
Gondoltunk rájuk, és viseltünk szalagot!

A kozármislenyi védőnői szolgálattal 
sétáltunk egy nemes cél érdekében
A rák elleni küzdelem mindannyiunk számára prioritás. A február 4-ei 
világnap célja felhívni a figyelmet a betegségre, hangsúlyozni 
a megelőzés és a megfelelő kezelés fontosságát.
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Ahogy már a Misleny Magazin előző 
számában is megírtuk, 2023 a ta-
karékosság éve lesz városunkban. 
Ezért is fontos volt, hogy gyorsan 
és széles társadalmi támogatott-
sággal tudjunk elfogadni az idei 
költségvetést. Ez meg is valósult 
Kozármislenyben, hiszen a kilencfős 
képviselő-testület kilenc igen szava-
zattal alkotta meg költségvetését 1,7 
milliárd forintos bevételi és kiadási 
főösszeggel.
Ez a január utolsó napján megtartott 
képviselő-testületi ülés megmutat-
ta, hogy Kozármisleny igenis méltó 
azokra az elődökre, akik az össze-
fogásban hittek, és a város 1927-es 
egyesülésekor félretették az egyéni 
és szűk csoportérdekeket. Most 

is együtt tudtunk gondolkodni a 
kimondva vagy kimondatlanul is lé-
tező ellenzékkel és különutasokkal, 
hiszen Kozármislenynek továbbra is 
példát kell mutatnia nemcsak a helyi 
közösségek, hanem a régió számára 
is azzal, hogy veszélyhelyzet ide-
jén is össze tudunk fogni és talpon 
tudunk maradni. Nekünk továbbra 
is a város fejlődése, dinamikája, nö-
vekedése a fontos, és ezt ebben az 
évben a takarékoskodásokkal tudjuk 
megalapozni.
De mit is jelent a takarékoskodás 
a gyakorlatban? Többek közt az 
energiafelhasználás csökkentését 
városi szinten, amivel azon túl, hogy 
a kiadásainkat csökkentjük, egy or-
szágos és európai uniós programhoz 
is csatlakozunk, melynek célja az 
energiaárak letörése. Azt gondolom, 
hogy ez például szolgálhat másnak 
is, akár a lakosság, akár az intézmé-
nyek vagy más szervezetek számára. 
Ha mindannyian kevesebb energiát 
használunk fel, azzal a pénztár-
cánkat is meg tudjuk kímélni és a 
jövőnkre is vigyázunk, mert ezzel 
tudjuk fékezni az inflációt és gátat 
tudunk szabni a további energiapa-
zarlásnak és energiaár-növekedés-
nek.
Korlátozást vezettünk be a közvilágí-
tásban, ami nem érinti ugyan a tel-
jes települést, de az új lakórészeken, 
ahol már korszerűbb lámpakiosztá-

sok valósultak meg, és még gyérebb 
a zöldnövényzet koronája, általános 
rendező elvként minden második 
világítótestet ki tudtuk iktatni. A régi 
és az öregfalusi részen ugyanakkor 
nem nyúltunk a közvilágításhoz, 
mivel ott a légkábeles rendszernél a 
beavatkozás több költséget jelentett 
volna, mint amennyi az energiafel-
használásban megtakarítható. Szin-
tén hírt adtunk korábban a négy-
napos munkarend bevezetéséről a 
Városházán, az energiafelhasználás 
racionalizálásáról intézményeinknél, 
és a sportcsarnok gázkazáncsere- 
programjáról, amely 2022-ben a  
polgármesteri többletmunka elis-
merésére elkülönített jutalomkeret-
ről lemondva tudott megvalósulni, 
hiszen itt a fűtés továbbra is szük-
séges a közel ezer gyermek minden-
napi testnevelésórájához és a sport-
egyesület felkészülési, utánpótlási 
és versenytevékenységéhez. Ez a 
beruházás erőn felüli vállalása volt 
a településnek, de ebből is látszik, 
hogy a gyermekekre való figyelem, 
az egészségmegőrzés, a sportolás 
továbbra is kiemelt program Kozár-
mislenyben.
A legfájóbb intézkedéseket sajnos 
a közművelődés, a könyvtári fel-
adatellátás terén kellett meghozni 
azzal, hogy a fűtési idényre ezt az 
intézményt bezártuk és a szolgál-
tatásait korlátoztuk. Annak remé-
nyében tettük ezt, hogy az így elért 
megtakarítás lehetővé teszi majd, 
hogy a tavasztól viszont a megszo-
kott városi programokat, rendezvé-
nyeket megtarthassuk. Ezzel együtt 
is vannak itt még kihívások, hiszen 
az állami támogatás évek óta nem 
változott ezen a területen, és ez a 
17 millió forint még a szűk létszá-
mú apparátus bérére sem elegendő, 
tehát a városi könyvtári, kulturális 
és közművelődési feladatokat az 
adóbevételeiből kell az önkormány-
zatnak finanszíroznia.

