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„Az ötvenhat férőhelyes intézmény már most megtelt, ezért
jövőre beadjuk a kormányhoz az újabb pályázatot, hogy két
új épületszárnnyal tudjuk bővíteni.” – dr. Biró Károly

A TOP-1.4.1-19 számú, Bölcsődei Férőhelyek Kialakítása című felhívás keretében, zöldmezős beruházásként, 542,58 millió forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatásból, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal
konzorciumi együttműködésben létesült az új intézmény.

TÁJÉKOZTATÓ

A hely, ahol adómentesen
élhetnek a városlakók
dr. Biró Károly

Sokan kérdezik, hogy minek köszönhető a város sikere. Hogyan tudjuk
megoldani, hogy nem kell a városlakókat helyi adókkal terhelni. Ennek
két titka van. Az egyik, hogy lassan
egy évtizede sikeres az az ingatlanfejlesztés, melyet az önkormányzat
hajt végre a saját tőkéjéből. Ennek
hozadékaiból tud évről évre előrébb
lépni a város. A másik pedig, hogy
rendkívül sikeresek tudunk lenni a
pályázatokon, külső források bevonásával. Ami egyébként egy átlagos
önkormányzathoz képest sokkal
nagyobb terhet és feladatot jelent a
városvezetés számára, de Kozármis-
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leny eddig sikeresen oldotta meg ezt
a feladatot. Hiszen ha csak a 2021-es
évet vesszük alapul, akkor azt láthatjuk, hogy a 11 benyújtott pályázatból
valamennyit elnyerte a város.
Beköszöntött a várva várt tavasz,
így elindulhatnak a városban azok a
fejlesztések, melyeket már korábban bejelentettünk. Ezek többsége
az Öregfalura koncentrál. Örömmel
számolhatok be arról is, hogy szintén egy pályázatnak köszönhetően a
napokban felújításra kerül városunk
legforgalmasabb belső útja, a Janikovszky Éva utca. Az autóbusz-menetrend elektronikus utastájé-

koztatóját is bővítjük. A napokban
megkezdjük a Hunyadi utca, az
úgynevezett „Kopaszka” teljes körű
felújítását. Nem volt már értelme
ezen az útszakaszon a toldozásnak,
foltozásnak, ugyanis ez az útszakasz
nem rendelkezik megfelő útalappal.
Ennek megoldására is tavaly nyertünk
el egy pályázatot. Várjuk még erre az
évre a külterületi földutak fejlesztésére benyújtott 300 millió forintos
pályázatunk pozitív elbírálását, ami
többségében szintén az Öregfalu
közlekedési szakaszait fogja érinteni, illetve az ottani közlekedést teszi
komfortosabbá.
Fontos döntések születtek a március 22-én megtartott testületi ülésen. Végre hatékonyan tudunk majd
intézkedni a közterületen hagyott
gépjárművek elszállításáról, aminek
érdekében pályázatot írt ki a képviselő-testület. Lesz majd olyan vállalkozó, aki ezt a feladatot el tudja látni.
A képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta a civil szervezetek pályázatait. Az 5 millió forintos keretből
4,4 millió forinttal nyolc civil szervezetet tudunk támogatni. Nagy sikere
volt a városban a jégpályának, ezért
a képviselő-testület arról is szavazott, hogy 2022 decemberére ismét
pályázni fogunk rá.
Egy nagyon sikeres programsorozatot is rendeztünk a városban, „Nők
hete” címmel, melynek záróeseményét március 11-én tartottuk.

TÁJÉKOZTATÓ
Március 15-én nagyon színvonalas
program keretében emlékeztünk
szabadságszerető hőseinkre. Aktuális üzenet volt a mostani háborús
környezetben, hogy a szabadságunkat minden körülmények között
meg kell védenünk és őriznünk. A
városban járva azt látom, hogy Kozármisleny egy békés, nyugodt hely,
és ezt mindenekfelett meg tudjuk
őrizni. A város példásan vizsgázott
szolidaritásból. Nemcsak az ukrán
zászlóval és a békegalambbal üzentük meg, hogy szolidárisak vagyunk,
és a békét várjuk és követeljük,
hanem civilek és magánszemélyek
már rögtön az első napon adományokat gyűjtöttek és szállítottak az
ukrán határhoz. Egy helyi vállalkozó
segítségével jómagam is el tudtam
látogatni egy autónyi adománnyal
egy budapesti gyűjtőponthoz. Azt
látom, hogy a helyiek maximálisan
békepártiak.
Nagyon fontos pillanat volt márciusban, hogy elkészült az új, négycsoportos bölcsődeépület a Fészek
lakóparkban. Ezzel ez sokéves
projektnek érkeztünk el egy fontos
mérföldkövéhez, hiszen még 2016

Ünnepélyes keretek között került átadásra
a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde új telephelye.
folyamán született a kezdeményezés új bölcsőde kialakítására, és
indult el a tervezési és a pályázati folyamat széles körű lakossági
szükségletfelmérést követően.
A most elkészült korszerű, energiahatékony, akadálymentesített épület
a Fészek Lakótelep meghatározó
létesítménye lesz. A következő
hetekben az eszközök, berendezések beszerzése és felszerelése
fog megtörténni, a bölcsőde pedig
a nyár végén költözik át a jelenlegi,

Alkotmány téri épületből. A jelenlegi bölcsődei helyiségeket felújításuk
után az óvoda veszi birtokba, itt új
óvodai csoportszobák és nevelői helyiség kerül kialakításra.
Továbbra is kiemelt célunk a közösségszervezés és a programszervezés.
Ennek érdekében újabb pályázati
projekteket fogalmaztunk meg a téli
időszakban, és folytatjuk a tavaszi,
nyári időszakot a majálissal, majd a
gyermeknapi programokkal. Ha tehetik, látogassanak el programjainkra!

