél szélesebb 
körben népszerűsítsük ezt a régi, 
magyar játékot.
Ez a gombfoci kicsit más, mint amit 
gyerekkorunkban  játszottuk, de 
gyorsan megtanulható, és sokkal 
élvezetesebb. Pergő ritmusú, takti-
kus, valamint több technikai tudást is 
igényel. Célunk, hogy megőrizzük az 
utókor számára ezt a játékot, szeret-
nénk, ha minél több gyerek kipróbál-
ná, de felnőtteket is szívesen látunk 
köreinkben. Lelkes kezdők vagyunk 
mi is. Mindenkit szeretettel várunk a 
gyereknapon (május 29-én), amikor 
bemutató jelleggel játszunk majd. Az 
érdeklődők számára rendelkezésre áll 
majd a helyszínen több gombfocicsa-
pat, amit kedvére kipróbálhat, játsz-
hat velünk, vagy tanulmányozhatja a 
felállásokat. Akár egymással is játsz-
hatnak a gyerekek, felnőttek. Akit ér-
dekel, annak szívesen elmagyarázzuk 
részletesebben a szabályokat, vagy 
akár azt is bemutatjuk, hogyan készül 
el egy csapat vagy játékos.
Ha szeretsz játszani, vagy ha sze-
retnél újra gyerek lenni, köztünk a 
helyed!

A gombfocisták
Közös történetünk valamikor pár 
hónappal ezelőtt indult, de az 
előzménye évekkel korábbra nyúlik 
vissza: gyerekkorunkban imádtunk 
gombfocizni, majd ahogy felnőttek 
lettünk, abbahagytuk. Csete Sanyi volt 
az első fecske, aki közülünk először 
kezdte komolyan venni azt, amit 
gyerekként mindannyian imádtunk. 
Internetes kapcsolatfelvétel után 
Sanyi összehozott egy péntek délutánt, 
amikor Pécsen, a Kisvadász sörözőben 
megismerkedtünk egymással, és rögtön 
belecsaptunk egy négyórás adok-
kapokba.

Feleki Attila, a Kozármisleny FC futballklub vezetője és Aczél Zoltán, 
a bajnokcsapat vezetőedzője is elfogadta meghívásunkat

Hajas Zoltán és Aracsi Szilárd
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Nyíregyháza, Békéscsaba, Győr, 
Szeged és Pécs. Ezen nagyvárosok 
patinás, élvonalat is megjárt gárdá-
ival mérheti össze erejét a HR-Rent 
Kozármisleny a következő szezon-
ban. Városunk futballcsapata ugyanis 
hatalmas fölénnyel nyerte meg a 
harmadosztályú bajnokság középcso-
portját, már öt fordulóval a bajnok-
ság vége előtt bajnok lett, ráadásul 
lapzártánkig (május 13.) egyik ellen-
fele sem tudta legyőzni. A csapat a 
legtöbb gólt rúgta és a legkevesebbet 
kapta a szezonban, ráadásul a cso-
port gólkirálya (Hampuk Ádám) és a 
góllövőlista második helyezettje (Kir-
chner Krisztián) is Mislenyben játszik.

– Ezúton is gratulálok a bajnoki 
címhez – mondta lapunknak dr. 
Biró Károly polgármester. – Volt, 
hogy én is kint szurkoltam a csa-
patnak a stadionban, örvendete-
sen sokadmagammal, és láttam, 
hogy nagyon együtt van a gárda. 
Rendkívüli sorozatot produkáltak, 
amiért elismerés illeti a játéko-
sokat, a stábot és a vezetőséget 
is. Bízom benne, hogy megállják a 
helyüket a magasabb osztályban, 
még tovább erősítve városunk 
ismertségét és jóhírét.

A csapatot a lefektetett szilárd ala-
pok kétségtelenül alkalmassá teszik 
a magasabb osztályban való indu-
lásra, ám a profi futballban ez nem 
elég. Szerencsére a klub tulajdonosa 
úgy döntött, hű marad a fejlődést 
soha nem gátló hagyományaihoz, és 
minden feltételt biztosít ahhoz, hogy 
a csapat a magasabb osztályban is 
bizonyíthasson.
– Amikor elterjedt, hogy bizonyta-
lan az NB II-es indulásunk, számos 
aggódó telefont kaptam, és töb-

ben próbáltak 
megerősíteni 
azzal, hogy mel-
lettünk vannak 
– mondta Feleki 
Attila. – Szeret-
ném, ha az NB 
III-as bajnoki 
címnek lenne 
folytatása, ezért 
kimondom: a 
Kozármisleny az 

NB II-ben fog indulni! Nagyon sok 
munka vár ránk, el kell kezdenünk 
a szakmai stábbal és a játéko-
sokkal együtt gondolkodni. Nem 
szeretnénk beszállni ésszerűtlen 
anyagi versenybe. Egy olyan szeret-
hető dolgot akarunk csinálni, amit 
már korábban is megtettünk. Az NB 
II. igen nehéz játszótér, nagy múltú 
csapatok alkotják a mezőnyt. Nagy 
harc lesz, de beleállunk!
A klub vezetése megegyezett a közös 
munka folytatásáról Aczél Zoltán 
vezetőedzővel, és már megkezdte a 
tárgyalásokat azokkal a játékosokkal, 
akikre a másodosztályban is építene. 
A cél az, hogy minél többen marad-
janak a jelenlegi keretből, ahol pedig 
erősítésre szorul a gárda, oda ügyes 
fiatal futballistákat szeretnének 
igazolni.