dr. Biró Károly

Egyhangú döntéssel alkotott 
költségvetést Kozármisleny
Példás gyorsasággal és egyhangú szavazással fogadták 
el a városvezetők a város 2023-as költségvetését
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A Misleny Magazint is érinti az in-
tézkedés, mert a nyomdai költségek 
is brutális módon megemelkedtek. 
Átmenetileg, amíg ezek a rendkívüli 
árak jelen lesznek, kéthavi meg-
jelenés mellett döntöttünk, és a 
lap minőségében is lesz változás, 
hogy továbbra is ingyenesen tudjuk 
biztosítani a lakosságnak ezt a város 
életéről, az önkormányzat döntése-
iről és a kulturális rendezvényekről 
tájékoztató kiadványt. Ugyanakkor 
próbáljuk a hírközléseket az elekt-
ronikus csatornák irányába terelni, 
mint a város és a Misleny Magazin 
Facebook-oldalai, a YouTube-csa-
tornák, valamint a város honlapja. 
Ezeket is érdemes felkeresni, innen 
is lehet tájékozódni. Emellett elindí-
tottuk az önkormányzati ülések élő 
online közvetítését, amivel kapcso-
latban várjuk a visszajelzéseket.
A sport- és civil szervezetek szá-
mára költségvetésünkben a korábbi 
években megszokott keretösszeg 
felét tudtuk betervezni erre az évre. 
A sportegyesület viszont rendkívüli 
finanszírozási segítséget kért, ezért 
azt a pozitív döntést meg tudta hoz-
ni az önkormányzat, hogy az egész 
évben egyenletesen kiutalásra ke-
rülő támogatásunkat egy összegben 

biztosítottuk február 10-éig annak 
érdekében, hogy a sportegyesület a 
működését biztosítani tudja addig, 
amíg a TAO-pénzekhez nem jutnak 
hozzá.
Továbbra sem döntöttünk újabb 
adók bevezetéséről Kozármisleny-
ben, hanem ezekkel a takarékossági 
intézkedésekkel kívánjuk elérni a 
városüzemeltetés fenntarthatóságát.
Jó hír emellett, hogy már írásos 
formában is megkaptuk a támogatói 
döntést arról a fejlesztésről, amely-
lyel külterületi földútjaink állagát 
tudjuk javítani. Erre jelentős, több 
száz millió forintos forrást nyertünk 
el az európai mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési alap programjából, 
és valószínűleg már az ősz folyamán 
nekiállhatunk a fejlesztésnek. Az 
útfejlesztés a Túlsóhegy útjait, az 
Alsóhegy dűlő egyes szakaszait, a 
Palánkvár utcát, a Csikósvölgyből a 
Bozó-tó felé vezető utat és a Rákó-
czi utca északi szakaszát érinti.
Türelmet kérek tehát az ezen a 
területen élőktől. Sokan jelezték, 
hogy a földutak és a külterületi 
utak elhanyagolt állapotban vannak, 
ami annyiban igaz, hogy ezek nem 
klasszikus belterületi, kisvárosias 
területeken helyezkednek el, hanem 

a település külső részein, amely 
területeken alacsonyabb járható-
ság biztosított. De ahogy a korábbi 
útfelújítási programunk is sikere-
sen megvalósult négy évvel ezelőtt, 
úgy ez is elindulhat még ebben 
az évben, és legrosszabb esetben 
2024 nyarára elkészülhetünk, attól 
függően, hogy mennyire lesz sikeres 
a kivitelező kiválasztásának közbe-
szerzési eljárása.
További fejlesztési terveink: ha  
sikerül költségeket megtakarítanunk, 
akkor a közvilágítás tekintetében 
mindenképpen napelemes fejlesz-
tésekbe fogunk fogni. A bölcsődén-
ket már egy újabb pályázat kere-
tében szeretnénk vagy az eddigi 
négycsoportosról ötcsoportossá 
bővíteni, vagy akár további csalá-
di bölcsődékkel kiegészíteni. Ezt 
a programunkat is elindítjuk idén. 
A kézilabda-szövetséggel szo-
ros együttműködésben kialakított 
szabadtéri kézilabdapályánkhoz 
további infrastruktúrát szeretnénk 
kiépíteni saját költségvetésből, mint 
gyalogátkelők, járdaszakaszok, a 
későbbiekben akár öltözők vagy más 
sportágak eszközei. Ezen a terüle-
ten tehát sportfejlesztéssel talál-
kozhatunk egy-két éven belül.