A Gyöngyvirág utórezgése,
avagy a boltbezárás és a plázastop
Ahogy előző számunkban hírül adtuk, bezárta boltját az óvárosban (az Öregfaluban) üzemelő Gyöngyvirág ABC tulajdonosa. Ennek kapcsán többen jelezték a közösségi médiában, hogy bővíteni kellene a város élelmiszerkereskedelmi kínálatát. Egyetértünk azokkal, akik szeretnék, hogy városunkban több kisbolt és még legalább egy nagyobb
ABC legyen. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy Kozármislenyben minden kereskedelmi egységet – szabadpiaci
alapon – vállalkozók nyitnak és üzemeltetnek. Az önkormányzat csupán a működési engedélyek kiadását (és az
ehhez kapcsolódó hatósági feladatokat) végzi.
Arra biztatjuk a lakosságot, hogy vállalkozzanak, és a kevésbé ellátott területeken is bátran nyissanak üzleteket!
A nagyobb üzletek nyitása azonban más kérdés. Rájuk a „plázastop” törvény vonatkozik.
Egy kicsit részletesebben: Magyarországon 2012 óta egyedi döntéstől függ az, hogy lehet-e új, 400 négyzetméternél nagyobb üzletet építeni. Az önkormányzatok szeretnének a városukban új fejlesztéseket látni. Egy diszkont
áruház építéséhez nem kellene Kozármisleny költségvetéséből költeni, de ilyen projekt nem indulhat el, mert a
plázastop blokkolja a szabadpiaci alapú törekvéseket.
A három diszkontlánc (Aldi, Lidl és Penny Market) és a Spar a kisvárosokban és azok környékén, valamint a falvakban is átrendezte a bevásárlási szokásokat. A helyi vásárlóerő elszívásával sok helyi kisboltosnak okozott nehézségeket.
A tőkeerős külföldi cégek a plázastop ellenére is találnak bővülési lehetőséget, például meglévő boltokat vesznek
és alakítanak át. (A három német diszkontláncnak együtt évente körülbelül 40-50 új üzlet nyitására lenne igénye.)
Ezt a lehetőséget az önkormányzatunk is megvizsgálta, de városunkban nincs megfelelő nagyságú, eladó kereskedelmi ingatlan.
Folyamatosan vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy valamelyik diszkontcég üzletnyitásával elősegítsük a lakosság
jobb ellátását.
(A plázastop törvény kifejezetten a nagy külföldi láncok terjeszkedését próbálja megakadályozni. 2014 óta az Aldi,
a Lidl, a Penny Market és a Spar összesen 242 új üzletet nyitott, a CBA, Coop, Reál hármas viszont összesítve
2206 boltot vesztett el.)
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HIVATALI HÍREK
Hivatali hírek
A képviselő-testület 2022. március 22-én ülésezett, ahol
az alábbi fontos döntések születtek:
Ä Elfogadásra került a város 2022-

es közbeszerzési terve.
Ä Döntés született az óvodai beiratkozás időpontjáról: a beiratkozásra 2022. április 21-én
(csütörtökön) és 2022. április
22-én (pénteken) 8–17 óra között, a Janikovszky Éva Óvoda
és Bölcsőde székhelyén (Kozármisleny, Alkotmány tér 54.) kerül
majd sor. A beiratkozásról bővebb
tájékoztatás az intézmény honlapján olvasható.
Ä A bölcsődei ellátás tekintetében
döntés született az új négycsoportos bölcsőde indításához
kapcsolódóan a gondozási díj
bevezetéséről. 2022. szeptember
1-től a bölcsődei ellátásért az
igénybe vevőknek 750 Ft/nap/fő
gondozási díjat kell majd fizetniük. Természetesen a jogszabály
lehetőséget biztosít az ellátás
kedvezményes és ingyenes igénybevételére is. Ennek feltételeiről
Laklia Ildikó bölcsődevezetőnél
tájékozódhatnak. Az étkezési térítési díjak egyelőre változatlanok
maradtak.
Ä A közterületen lévő üzemképtelen járművek elszállítására vonatkozó pályázat kiírásáról döntött
a testület. A pályázat részletei
megtalálhatók a városi honlapon.
Ä Döntött a testület a kozármislenyi civil szervezetek részére nyújtandó támogatások összegeiről is.
Eredményes pályáztatást követően nyolc szervezet részesülhetett
így támogatásban az idei évre.
Ä De döntött a grémium a Kozármislenyi Művelődési Központ és
Könyvtár Nonprofit Kft. lemondott
felügyelőbizottsági tagjának pótlásáról is. 2022. március 22-től
Igrinyiné Vida Melinda látja el ezt
a feladatot.
Ä Több telek esetében döntött úgy
a testület, hogy lemond az önkormányzatot megillető elővásárlási jogról.
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Ä A 2022. március 8-án megjelent

kormányhatározat beruházási
célterületté nyilvánította az autópályától délre fekvő önkormányzati tulajdonú, 094/52. hrsz-ú, jelenleg szántó művelésű területet.
Döntés született a szántónak a
művelésből kivonására vonatkozó
eljárás elindításáról és a közművek kiépítésének megkezdéséről.
A képviselő-testület célja, hogy
minél hamarabb nagy beruházót
találjon a területre.
Ä Lezárult a településképi rendelet módosításának folyamata,
melyre lakossági kérelmek és
kisebb elírások és pontosítások
miatt került sor. 2021 óta húzódó
módosítási folyamat zárult le a
rendeletmódosító rendelet elfogadásával.
Ä Támogatásban részesült továbbá
a ZR Team Kozármisleny, amelynek versenyzői sikeresen szerepeltek a Global Grappling korosztályos bajnokságon, és kivívták
maguknak az indulás jogát az
európai bajnokságra.
Ä Döntött a testület a „Pécs és
térsége szennyvízelvezetésének
fejlesztése” projekttel kapcsolatos kommunikációs terv elfogadásáról. Tájékoztatást kapott a
testület arról, hogy a kivitelezés
várhatóan csúszni fog.
Ä Pályázat benyújtásáról döntött a
testület a jégpálya idei megvalósítására.
A soron következő rendes testületi ülés időpontja: 2022. április 26.
kedd.
Választási információk: Tájékoztató a választópolgárok számára
az országgyűlési választásról és az
országos népszavazásról
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke
2022. április 3. napjára tűzte ki az
országgyűlési képviselők válasz-

tását, egyúttal ugyanezen a napon
országos népszavazásra is sor kerül.
Kozármisleny város választópolgárai
a Baranya 02. országgyűlési egyéni választókerület jelöltjeire és a
pártlistákra, valamint a nemzetiségi
névjegyzéken szereplők a nemzetiségi listákra adhatják le szavazataikat. A választással párhuzamosan
országos népszavazásra is sor kerül,
melynek keretében négy kérdésben
dönthetnek a választópolgárok.
A szavazókörök nevét, címét a választási értesítő tartalmazza.
A választással kapcsolatban bővebb
tájékoztatás a www.valasztas.hu
honlapon érhető el, illetve a Helyi
Választási Irodánál (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.; tel.: 72/570-933;
e-mail: jegyzo@kozarmisleny.hu) is
kérhető. Az országgyűlési választással és népszavazással kapcsolatos minden információ folyamatosan elérhető lesz a település
honlapján.
Helyi Választási Iroda