– Sportszervezetünk megkapta az NB 
II-es induláshoz szükséges szövetsé-
gi licencet, a pályánk pedig vélhetően 
alkalmas a másodosztályú indulás-
ra, így ez sem jelenthet akadályt. 
Jelenleg minden erőnket leköti a jövő 
évi keret kialakítása és a felkészülés 
megtervezése, de abban bízom, hogy 
minél hamarabb kialakul a váz, akik-
kel nekifutunk az NB II-nek – fogal-
mazott Magyar Márk klubigazgató.
A csapat lapzártánk után fogadta a 
szekszárdi alakulatot, majd egy hód-

Másodosztály, jövünk!
Biztossá vált, amit már hetek óta sejteni 
lehetett: a HR-Rent Kozármisleny 
labdarúgócsapata öt fordulóval a 
bajnokság vége előtt megnyerte az NB 
III. középcsoportját. Ezzel kivívta a jogot 
a másodosztályban való indulásra, és a 
bajnokcsapat vállalja is a megmérettetést a 
profik között.

Utcabál a sporttelepen – 
ünnepeljen a csapattal Ön is!
A HR-Rent Kozármisleny a klub-
hoz tartozókkal, a támogatókkal 
és a szurkolókkal együtt szeretné 
megünnepelni a csapat bajno-
ki címét. Ezért az utolsó hazai 
mérkőzést követően nagyszabású 
mulatságot szervez a Kozár-
misleny FC sporttelepén. Sátor, 
sörpadok és étel-ital is várják 
az érdeklődőket, akik az aznapi 
belépőjegyük mellé kapott bónnal 
egy tál finomságra és egy pohár 
sörre is jogosulttá válnak.
A fieszta ingyenes, további rész-
leteiről a Kozármisleny FC a Fa-
cebook-oldalán ad tájékoztatást!

Kozármisleny FC
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Tornádó-éremeső
Ismét csodás eredményekkel tértek haza egyesületünk tagjai az április 
9-ei C és B Tíztánc, E Hattánc, D Nyolctánc OB és Klubközi Táncverseny-
ről, és az április 10-én Kaposváron megrendezett Diákolimpia Országos 
Bajnokság és Szabadidős Táncversenyről.
Dobogós helyezések: Mindhárom lányformáció, a „Love story”, az „Ama-
zonok” és az „Abanico” című koreográfia is aranyérmes lett!
Egyéni és páros eredmények:
Aranyérem: Lakatos Lia, Stadlinger Lilla, Krem Amanda, Lelkes Réka, 
Balázs József – Balázs Liliána, Fölker Lili, Fölker Lili – Bánfalvi Míra, Nagy 
Adél, Gál Níla – Tatay Boglárka, Pollák Dániel – Glatz Bianka
Ezüstérem: Kulcsár Zoé, Papp Léla, Bősz Laura, Pajkos Márk Ervin – Titz 
Lili, Tatay Boglárka
Bronzérem: Szabó Boglárka, Mihovics Zsófia, Lelkes Réka, Gál Níla
Gratulálunk minden táncosnak! Köszönjük Jancsi Zsolt, Pomaházi Tamás, 
Király Balázs és Szélesné Krautner Éva tanárainknak a felkészítést!

mezővásárhelyi kirándulás után 
a Monor ellen, hazai pályán fejezi 
be a bajnokságot – az még nem 
dőlt el, hogy május 28-án vagy 
29-én.

Korábbi eredmények:
Paksi FC II. – HR-Rent Kozármis-
leny 0-3 Gól: Szabó D., Kirchner, 
Hampuk.
HR-Rent Kozármisleny – Da-
bas–Gyón FC 2-0 Gól: Hampuk, 
Kirchner.
Iváncsa KSE – HR-Rent Kozár-
misleny 2-2 Gól: Tóth Z., Kirchner.
HR-Rent Kozármisleny – MTK II. 
1-1 Gól: Hampuk.
Rákosmente FC – HR-Rent Ko-
zármisleny 1-4 Gól: Kirchner (2), 
Szabó D., Hampuk.
HR-Rent Kozármisleny – Szek-
szárdi UFC 0-0.

Újabb siker az 
utánpótlásban
Két korosztályban is megnyerte a diák- 
 olimpia megyei döntőjét a kozármis-
lenyi Janikovszky Éva Általános Iskola 
futballcsapata. Az I-es és a II-es 
korosztályban, vagyis a legfiatalab-
bak között egyaránt a mislenyi srácok 
lettek a legjobbak. Mindkét csapat a 
HR-Rent Kozármislenyben pallérozó-
dó ifjú játékosokra épül, a városi siker 
így a klub sikere is egyben. A Kovács 
Zoltán és Suba János vezette ifjú 
tehetségek óriási lelkesedéssel kihar-
colt eredményükkel kivívták a jogot 
az országos döntőn való szereplésre. 
Sok sikert kívánunk nekik a fináléban!

Tornádó TSE
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