95. születésnapi köszöntő
2023. február 9-én dr. Biró Károly, Kozármisleny város 
polgármestere és Hamvas Éva, a Szociális, Oktatási 
és Kulturális Bizottság elnöke felkereste otthonában 
Bakucz Jánost, hogy felköszöntse 95. születésnapja 
alkalmából. János bácsi a város egyik legidősebb lakója. 
Idős kora ellenére sugárzik belőle a fiatalos jókedv,  
az egészség és a szeretet. 
„Hosszan elbeszélgettünk a múlt kihívásairól, büsz-
keségekről, családról és a mindennapi boldogságok-
ról – miközben egy új baráttal gazdagodtam. Kívánom 
mindannyiunknak és persze magamnak is, hogy sok 
ilyen 90-95, vagy akár 100 éves köszöntést élhessünk 
meg Kozármislenyben!” – írta dr. Biró Károly Facebook- 
posztjában.
A hosszú, egészséges élethez szerencse, jó gének, de 
legfőképpen jó szokások kellenek. A megfelelő életvi-
tellel és étrenddel akár egy évtizeddel is meghosszab-
bíthatjuk életünket, bár János bácsi szerint a titok nem 
más, mint hogy élni kell, és nem szabad meghalni!
Kozármisleny Város Önkormányzata és a település 
lakosainak nevében kívánunk boldog születésnapot és 
további jó egészséget a szép kort megélt János bácsi-
nak!
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Hivatali hírek

 Ä Elfogadásra került a város 2023. 
évi költségvetése, melyről el-
mondható, hogy a nehéz, kihí-
vásokkal teli 2023-as esztendő 
(energiaválság, háború, magas 
infláció) ellenére is stabil gaz-
dálkodási keretet biztosít az 
önkormányzatnak az idei évre. Az 
elvonások és az áremelkedések 
ellenére a város mintegy 95 millió 
forint tartalékkal tervez.

 ÄDöntött a testület a 2023/24-es 
nevelési évre vonatkozó általános 
iskolai körzethatárokról, melye-
ken nem kívánt változtatni.
 ÄDöntés született a Janikovszky 
Éva Óvoda és Bölcsőde óvodai 
intézményegységének nyári zárva 
tartásáról. A nyári zárva tartás 
ideje: 2023. július 31–2023. au-
gusztus 18.
 Ä Felülvizsgálatra kerültek a 
nemzetiségi önkormányzatokkal 
kötött együttműködési megálla-
podások.
 Ä Döntés született a sportcsarnok 
és az iskola közötti járda fel-
újításával kapcsolatban, és egy 
lakossági kérelemről is.

 Ä Fontos döntés született két ön-
kormányzati tulajdonú ingatlannal 
kapcsolatban: a képviselő- 
testület a Művelődési Központ 
és a sportcsarnok bérleti díjait 
megközelítőleg 15-20%-kal emel-
te február 1-jétől. A terembérleti 
díjakról további információ az 
ügyvezetőktől kérhető.
 Ä A testület döntött továbbá a 
Misleny Magazin kéthavi megjele-
néséről, a szerkesztési és kiadási 
feladatokat pedig a Kozármislenyi 
Művelődési Központ és Könyvtár 
Nkft-nek adta át.

dr. Halmos Barbara 
jegyző

A képviselő-testület 2023. 
január 31-én tartotta első 
rendes nyílt ülését, melyen 
az alábbi fontos döntések 
születtek:

Komplex szolgáltatással nyújtunk biztonságot 
Önnek és szeretteinek egyaránt!

Biztosítjuk, hogy Ön és családtagja az otthonában kapjon segítséget a 
mindennapok nehézségeiben. Nappali klubjainkban aktív, érdekes prog-
ramokkal várjuk a szépkorúakat.

Lehetőség van napi egyszeri melegétel igénylésére, amit akár otthonába 
is elszállítunk. Szakképzett ápolóink közreműködésével otthonában kér-
het segítséget a mindennapi tevékenységek elvégzésében.

A nap 24 órájában vigyázunk Önre, vagy az Önnek legfontosabbakra, a 
bajba jutott idősek jelzőkészülék aktiválásával kérhetnek segítséget.

VÁRJUK HÍVÁSÁT!

Telefon: 
+36 20 722-3968 
+36 20 244-1801

Cím: 
7761 Kozármisleny, 

Alkotmány tér 24/A–B
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FIGYELEM! SZÁMLASZÁMVÁLTOZÁS!

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy KOZÁRMISLENY 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a JANIKOVSZKY ÉVA 
ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE bankszámlaszáma 2023. már-
cius 1-től megváltozik.