KÖZÉRDEKŰ

Biztonságpolitikai fórum Szakács Lászlóval
A mi alapvetésünk az, hogy van
egy olyan szövetségi rendszer,
aminek a tagjai
vagyunk – ez
az Európai Unió
és a NATO –, és
ez a szövetségi rendszer az,
amely szavatolni
tudja Magyarország gazdasági
stabilitását és az ország békéjét.
Az ország biztonságát a NATO tudja
szavatolni, emellett egész biztosan
megoldást kell találni az energiabiztonság kérdésére, hogy ne függ
jön az ország ilyen mértékben az
orosz nyersanyagoktól – a gáztól és a
kőolajtól. Az Európai Unió átlagosan
40%-ban van kitéve Oroszországnak az
energiaellátás tekintetében, Magyarország pedig 85%-ban, tehát több mint
a duplájával. Ezen változtatni kell, erre
tervet kell készíteni, hiszen egész Európa is erre készül. Ezeket a terveket
végre lehet hajtani, és ennek rövid és
középtávon már lehetnek eredményei
(3-6 évet mondanak francia és német
szakértők) – hangzott el az előadáson.
Szó volt ezenkívül a fórumon a
Magyarország felett átrepült drónról. Az előadók nyilvánvaló hibának
tartották, amit hihetetlen, hogy senki
nem látott. Azt láthattuk, hogy a
magyar légierő a földön maradt, és
a horvátoknak sem jeleztük, hogy
valami feléjük repül. Ez nyilvánvalóan
nagyon veszélyes dolog. Azóta viszont
láthatóan jobban figyelik a magyar
légteret, és többször vannak a Gripenek a levegőben. Ez egy nagyon fontos dolog – kommentálta a helyzetet
Szakács László.

Az orosz–ukrán háború társadalmi
és gazdasági hatásairól tartott
lakossági fórumot dr. Szakács László
Kozármislenyben. A beszélgetés eredetileg
tervezett előadója, Tarjányi Péter betegsége
miatt nem tudott részt venni a rendezvényen.
Helyette Mesterházy Attila, a NATO
Parlamenti Közgyűlésének volt elnöke,
jelenlegi alelnöke volt a vendég.
Mesterházy Attila „Felébredt az orosz
medve” címmel tartott előadásában
arról beszélt, hogy alapvetően mindenki látja, tudja, érzi, hogy a szolidaritás, a béke, a szabadság hagyományosan baloldali értékek.
– Politikusként mindannyiunknak
hangsúlyoznunk kell, hogy mi természetesen a béke oldalán állunk.
Világosan ki kell mondanunk, hogy
elítéljük az orosz agressziót, akik rátámadtak egy olyan országra, amelyik
semmiféle fenyegetést nem jelentett
rájuk nézve. Ezt az agressziót, ezt
az inváziót el kell ítélni – mondta el,
majd beszélt a katonai és információs
képességekről is:
– Valószínűleg nem jól látta a Kreml,
hogy milyen képességei vannak az
ukrán hadvezetésnek, hadseregnek.
Nem jól mérte fel sem az ukrán,
sem pedig az európai hangulatot,
nem vette figyelembe, hogy egész
Európában választások lesznek.
Legfőképpen a nagy, befolyásos és
nagy gazdasági erővel rendelkező
országokban, mint például Franciaországban, Nagy Britanniában. Nemrég
pedig Németországban volt választás,
ahol az új adminisztráció elég karakánul kiállt a béke, az Európai Unió
és a NATO mellett.

A közönséget természetesen a drón
is érdekelte, valamint felmerült még
kérdésként, hogy milyen gazdasági
hatásai lehetnek ennek a konfliktusnak.
– Lesznek olyan gazdasági hatásai,
melyeket már most is érzünk, de
lesznek olyanok, amelyek egyszerre gazdasági és politikai hatást is
jelentenek. Ilyen például Paks 2-nek
a megépítése, hiszen egy embargóval és szankciókkal sújtott országból technológiát behozni, ráadásul
úgy, hogy ők maguk hiteleznék ezt
meg – ez ebben a szövetségi rendszerben (az Európai Unióban és a
NATO-ban) nem lesz kivitelezhető.
Azok a partnerek – nyugat-európai,
transz-atlanti, amerikai partnerek –,
akik részt vettek volna a Paks 2 beruházásban, nem győzhetők meg arról,
hogy Oroszországgal együtt tudnak
működni.
A gazdaságot annyiban érinti, hogy
mindenkinek be kell látnia, hogy
Putyin Oroszországa, és maga Putyin
sem megbízható, kiszámítható partner. Ezért az energiaszolgáltatásban,
a nyersanyagokban alternatív forrásokat, csatornákat kell keresni – hangzott el.
– Békére és stabilitásra van szükség,
amit mi ebben a szövetségi rendszerben tudunk elképzelni. Ezért azt
várjuk a következő kormánytól, hogy
az Európai Unióban és a NATO-ban
– az elfogadott alapértékeket vallva
– úgy politizáljon, hogy Magyarországról lekerüljön az a stigma, hogy
mi vagyunk Európában Putyin utolsó
barátai – vonta meg a fórum végső
konklúzióját dr. Szakács László.
(x)
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MÁRCIUS 15.

Legyen béke, szabadság és egyetértés!