Utalásaikat a jövőben az alábbi számlaszámokon 
fogadjuk:

Kozármisleny Város Önkormányzata 
Fizetési főszámla  . . . . . . . . . . . . . . 50431173-10007819 
Iparűzési adó beszedési számla. . . 50431173-10007833 
Késedelmi pótlék számla . . . . . . . . 50431173-10007857 
Bírság számla . . . . . . . . . . . . . . . . .50431173-10007840 
Egyéb bevételek beszedési számla . .50431173-10007895 
Végrehajtási, letéti számla . . . . . . .50431173-10007943

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
Térítési díjak . . . . . . . . . . . . . . . . . .50431173-10008030      

Kérjük, aktualizálják a számlaszámokat rendszereikben!

Köszönettel: dr. Halmos Barbara, jegyző

CÍM 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
TELEFON 06-72/570-910
E-MAIL info@kozarmisleny.hu
HONLAP www.kozarmisleny.hu
FACEBOOK Kozármisleny Város 
Önkormányzata

7761 Kozármisleny, Vadvirág u. 4. • Tel.: 72/570-920
e-mail: suzukilanycsok@gmail.com • www.suzukivarga.hu • facebook: suzukibaranya

Műhelyünk nyitva tartása: Hétfő-Péntek: 8.00-16.30, Szombat-Vasárnap: zárva
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A szűrővizsgálatok célja, hogy felfedezzék 
a még rejtett, tünetmentes betegsége-
ket, és ezáltal időben megkezdhessék a 
gyógykezelést. Az ajánlott szűréseken való 
részvétel ingyenes, és életet menthet. 
Nőgyógyászati szűrés: Nőgyógyászati 
rákszűrés fogamzóképes nőknél évente 
javasolt.
Emlőrák szűrése: Javasolt a rendszeres 
tapintásos önvizsgálat, és 40 éves kor fe-
lett évente emlő ultrahang, mammográfiás 
vizsgálat.

Helló            Misleny
megérkeztem

Takács Bercel
  2022.12.30.
  2300 gramm
  46 centiméter

Tóth Lénárd
  2023.01.13.
  3890 gramm
  52 centiméter

Gabnai Dávid Olivér
  2023.01.16.
  2770 gramm
  50 centiméter

Hegedűs Nikolász
  2023.01.16.
  2970 gramm
  48 centiméter

Ellenberger Erik
  2023.01.23.
  3220 gramm
  51 centiméter

Sára Boglárka Emese
  2023.01. 05.
  2910 gramm
  49 centiméter

Fehér Dalma
  2023.01. 06.
  3100 gramm
  49 centiméter

Immár második éve került meg-
rendezésre Kozármislenyben a 
„Sétálj a védőnői szolgálattal egy 
nemes cél érdekében” elne-
vezésű figyelemfelhívó séta a 
rákellenes világnap alkalmából, a 
védőnők szervezésében. Reggel 
hópelyhek közt indult a menet 
a Janikovszky Éva Iskola parko-
lójából fiatalok, középkorúak és 
szépkorúak társaságában. A séta 
után minden résztvevőt teával és 
farsangi fánkkal kínáltak. A rák-
ellenes világnapot immár 21 éve 
tartják minden év február 4-én.
Az epidemiológiai vizsgálatok 
eredménye riasztó, hiszen a 

daganatos megbetegedésekre 
vonatkozó statisztikák növekvő 
tendenciát mutatnak. Világ-
szerte, így Európában és Ma-
gyarországon is az emlőtumor a 
leggyakoribb daganatos megbe-
tegedés a nők körében. A mell-
rák hazánkban is sokakat érint, a 
magyar nők között ez a leggyak-
rabban előforduló daganatos 
betegség. Rendszeres szűrő-
vizsgálatokkal és az egészséges 
táplálkozással sokat tehetünk 
azért, hogy megelőzzük, illet-
ve – a nagy eséllyel gyógyítható 
szakaszban – felismerjük az 
emlőtumort.

Gondolj rájuk, és viselj szalagot!
Stangl-Vincze Virág

GÓLYAHÍR



„Itt a farsang, áll a bál,

keringőzik a kanál.

Csárdást jár a habverő,

bokázik a máktörő.”

Fejlődő városunk kiemelt büszke-
sége a Fészek lakópark közepén 
található intézmény, ahol min-
den csoport izgatottan készült 
a farsangi időszakra. Szebbnél 
szebb színes díszek ékeskedtek a 
csoportszobákban. A gyerekekkel 
közösen készítettünk álarcokat, 
boszorkánylétrát és sok vidám 
kiegészítőt. Énekekkel, mondó-
kákkal vártuk, hogy elűzhessük a 
telet.

Farsang napján a kisgyerekek iga-
zán kreatív jelmezekben érkeztek. 
Volt katica, unikornis, királylány, 
méhecske, focista, denevér és 
még sorolhatnánk. Ezen a napon 
volt tánc és mindenféle finomság.

Sok gyermek először a bölcsődé-
ben szerzi meg a farsangi mulat-
ság élményét, így igazán fontos a 
kisgyermeknevelőknek, hogy ez a 
nap más legyen, mint a többi.  
A Janikovszky Éva Bölcsőde min-
den dolgozója is jelmezbe öltözött 
ezen a vidám napon.

Farsang a Janikovszky Éva Bölcsődében
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A gyermeki szív egyik legkedvesebb 
játéka, a játék mackó története egé-
szen 1885-ig nyúlik vissza. Ekkor ké-
szítette ugyanis az első plüss mackót 
Németországban, Giengen városában 
Margarete Steiff varrónő, aki rajon-
gásig szerette a gyerekeket. A komoly 
gyermekbetegség miatt tolószékben 
élő nő esténként gyerekeknek me-
sélt, és ehhez állatokat varrt. Először 
egy elefántot, majd később a nagy 
sikerre való tekintettel megalkotta az 
első mackót is, amely meghódította 
Németországon át egész Európát és 
Amerikát.
Óvodánkban minden évben február 
elején tartjuk a mackónapot, amit 
nagy szeretettel és várakozással 
fogadnak a gyerekek. Egész héten 
minden óvodai csoport ezzel a témá-
val foglalkozott. A gyerekek hozhattak 
magukkal plüss macikat, melyekből 
minden csoportszoba elé kiállítás 
készült. A mackós mesét, éneke-
ket, mondókákat mackótáncoltatás 

követte. Lehetőség volt macis mesét, 
videót nézni. A délelőtt folyamán 
minden csoport végigjárta az egész 
óvodát, és megtekintette a folyósó -
ra kihelyezett mackókiállításokat.  
A reggeli és az uzsonna alkalmával a 
gyerekek olyan ételeket kaptak, me-
lyek a medvéhez kötődnek, például 
mézes kenyeret vagy Mackó sajtot.

Szekér-Mihon Anikó, óvodapedagógus

Mackónap az óvodábanMackónap az óvodában
„Mert a maci végül is nem más, mint egy különleges módon 
becsomagolt szeretet.”

Misleny Magazin   |  2023. február8

KICSIK ÉS NAGYOK



Iskolanyitogató

A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola sze-
retettel várja leendő elsőseit iskolanyitogató foglalko-
zásaira. A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek 
az iskolai környezettel. A szülők bepillantást nyerhet-
nek az iskolai oktató-nevelő munkába, megismerked-
hetnek és beszélgethetnek a leendő elsős tanítókkal, 
valamint választ kaphatnak a felmerülő kérdéseikre.
Iskolanyitogató időpontok:
Március 9. 16.00–16.30
Március 23. 16.00–16.30
Bemutató órák érdeklődő szülőknek:
Március 9. 8.00–10.40
Március 9-én 17.00 órától beiskolázási szülői értekez-
letet tartunk az intézményben.
Jelentkezzen bemutató óráinkra!

Elérhetőség
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola
7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
Telefon: +36 (72) 570-083
Mobil: +36 (30) 831-3838
Honlap: jesuli.hu

Bölcsődei és óvodai  
nyílt nap
Óvodánk és bölcsődénk 2023. április 13-án nyílt 
napot tart (az óvoda 10 órától 11.30-ig, a bölcsőde 10 
órától 11-ig), amire szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
Ezen a napon meg lehet tekinteni óvodánkat, bölcső-
dénket, csoportjainkat, valamint lehetőség nyílik az 
óvónénikkel és a kisgyermeknevelőkkel való ismerke-
désre, beszélgetésre.
Az óvoda telephelye: Kozármisleny, Alkotmány tér 54.
A bölcsőde telephelye: Kozármisleny, Augusztus 20. 
tér 1.

Baranyiné Belényesi Éva, intézményvezető
Laklia Ildikó, bölcsődevezető

Elérhetőség
Janikovszky Éva Óvoda 
7761 Kozármisleny Alkotmány tér 54.
Honlap: www.ovikozarmisleny.hu
Tel./Fax: 72/570-043; 72/371-224

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 
– Bölcsőde intézményegység
Laklia Ildikó – bölcsődevezető
7761 Kozármisleny, Augusztus 20. tér 1.
Telefon: 72/954-217
E-mail: bolcsodevezeto@ovikozarmisleny.hu
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Kultúr.péntek 
és eseménynaptár egész évre