Az ünnepek fontos szerepet töltenek
be életünkben, különösen azok, amelyek nem az üzletről, a vásárlásról, a
forgalom növeléséről szólnak.
Március 15-e a magyar és az európai emberek szabadságvágyáról, a
nemzetről és a függetlenségről szól,
vagyis azokról a múltban gyökerező
és jövőnket meghatározó értékekről,
amelyeket nemzedékeken keresztül
meg kell őriznünk, tovább kell adnunk a mindenkori ifjúság számára.
Az értékközvetítés célját szolgálta
az 1848-as forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából
városunkban megrendezett, magas
színvonalú ünnepség is. Köszönet
érte az önkénteseknek, a szervezőknek, a Kozármislenyi Művelődési
Központnak és a fellépőknek: a Józsa
Gergely Néptánccsoportnak és a Kozármislenyi Fúvószenekarnak.
Idézzünk fel néhány gondolatot az
ünnepi beszédből:
1848. március 15-e olyan fényt
gyújtott Magyarország egén, amely
beragyogja a jövendő évszázadait.
Ez a fény átvilágít napjainkig, itt van
velünk és erősít mindannyiunkat e
hazában és szerte a világon.
’48 öröksége nemzeti identitásunk
alapja. Mi, mai magyarok csak úgy
lehetünk jó polgárai a hazának, ha
megállunk Petőfiék, Jókaiék, Vasvá-
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riék mérlegén, mert a nemzet nagy
ereje – a csendes többség – napról
napra megméri tetteit, gondolatait,
és szavait a ’48-as örökségben és
nem engedünk a ’48-ból. Ez a mi
örökségünk, ehhez mérjük mindennapi teendőnket.
Büszkék is csak úgy tudunk lenni, ha
a ’48-as örökség hordozói vagyunk és
betartjuk, fenntartjuk azokat az elveket, amiket megfogalmaztak Pesten
a fiatalok, akiknek a későbbi korban
is lettek követői. Ebből a szabadságvágyból táplálkoztak az ’56-os fiatalok is, amikor újra a szabadságért
kellett küzdenünk. Minden évszázad
kitermeli a maga szabadságküzdelmét. Nekünk ez jutott: konokul ragaszkodni a szabadsághoz! A szabadsághoz és a békéhez. A békéhez és a
lehetséges egyetértéshez.
Jókai Mór a 12 pont záróüzenetét úgy
fogalmazta meg, hogy legyen béke,
szabadság és egyetértés!
Megvonhatjuk a mérleget magunkkal szemben! Hogyan formálódtak a
’48-asoknak tett ígéreteink, milyen
eredményre vezettek nemzeti küzdelmeink az elmúlt 174 esztendőben?

Idézzünk fel néhányat:

Ä Kívánjuk a sajtó szabadságát, a

cenzúra eltörlését – a közösségi
médiában ma is van cenzúra.

Ä Felelős minisztériumot Budapes-

ten – ez minden korszak legfontosabb kihívása.
Ä Törvény előtti egyenlőséget, polgári
és vallási tekintetben – ez a mai
demokratikus rendszerünk egyik
alapja.
Ä A katonaság esküdjék meg az
alkotmányra, és a magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
Ä Petőfi gondolatait idézve, minden
munkánk és törekvésünk arról
szól, hogy a magyar név újra szép
lesz, méltó régi nagy híréhez.
Ä Hol a szabadság, ott van a haza.
Isten áldd meg a magyart!

INTERJÚ

Kozármisleny dinamikusan fejlődik
a 25 év alatti
fiataloknak, vagy
Kozármisleny városának országgyűlési
amikor a gyerképviselőjét és díszpolgárát, dr. Hoppál
meket nevelő
Pétert kértük meg, hogy értékelje a most
családoknak a
záruló négyéves időszakot.
kormány visszatérítette a tavaly
befizetett jövedelemadójukat.
Még fel sem ocsúdtunk a járvány
okozta terhek és a gazdasági csúcsteljesítmény öröme alól, amikor bekövetkezett az újabb globális trauma. Az
orosz–ukrán konfliktus óriási árnyékot
vet egész Európára. A magyar emberek nemet mondanak a háborúra. Ma
a béke és a biztonság a legfontosabb
kincsünk, ezért minden erőnkkel arra
kell koncentrálnunk, hogy Magyarország ne sodródjon bele a szomszédunkban zajló háborúba. Minden rossz
mondatnak beláthatatlan következményei lehetnek. Szigorúan tilos fegyvereket és katonákat küldenünk Ukraj– A Misleny Magazinnak tavaly adott
nába. A magyar emberek biztonsága
interjújában számos eredményről
most mindennél fontosabb. A háborús
beszámolt, amelyek városunk fejlődésének mérföldkövei. Miket tart menekültek ellátásában is oroszlánrészt vállalnak a magyar emberek és
az elmúlt ciklus kiemelt teljesíta hatóságok. Kulcskérdés az, hogy a
ményeinek?
– Először is köszönöm az összegzés háborúra reagáló gazdasági szankciók
ne terjedjenek ki az energetikai nyerslehetőségét a Misleny Magazinnak,
anyagokra. Belegondolni is borzalmas,
egyúttal tisztelettel köszöntöm a
mi lenne, ha ennek a konfliktusnak a
kozármislenyi olvasókat. Legelsőkövetkezményeként leállna a gáz és a
sorban engedjék meg, hogy tisztekőolaj szállítása Magyarországra.
letemet és köszönetemet fejezzem
ki a kozármislenyi embereknek, akik – Ezek valóban mai életünk leghúsbavágóbb kérdései. Azonban a
az elmúlt két évben a mindannyiunk
fejlődés remélhetőleg nem torpan
életét megváltoztató világjárvány
meg tartósan. Mik jelenleg Kozárterheinek fegyelmezett viselésében,
misleny legfontosabb gazdasági
a betegek ellátásában, a gyermekek
mozgatói?
tanításában, a szolgáltatások és az
önkormányzat működtetésében példás állampolgári helytállásról tettek
tanúbizonyságot. Hatalmas értéknek
tartom azt az összefogást, tenni
akarást és munkabírást, amivel mi
magyarok, köztük a kozármislenyi
vállalkozások és munkavállalók
megmutattuk a világnak, hogy a
világgazdaság 2020-as visszaesése
után Európa legnagyobb GDP-növekedését, egyúttal a magyar gazdaság
harmincéves történetének rekordértékű, 7,1%-os gazdasági erősödését
el tudtuk érni. Ennek a bravúrnak
a gyümölcseit méltán élvezhették
idén év elején a kozármislenyiek is,
amikor visszaállítottuk a 2010 előtt
megszüntetett 13. havi nyugdíjat,
adómentességet biztosítottunk