Számos program és újdonság várja a kozármislenyieket 2023-
ban is. Ugyan a Művelődési Központ és Könyvtár áprilisig 
csak péntekenként szolgálhatja ki olvasóit, látogatóit meg-
szokott közösségi tereiben, de az intézmény falain kívül is 
lesznek izgalmas megmozdulások.
Sok éves hagyománya van már a márciusban megrendezett 

női hétnek. Ez az esemény minden évben eltérő tematiká-
val, de ugyanazzal a céllal szerveződik: megmozgatni, in-

formálni, összekapcsolni a kozármislenyi nőket – generációtól 
függetlenül. 2022-ben – két év bezártság és a vírushelyzet okozta frusztráció után 
– a kikapcsolódás, a sikeres nők középpontba állítása volt az egyik hangsúlyos 
elem. 2023-ban komolyabb téma várja az érdeklődőket: testi, lelki betegségeink, 
s ezek megelőzése köré csoportosulnak a tervezett programok.
Petőfi Sándor a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb képvi-
selője, rendkívüli irodalmi munkássága mellett forradalmár, nemzeti hős. A bi-
centenárium apropóján a velünk élő Petőfi szólal meg versben, dalban a Vivat 
Bacchus előadásában. A 2001-ben alakult, nemzetközileg is elismert együttes neve 
garancia arra, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepének egyik 
meghatározó alakjára méltó módon emlékezhessünk március 15-én.
Májustól beindul a nagyüzem, majáliskor ismét megmozdul a város apraja-nagyja a 
különböző sportegyesületek közreműködésével. Ismét megrendezésre kerül a Mis-
leny Race családi futóverseny, de a csapatsportok képviselői is készülnek. A hónap 
utolsó vasárnapján pedig már a gyerekeké lesz a főszerep.
Nagyszerű hír, hogy idén a Tájház is nyitva áll majd a nagyközönség előtt. A Petőfi 
év apropóján pedig egy olyan innovatív programelem is bekerült az eseménynap-
tárba, amire eddig nem volt példa a településen: az év második felében slam  
poetry versenyre és előadói estre invitálja a Művelődési Központ az újdonságra 
nyitott kozármislenyieket. (Ez olyan alulról szerveződő esemény, ahol a résztvevők 
saját verseiket, műveiket adják elő pár percben, és ezek után értékelik egymást.)
Addig se feledjük, hogy pénteki napokon a részleges nyitvatartás 
ideje alatt is érdemes felkeresni a Művelődési házat, hiszen a 
könyvtár változatos olvasnivalókkal, a Mislenyi Portéka piaca 
különféle finomságokkal, helyi termékekkel várja a látogató-
kat, az Alkotó Műhelyben pedig Mika Viktória festőművész 
inspirálja kreatív feladatokkal és technikákkal az alkotásra 
nyitott gyerekeket.

Kis-Buchberger Petra
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Mit tartalmazott a Gittegylet csomag-
ja? Miért jelent hadüzenetet az a kü-
lönleges pesti gyerekszó, hogy eins-
tand? Egyáltalán, hogyan született 
meg Molnár Ferenc már több mint 
egy évszázada töretlenül népszerű 
regénye? Ezekre, és még számtalan 
izgalmas kérdésre kaphatott választ 
az, aki ellátogatott február első hete-
iben a Kozármislenyi Városi Könyvtár-
ba, a Pál utcai fiúk vándorkiállításra.
Az interaktív tárlat 2017-ben indult 
útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum és a 
Móra Könyvkiadó jóvoltából a Nemze-

ti Kulturális Alap támogatásával, 2023 
februárjában pedig – a pécsi Csorba 
Győző Könyvtárral történő együttmű-
ködés keretében – Kozármislenybe 
érkezett.
A kiállítás idejére rendkívüli nyitva-
tartással várta az iskolai osztályokat, 
civil szervezeteket és az irodalom-
kedvelő közönséget az áprilisig csak 
péntekenként működő könyvtár.  
A közel két hét alatt számos látoga-
tó kaphatott betekintést a 11 tabló, 
installációk és a könyvhöz köthető 
tárgyak segítségével Boka János, 

Nemecsek Ernő vagy a vörösinges Áts 
Feri és társai mindennapjaiba.

„Néhány évvel ezelőtt, egy fogadáson 
találkoztam a japán császárnéval, aki 
azt mondta, gyerekkorának kedvenc 
olvasmánya A Pál utcai fiúk volt, és 
biztos benne, hogy a magyarok mind 
olyanok, mint ők. Én meg azt gondol
tam, hogy mi itthon tévedünk, nem 
a Nobeldíjas nagyságok, nem a 
művész óriások a legismertebb ma
gyarok a nagyvilágban, hanem Boka 
és Nemecsek.” Békés Pál, író

Interaktív barangolás a grundon
Kis-Buchberger Petra
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Szeretettel 
várjuk az 
érdeklődőket!
SZIOKA Háziverseny 
2023. március 3. péntek, 16 óra
Helyszín: rendezvényterem

Bővebb információ: 
Szigeti Oktávia – Kozármislenyi 
Moderntánc Csoport

1989 óta ünnepeljük január 22-én a 
magyar kultúra napját, annak emlé-
kére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le nemzeti 
himnuszunk kéziratát. Azóta tarta-
nak országszerte megemlékezése-
ket, kulturális műsorokat ebből az 
alkalomból. Idén a magyar kultúra 
napján került sor a Pécs-Baranyai 
Kulturális Szövetség és a Határokon 
Túli Magyarságért Alapítvány megyei 
ünnepségére, melyet a kozármislenyi 
Városháza dísztermében rendeztek. 
Az ünnepségen nívódíjakat és elis-

meréseket adtak át a térségi kultúra 
kiemelkedő képviselőinek.
A Józsa Gergely Néptánc Egyesület, 
mely idén ünnepli működésének 25. 
évfordulóját, a Pécs-Baranyai Kultu-
rális Szövetség nívódíját vehette át a 
néptánc ápolásáért, a hagyományok 
életben tartásáért és továbbadásá-
ért, valamint a helyi hagyományok és 
néptáncok felkutatásáért, archiválá-
sáért.
A képen balról jobbra: dr. Bokor Béla, 
a Határokon Túli Magyarságért Ala-
pítvány elnöke, Baumholczer Angéla, 
a Józsa Gergely Néptánc Egyesület 
elnöke, dr. Biró Károly, Kozármis-
leny polgármestere, Eismann Kata, 
a Józsa Gergely Néptánc Egyesület 
titkára, táncos és Horváth Gábor, a 
Józsa Gergely Néptánc Egyesület 
tánckarvezetője.
Fotó: Hegedüs Tünde
Az elismeréshez sok szeretettel gra-
tulálunk!

Elismerésben részesült 
a Józsa Gergely Néptánc Egyesület

A Kozármislenyi Polgárőr Egyesület két tagja 
is elismerésben részesült. Kellényi György a 
polgárőrségben végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként megyei elnöki dicséretben és  
kitüntetésben, Lembachné Pintér Brigitta elnöki 
kitüntetésben részesült. Szívből gratulálunk 
polgárőreinknek!
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A távozókat érkezők követték, hiszen 
felnőtt keretünkbe sikerült leiga-
zolni Dániel Ádámot, illetve csat-
lakozott hozzánk Csernus Bálint is, 
továbbá folyamatban van Forgács 
Gábor átigazolása. Dániel Ádám 20 
éves kaposvári nevelés, 1-es és 2-es 

poszton bevethető játékos, aki két 
hónapos PEAC-os kitérő után érke-
zett hozzánk. Gyorsan beilleszkedett 
csapatunkba, remekül passzol abba 
a játékba, amit játszani szeretnénk. 
Megyei és NB 2-es csapatunkban 
is szerepet szánunk neki, eddig két 

mérkőzésen szerepelt a színeinkben, 
ahol 12 pontot átlagolt.
Csernus Bálint korábban utánpót-
lás korosztályban volt játékosunk. 
Kétéves PVSK-s időszaka után tért 
vissza hozzánk. Bálint 3-as és 4-es 
poszton fog szerepelni. Jól képzett 
játékos, aki remek távoli dobásokra 
is képes. Fizikálisan utol kell érnie a 
csapatot, majd ezt követően mind-
két felnőtt csapatunknál számítunk 
a játékára. Szintén húszéves játé-
kos, rengeteg lehetőség áll előtte, 
és nagyon elszántan vágott bele a 
munkába. Eddig egy megyei mérkő-
zésen lépett pályára, ahol 12 pontot 
szerzett.
Forgács Gábor 24 éves, és nemcsak 
kora, hanem eddigi pályafutása alap-
ján is rutinosnak mondható, hiszen 
Baja csapatától érkezik hozzánk, ahol 
az NB 1/B piros csoportjában játszott. 
Átigazolása folyamatban van, febru-
ár elejétől látogatja az edzéseinket, 
mérkőzésen még nem szerepelt. Azt 
már most tisztán látni, hogy képzett, 
igazi hátvéd típusú játékos, akinek 
a fő erőssége a védekezés, de nem 
riad vissza a távoli dobásoktól sem. 
Kíváncsian várom, hogy mire lesz 
képes éles helyzetben, miután alkal-
mazkodni tudott csapatunkhoz és 
játékunkhoz.
Bő keretünk van, vannak játékosok, 
akik megyei vagy NB 2-es bajnokság-
ban szerepelnek, de a többség mind-
két fronton bevethető. Céljaink nem 
változtak, mind a megyei, mind az NB 
2-es bajnokságban szeretnénk a leg-
jobb négy közé jutni. Széles a rotáci-
ónk, de nem lesz könnyű feladat.
A megyei bajnokságban még két 
meccsünk van vissza, itt elég egy 
győzelem a négybe jutáshoz. Az NB 
2-es bajnokság viszont nagyon ki-
egyensúlyozott, más csapatok szerint 
is talán minden idők legszínvonala-
sabb bajnoksága az idei. Hatalmas 
bravúr lenne a négybe kerülés, de 
már eddigi szereplésünk is példa nél-
küli. Jelenleg a harmadik helyen áll 
a csapat, és még hét mérkőzés van 
vissza a bajnokságból.
Fontosnak tartjuk, hogy fiataljainknak 
biztosítsuk a lehetőséget és meg-
teremtsük a jövőképet, ezért után-
pótlás korú játékosok is lehetőséget 
kapnak a felnőtt edzéseken való 
részvételre.
A kosárlabdának Kozármislenyben 
van jelene, volt múltja és lesz jövője!
Hajrá, Misleny!