– Nagy utat tettünk meg az elmúlt
években Kozármisleny fejlesztésében. Az általános iskola közel 800
millióból felújított épületét szeptemberben adhattuk át, és máris itt az újabb öröm. Elkészült a
régen várt, vadonatúj bölcsőde is
bő félmilliárdos fejlesztéssel. Ezek
a nagy beruházások a jövőt szolgálják, hiszen Kozármislenyben nagyon
magas a gyermekes családok aránya, akik az Európában egyedülálló családtámogatási rendszer és
otthonteremtési program kedvezményezettjei is egyben. Fontosak az
életminőség emeléséhez hozzájáruló
beruházások is. Ilyen az új bringapark, az utak, járdák rehabilitációja,
a kerékpárutak építése, a kultúrház
vagy az utastájékoztatási rendszer
fejlesztése. A legfontosabb lépés
azonban az, hogy a város történetében új fejezetet nyithattunk pár
nappal ezelőtt egy friss kormányhatározattal. Az első mezőgazdasági
terület átminősítésével beindulhat
ugyanis a Kozármislenyi Ipari Park
fejlesztése, amely egész Baranya
gazdaságfejlesztésére pozitív hatást
fog gyakorolni. Ezzel a lépéssel az e
ciklusra tett legfontosabb vállalásomat sikerült teljesíteni. Hiszem, hogy
ezekre az eredményekre alapozva
tovább építkezhetünk a következő
években Kozármislenyben.
– Ezek valóban a jövőt szolgáló lépések. Bízunk benne, hogy Kozármisleny megőrzi dinamikus fejlődését
az előttünk álló időszakban is.
Köszönjük az interjút!
(x)
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In memoriam Áldozó László
2022. március 17-én a kozármislenyi Flüei
Szent Miklós templomban, gyászmise utáni
megemlékezésen köszöntek el a családtagok,
a város képviselői, barátok, szomszédok,
ismerősök és tisztelők a 88. évében, 2022.
február 18-án, rövid szenvedés után elhunyt
Áldozó László festőművésztől, Kozármisleny
város díszpolgárától.
Palotai Zsuzsa

Áldozó László alkotóművészként
létrehozott munkáival nap mint nap
találkozhatunk, hiszen szeretett
lakóhelyéről, Kozármislenyről több
mint félszáz képet rajzolt, festett,
alkotott. Ezek java részét a településnek adományozta, amelyek ma is
a városháza falait díszítik.
Az elmúlt években hat kiállításon
ismerkedhettünk, találkozhattunk
Kozármislenyben műveivel. Legutóbb
tavaly nyáron, a számára is újdonságot jelentő Kerti Galéria kiállításon,
amely olyan nagy örömöt okozott
számára, hogy szinte fürdött a saját
alkotásainak fényében.
Kozármisleny mellett kiállított Sopronban 21 alkalommal, Pécsett 11 alkalommal, Budapesten 6 alkalommal,
de alkotásai szerepeltek kiállításokon
Győrben, Eisenstadtban, Oroszlányban, Fertődön, Kaposváron, Szekszárdon, Bambergben, Kalmbachban,
Komlón, Békéscsabán, Bécsben,
Fertőszentmiklóson, Pozsonyban,
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Grazban, Bogácson, Meggyesen
és Szigetváron is.
Elemista kora
óta rajzolt, festett. Rajziskolát,
rajztanfolyamot
végzett, ahol Merész Károly, Ákos
Ernő, Szarka Árpád, Balázs Béla
és Roisz Vilmos

voltak mesterei.
Alapító tagja lett a Soproni Képzőművészeti Társaságnak. Neve megtalálható a Kisalföldi művészek lexikonában, valamint a Sopron vármegye
képzőművészete a XVIII–XX. században című albumban.
Festőművészi munkássága során
elkészítette a Sopront bemutató 110,
majd a Pécset megörökítő 84 képből
álló sorozatát. Január végén örömmel írta, hogy befejezte 114 képből
álló, dunántúli városokat bemutató
sorozatát „Ahány kép, annyi város”
címmel – mi sem jelzi jobban, hogy
egész életében, örökké alkotott. Ez a
sorozat nagy álma volt, és kegyes volt
hozzá az élet, hogy befejezhette. El
is fáradt, de ki gondolta volna, hogy a
festőköpeny után a földi porköpenyt
is leveti.
Áldozó László 1934. május 6-án,
Sopronban született, és tanulmányait
is itt végezte. Egyetemre a sikeres
felvételi után „helyhiány” – valójában

inkább az ötvenes évek magyarországi politikája – miatt nem mehetett.
Helyette várta a munka, majd a sorkatonai szolgálat, Dombóváron érte
az 1956-os forradalom. Tudatosan
maradt a hűség városának polgára,
hogy ott elköteleződjön a vasöntöde
mintakészítő üzemében. 1963-ban
kapta kézhez felsőfokú, öntőipari üzemmérnöki diplomáját, majd
itt dolgozott műszaki beosztásban
nyugdíjazásáig, egészen 1994 februárjáig. A mintakészítőben meghonosította a minőségi munkát, és az üzem
plakettek, kisdomborművek készítésére kapott megbízásokat. Makettjeik
nemzetközi kiállításokon szerepeltek,
kiváló eredményekkel. Közülük több
is megtekinthető a Soproni Parkerdőben.
Szívét Kovács Julianna rabolta el,
akivel 1959-ben házasodtak ös�sze, hogy a 3 év múlva születendő
gyermekükben kiteljesedjen közös
életük értelme. Fia építészmérnöki
tanulmányai után Pécsen maradt, itt
alapított családot. Az unoka érkezése
ösztönözte őket a költözésre, így érkezett az Áldozó házaspár 1994-ben
Kozármislenybe, és lett Áldozó László
a város „Laci bácsija”.
Tudjuk, hogy már szerettei között
van, tudjuk, hogy így könnyebb, de
nehéz elengedni, búcsúzni tőle. Tudjuk, hogy ez a búcsú csak a testnek
szól, hiszen itt marad nekünk az eltöltött idő, itt maradnak az emlékek,

KULTÚRA
itt maradnak az alkotások, itt marad
velünk egy különleges, alkotó ember
szelleme, munkássága. 2022 tavaszán elköszöntünk Áldozó Lászlótól,
köszönjük, hogy ismerhettük, köszönjük, hogy osztozhattunk vele örömben és bánatban, köszönjük, hogy
megtisztelt bennünket a munkájával,
a barátságával!

ÁLDOZÓ LÁSZLÓ 26. ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSA
/Bundy János/
Verscím: a sorok kezdőbetűi szerint
Kossuth utca szép Egerág felől
Oltalmába vesz ódon házakat
Zaj jő a régi italbolt mellől,
Ám balról plébániánk megnyugtat.

Ott a szőlődomb, havas pincesor,
Zúgó jegenyék közt kőfeszület.
Óvja, félti hazánkat oly sokszor
Lelkes ’48-as hű kegyelet.

Régi ház a Petőfi utcában,
Mesél az iskola épülete:
Itt a tágas főbejáratában
Sokaknak indul dolgos élete…

Áldott 60 éves forradalom,
Sebző, gyilkos két világháború,
Zászlónk csonkoló, hazug Trianon,
Láng emlékművein sok koszorú.