Távozók és érkezők
 – a kosárlabda szakosztály hírei

A téli időszakban két játékos távozott a felnőtt keretből – 
Marton Balázs a kevés játéklehetőség miatt döntött így, 
Ignácz Kristóf pedig a jövőben egyetemi tanulmányaira 
és játékvezetői karrierjének építésére szeretné helyezni a 
hangsúlyt. Balázs fél éve csatlakozott hozzánk, míg Kristóf 
gyakorlatilag serdülő kora óta kozármislenyi játékos, 
rengeteg közös emlék és élmény köti őt a klubhoz. 
A folytatáshoz sok sikert kívánunk nekik!

Tóth József kosárlabda szakosztályvezető, a felnőtt csapatok vezetőedzője
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Önkormányzata

KOZÁRMISLENYI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Elkezdődött az NB II-es bajnokság 
új féléve a HR-Rent Kozármisleny 
számára. Bár a java csak most jön, 
de az együttes mindent megtesz 
azért, hogy megőrizze másodosztályú 
tagságát.
Ahogy minden téli felkészülés során, 
úgy most is voltak távozók és új ér-
kezők is.
A rövidebb felkészülési időszak-
ra négy edzőmeccset tervezett a 
szakvezetés, de a Dunaújváros elleni 
összecsapás elmaradt, így egy győze-
lem (Soroksár 3-0) és egy döntetlen 
(Szentlőrinc 2-2) mellett egy vereség-
gel (Paks 0-3) zárták a kék-fehérek a 
téli edzőmérkőzéseket.
A tavaszi nyitány előtt Szekeres 
Zoltán vezetőedző a következőkép-
pen tekintett előre: „Új igazolásaink 
közül Várkonyi Bence remek fizikális 
állapotban van, és jó benyomást tett 
ránk az elmúlt hetekben. A fiatal Ul-
rich Dániel is teljesen egészséges, és 
számíthatunk rá. Daru Bence sajnos 
a Soroksár ellen egy rúgás következ-
tében megsérült. Kun Bertalan és 
Gránicz Patrik személyében a támadó 
szekciónk erősödött, viszont nekik 
a megfelelő állapot eléréséhez még 
idő kell. Szorgalmasan dolgoznak, és 
ha minden jól alakul, nagyon hamar 
elérik a csúcsformájukat. Sági Milán 
érkezésével egy nagyon jó fizikumú 

védőjátékossal erősödött a keretünk, 
így a védelemben a variációs lehe-
tőségeink szélesebb skálán mozog-
hatnak, ami roppant fontos lehet 
a tavasz folyamán. A Kozármisleny 
mindenki ellen kezdeményezni fog, 
ahogy tette ezt az őszi fordulókban 
is. Bízom benne, hogy a játékunk 
tovább javul, és ez az eredményes-
ségben is megmutatkozik majd. 
Domináns, kezdeményező futballt 
szeretnék látni, ami a bennmaradás-
hoz segíti a Kozármislenyt.”
Az említett játékosokhoz csatlakozott 
még a mindössze 17 esztendős Vas 
Bence, aki a PMFC kölcsönjátékosa-
ként a tavaszt kék-fehérben focizhat-
ja végig.
Az ősz második felére a kozármisle-
nyi csapat alapjátéka már szemre is 
tetszetős, biztató képet mutatott.  
A téli igazolásokkal kiegészülve 
megfelelő vérmérséklettel elkezdhe-
tik tovább gyűjtögetni a pontokat a 
bennmaradás érdekében.
A következő hetekben élet-halál csa-
ták következnek, hiszen Kirchnerék 
játszanak például a Kazincbarcikával, 
a Szentlőrinccel, és Kozármislenybe 
érkezik a sztárokkal teletűzdelt MTK 
is. Természetesen a szurkolók buzdí-
tására is óriási szükség lesz a célok 
eléréséhez!
Hajrá, Kozármisleny!

Izgalmas tavasz vár 
a focicsapatra

Kozármisleny FC
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