Látunk alapfoktól művészetet:
Egy fajátékos vidám óvodát,
Nyitott kapu buzdít víg küzdőket,
Indulnak el a sportcsarnokon át.

Ókortól máig idők teltek el,
Tavasztól télig életek múltak,
Óránk jár, de a lélek nem megy el,
Lásd, az emlékek nem halványulnak.

Két Szekér Fogadó is nyitva áll,
És a Center Panzió hív minket:
Pár korsó sörrel Orbán Laci vár
Egy dumára sok Toldi-vendéget.

Látsz stációkat a szenvedésről,
Ékes horvát kápolnát ölelve.
Létünk mai valós életéből
Egyéb épületeket megfestve.

Kilátsz az Orgona utca felé,
Ámulhatsz az új épületekre.
Lent az autóbuszmegálló elé
Dombjárók jönnek pontos időre.

Köszönet jár e kedves művekért,
Bonyolódó létünk örökítve,
Ősi erő vezérelt ihletért,
Lelki élményeinket követve.

Kozármisleny, 2016. szeptember 9.
Szent Mihály havában.
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NŐK HETE

Mislenyi lányok, hölgyek, asszonyok
Örömtánccal indult, vidám mulatsággal
zárult a Nők Hete Kozármislenyben – remek
keretet adva ezzel az ötnapos, változatos
programkínálatnak. A már hagyományosnak
számító eseménysorozat elsődleges célja
idén is a kozármislenyi nők megszólítása, a
helyi közösségek mozgósítása volt.
Sokszínű programokkal várta a
Művelődési Központ és Könyvtár
március 7. és 11. között a hölgyeket Kozármislenyben. A nyitónap
délelőttjén a generációk megmozgatása volt a cél. Ács Ica az idősebb
korosztályt táncoltatta meg, amit
egy kis agytorna, vidám nőnapi
kvíz követett. Ezzel párhuzamosan
Pálfy-Nagy Lilla az anyukáknak segített abban, hogyan maradhatunk
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gyerekek mellett
is fittek.
A keddi online
nőnapi játékot szerdán a
vállalkozó nők
követték: Szabó Andrea, vállalkozásfejlesztő coach kreatív tervezős
délelőttre invitálta azokat, akik az
üzleti életben szeretnének sikereket
elérni. A kezdeményezés a tervek

szerint nem áll meg az egyszeri
alkalomnál, a közeljövőben egy női
vállalkozóklub formájában rendszeressé válhat.
A környezettudatosság az élet minden területén fontos, idén is sokan
göncöltek a településen a Földért.
A „Klubzsák a közösségekért” akció
keretén belül több mint egy mázsa
használaton kívüli ruha gyűlt össze
a művelődési házban. A „zöldnap”
további részében természetes és
vegyszermentes tippeket kaphattak
az érdeklődők Mányoki Rita tudatos
életmód mentor és Stangl-Vincze
Virág védőnő segítségével.
A zárónap délelőttjén a nyitott védőnői tanácsadóban sminktippekkel, anyajegyszűréssel, egészséges
ételek és italok kóstolójával indult a
program. Délután ezt válthattuk télifagyira, Turbo rágóra és Kojak-nyalókára. Ez a retró életérzés jellemezte az egész estés programot,
amely a Nők Hete záró- és a Pécsi
Tudományegyetem International

NŐK HETE
Seasons programsorozatának nyitórendezvénye volt egyben.
Az „Egy ilyen lánynak a diszkóban a
helye – a Kádár-korszaktól napjainkig” című program alapjául a
@Kádár_Insta #Divatos #mindennapok a legvidámabb barakkban címet viselő kiállítás szolgált, melyet
dr. Biró Károly polgármester,
dr. Miseta Attila, a PTE rektora és
dr. Tarrósy István, a PTE nemzetközi igazgatója közösen nyitottak meg
Kozármislenyben. Az április 8-ig
látható, innovatív tárlat kiegészült
az Amella BaG egyedi táskáival, melyeket a korszak jól ismert „csíkos
szatyrai” ihlettek.
Az este második részében a KultúrSzalon Exkluzív kerekasztal-beszélgetés a nőiség témáját járta körül.
A moderátor, Dombi-Mirolya Liza
négy tehetséges és példamutató nőt
kérdezett: a kiállítás kurátora, Egri
Petra mellett a Glamour magazin
alapítóját és főszerkesztőjét, Maróy

Krisztinát, az egyetemi docens, divatkutató dr. Keszeg Annát, valamint
az Amella BaG kreatív igazgatóját
és tervezőjét, Burkhart-Szentiványi
Gabriellát.
Az izgalmas beszélgetést látványos show követte. Hatalmas sikert
aratott a @divatja_múlt bemutató Lánczos-Benkő Tímea stylist
vezetésével, a PONT Pécs ruháiban,
kozármislenyi fellépőkkel. Az estét
és az egész rendezvényt egy jó

Kedves szülők!
Óvodánk és bölcsődénk április 7-én nyílt
napot tart (az óvoda 10 órától 11.30-ig,
a bölcsőde 10-től 11-ig), amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. Ezen a
napon meg lehet tekinteni óvodánkat,
bölcsődénket, csoportjainkat, valamint
lehetőség nyílik az óvónénikkel és a
kisgyermeknevelőkkel való ismerkedésre,
beszélgetésre.
Baranyiné Belényesi Éva, intézményvezető
Laklia Ildikó, bölcsődevezető

hangulatú – @táncolj, gyere, táncolj
még! – diszkó zárta. A diszkógömb
és a retró hangulat természetesen
itt sem maradhatott el!
A hét programsorozata kiegészült
a könyvtár „Lepd meg magad egy
könyvvel!” című, nagy sikerű meglepetés játékával, illetve egy jótékonysági gyűjtéssel, amelynek keretében
a Bólyi Családok Átmeneti Otthonának lakóit segítették az adományozók.

Kozármisleny Város
Önkormányzatának
38/2022. (III.22.) határozata az óvodai és
bölcsődei beíratás idejét 2022. április 21. és
2022. április 22. napján
8 és 17 óra között jelöli
ki, helyszíne az óvodai
és bölcsődei intézményegység.
A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde elsődleges felvételi körzete
Kozármisleny város
közigazgatási területe.
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TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató leendő elsős gyerekek szülei számára
Varga Éva intézményvezető
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A 2021/2022. tanév rendjéről szóló
20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet szerint
az általános iskola első évfolyamára
a tanköteles tanulókat 2022. április
21–22-én kell beíratni. Bővebb információt a kormány részletes tájékoztatója után, várhatóan április elején
tudunk adni.
Jelenleg játékos iskola-előkészítő
foglalkozásokat tartunk azoknak a
gyerekeknek, akik iskolánkba szeretnének iratkozni. A következő előkészítő foglalkozások 2022.04.04-én,
hétfőn és 2022.04.06-án, szerdán
15:00–16:00 óráig lesznek az iskolában. A gyerekek bepillantást kapnak
az iskolai életbe, megismerkedhetnek
a leendő tanítónénikkel/bácsikkal, így
szeptemberben már ismerős környezetbe érkeznek. Az osztálytanítók
Lovas Andrea, Sutiné Lázár Emőke,
Knoch Kornélia és Zsoldos Roland
lesznek.
Az elmúlt hetekben öt jelenléti szülői értekezletet tartottunk a
beiskolázásról, ezenkívül ajánljuk
még az online szülői találkozásokat,
melyek 2022.03.30-án, szerdán és
2022.04.13-án, szerdán 17:00 órakor
lesznek. Ezeken az alkalmakon a leendő elsős tanítók fognak bemutatkozni, a szülők pedig fel tudják tenni
kérdéseiket. A beiskolazas2022@
jesuli.hu csoportban fogjuk megosz-
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tani a belépési linket. A csoporthoz
való csatlakozáshoz kérjük, küldjék
el e-mail-címüket a jesuli@jesuli.hu
címre!
Pedagógiai munkánk középpontjában a gyerekek egész személyiségének és tudásának fejlesztése
áll. Az alapkészségek fejlesztését
és a képességek kibontakoztatását
tekintjük elsődleges feladatunknak.
Odafigyelő, szeretetteljes légkör
kialakítására törekszünk, amelyben
minden kisdiák az egyéni képességei szerint a legtöbbet tudja kihozni
magából. Segítünk minden tanulónak, hogy megtalálja azt a területet,
amelyben tehetséges, kiemelkedhet,
és sikerélmény érheti. Oktató-nevelő
munkánkban előtérbe helyezzük az
életkornak megfelelő játékos, tevékenykedtető, tapasztalatszerzésen
alapuló ismeretszerzést, nyelvtanulást. Kiemelt figyelmet fordítunk a
hagyományos értékek átadására, úgy
mint becsület, őszinteség, felelősségvállalás, egymás iránti tisztelet,
elfogadás.

Amit fontosnak tartunk:

Ä idegennyelv-oktatás (német nem-

zetiségi nyelv, angol),
Ä tehetségek fejlesztése,
Ä érzelmi intelligencia fejlesztése,
Ä differenciált bánásmód,

Ä problémamegoldó, felelősségteljes

gondolkodás kialakítása,

Ä a minőségi szabadidő eltöltése

iránti igény kialakítása,

Ä iskolánkban kialakult hagyomá-

nyok ápolása,

Ä egészséges életmódra nevelés,
Ä környezettudatos gondolkodás

kialakítása,

Ä biztonságos közlekedésre nevelés.

Amit még kínálunk:

Ä szakkörök,
Ä digitális eszközök alkalmazása a

tanórákon,

Ä változatos napközis programok

(színház-, bábszínház-, hangverseny-látogatás),
Ä sportolási lehetőségek,
Ä könyvtári foglalkozások.
Szeretettel várunk minden leendő
első osztályos gyermeket!

Kozármislenyi Janikovszky Éva
Általános Iskola
7761 Kozármisleny,
Alkotmány tér 53.
Telefon: 72/570-083

KULTÚRA

Mutasd meg a tehetséged! – 2022
Az idei évben is megrendezésre került a Szigeti Oktávia
Táncművészetért Alapítvány háziversenye. A versenyen
szívet melengető produkciókat láthatott a közönség.
A közel húsz előadás közül 8-nak arany, 4-nek ezüst,
3-nak pedig bronz minősítést osztott ki a zsűri.
Szívből gratulálunk minden versenyzőnek!

A versenyen részt vettek:
Tar Emese, Molnár Emma, Ivelics Anna, Burkus Lilla,
Rudán Kamilla, Kaszás Luca, Makai Zora, Kaszás Lilla,
Tóth Melinda, Grosch Jázmin, Nyíri Sári, Drenda Panna,
Varkoly Johanna, Heinemann Inez, Panta Gréta Natália,
Panta Lídia Eszter, Szabó Léna Erika, Schneider Gréta,
Horváth Dóri, Zsoldos Hédi, Zsoldos Tünde
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Káprázatos ősz után remekül indult a tavasz
A HR-Rent Kozármisleny
együttese tavasszal ott folytatta
küzdelemsorozatát a labdarúgó NB
III. középcsoportjában, ahol ősszel
abbahagyta: veretlenül a tabella
élén. A káprázatos őszi szezont (20
meccsből 16 győzelem és 4 döntetlen)
eddig hasonlóan eredményes tavasz
követte, így továbbra is a Mislenynek
van a legnagyobb esélye a bajnoki
cím megszerzésére.

Kozármisleny FC

A tavaszi szezon február közepén
kezdődött, és lapzártánkig négy
mérkőzést játszott a HR-Rent Kozármisleny csapata. Aczél Zoltán vezetőedző legénysége először idegenben,
a Ceglédi VSE ellen lépett pályára, és
bár a hazaiak korán előnybe kerültek,
Szabó Dominik góljával sikerült kiharcolni a döntetlent a masszív ellenfél
ellen.
A második fordulóban már egy hazai
rangadó következett: a közvetlen üldöző Dunaújváros érkezett a mislenyi
stadionba. A csaknem teltház előtt
megrendezett összecsapáson egy
gyönyörű lövést követően ismét Szabó
Dominik volt eredményes, de a Kónya
Kornél kiállítása miatt közel 40 percig
emberhátrányban küzdő Kozármisleny
nem tudta kihúzni a végéig, így a rangadó pontosztozkodással zárult.
A harmadik forduló újra idegenbe
szólította a csapatot, Dabason ismét

Ferencvárosi TC II. – HR-Rent Kozármisleny

nehéznek ígérkező ellenfél várt a mieinkre. Az előzetes várakozás ellenére a gárda a télen igazolt Tóth Zoltán
két góljával és Beke Péter találatával
végül magabiztosan győzött.
A negyedik fordulóban a meglepetésre készülő Honvéd II. érkezett Kozármislenybe, ahol azonban nem borult
a papírforma, a HR-Rent Kozármisleny kiváló játékkal, óriási fölényben
játszva, Kirchner Krisztián, Hampuk
Ádám és Szabó Dominik szépségdíjas
találataival fényes diadalt aratott.
Mindez azt jelenti, hogy továbbra is
őrzi veretlenségét a csapat, a négy
tavaszi bajnokin két győzelemmel és
két döntetlennel zárt, így továbbra is
jelentős előnnyel vezeti a tabellát.
A tavaszi 1–4. fordulók eredményei:
Ä Ceglédi VSE –
HR-Rent Kozármisleny 1-1
Ä HR-Rent Kozármisleny –
Dunaújváros 1-1

Ä FC Dabas –

HR-Rent Kozármisleny 0-3

Ä HR-Rent Kozármisleny –

Budapest Honvéd-MFA II. 3-0

Nőnapi meglepetés
Izgatottság, mosoly és öröm – a
HR-Rent Kozármisleny labdarúgói nagy meglepetést szereztek
a Kozármisleny SE NB I/B-s női
kézilabdacsapat tagjainak, hiszen
március 8-án, a nemzetközi nőnap alkalmából virágokkal várták
az edzésre érkező hölgyeket.
A gesztus szíves fogadtatásra
talált, a lányok nagyon örültek a
figyelmességnek, ami nemcsak a
focisták hölgyek iránti tiszteletét
fejezte ki, hanem újabb állomást
jelentett a két mislenyi sportegyesület egyre szorosabb kapcsolatában is.

25 meccsesre nőtt a veretlenségi sorozatunk
Ferencvárosi TC II. – HR-Rent Kozármisleny 2-3 (1-3)
HR-Rent Kozármisleny: Somogyi – Beke, Gajág, Füredi,
Turi – Horváth, Nagy E. (Szabó D. 72.) – Vajda (Kónya
62.), Kirchner (Kozics 62.), Tóth Z. (Horvát 82.) – Hampuk (Berdó 72.). Vezetőedző: Aczél Zoltán.
Gólszerzők: Horváth 8., Vajda 13., Kirchner (11-esből) a
39. percben.
Küzdelmes mérkőzésen, hatalmas szívvel szerezte meg
idénybeli 19. győzelmét a mislenyi csapat. Kirchnerék
kiválóan kezdték a mérkőzést az első csapatból több
helyen is magyar bajnokkal megerősített vendéglátók
ellen: az első negyedórában előbb Horváth Dániel szerzett gólt egy lecsorgó labdából, majd Vajda távoli lövéssel vette be a hazaiak kapuját. Nem sokkal később a
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menteni igyekvő Füredi öngólt vétett, de a félidő végén
Kirchner büntetőből újból kettőre növelte a HR-Rent
Kozármisleny előnyét.
A második játékrészben Baturina révén újra egy gólra
zárkóztak fel a hazaiak, majd Bekét kiállította a játékvezető, ami után megváltozott a játék képe. Az addig
mezőnyfölényben játszó vendégek emberhátrányban
már inkább a védekezésre koncentráltak, és az utolsó
percben büntetőt hárító Somogyi vezérletével, hősies
küzdelemben tartották meg az előnyüket. Ezzel a fiúk
nemcsak az 55. születésnapját ünneplő Aczél Zoltánnak
szereztek szép ajándékot, de immár 25 mérkőzésből
állóra növelték a veretlenségi sorozatukat is.
A listavezető HR-Rent Kozármisleny már lapzártánk
után az ESMTK együttesét fogadta hazai pályán.

SPORT
Kozármislenyi résztvevők az Európa-bajnokságon
Két kozármislenyi versenyzőért is szoríthatunk a 2022. március 26–27-én,
Budapesten megrendezésre kerülő GRAPPLING Európa-bajnokságon. A ZR
TEAM KOZÁRMISLENY versenyzői, Gerényi Tamás és Gacs Gergő a magyar
bajnokságon kvalifikálták magukat a nemzetközi tornára – Gacs 92 kg-ban
országos bajnokként, Gerényi pedig 84 kg-ban bajnoki másodikként vívta ki
magának az indulás jogát.
Mindkét harcos rengeteg munkát fektetett abba, hogy a kontinensviadalon képviseljék hazánkat és Kozármislenyt. Az Eb-t követően részletes
élménybeszámolóval jelentkezünk!
ZR TEAM Kozármisleny
BAZIL JIU JITSU

Diákolimpián jártunk
KMSE Kosárlabda Szakosztály, Tóth József
A tavalyi lezárásokat követően az idei tanévben megtartották a 3×3-as
diákolimpia területi, régiós illetve országos döntőit.
Örömmel tettem eleget a Janikovszky Éva Általános Iskola felkérésének,
hogy én készítsem fel a gyerekeket a megmérettetésre. Külön edzésekkel,
foglalkozásokkal készültünk.
A területi döntőbe decemberben két csapattal indultunk, végül ezen az
eseményen az első és a harmadik helyet sikerült elérnünk. Ez azt jelentette, hogy bár az egyik csapatunk veretlenül jutott a régiós döntőbe, a
másik csapatunknak itt véget értek a küzdelmei.
A régiós döntőt február végén Budapesten rendezték, ahol Tolna, Somogy
és Pest megye legjobbjaival mérkőztünk. A csoportmérkőzések sorát
hiba nélkül, veretlenül vettük, jöhetett a keresztjáték a döntőbe jutásért.
Sokáig döntetlen volt a mérkőzés, de fizikálisan az ellenfelünk bizonyult
jobbnak, így végül, ha minimális különbséggel is, de legyőztek minket.
Következett a bronzmeccs, aminek igazából semmi tétje sem volt, hiszen
az első két helyezett juthatott az országos nagydöntőbe, de ennek ellenére rendkívül okos és taktikus játékkal sikerült nyernünk a nálunk lényegesen nagyobb ellenfél ellen.
Pici hiányzott csupán ahhoz, hogy egy „kis csapat” Kozármislenyből oda
jusson, ahol még sosem járt. Két bedobott pontra volt csupán szükségünk
a bravúrhoz, de ez most nem sikerült.
Véleményem szerint már ez is hatalmas eredmény, remekül helyt álltak a
fiúk, és jár nekik a gratuláció!
Köszönöm az iskolának a lehetőséget, remek élmény volt a sportolóknak
és nekem egyaránt!

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