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NB III középcsoport 2021/2022

Bajnokcsapat

A csapat, amely a 2014/2015-ös évben NB III-as ezüstérmet
szerzett, idén az NB III középcsoportjának bajnoki címét
ünnepelhette Mislenyben.

„Máskor és most összefogni még
Egymásért és Kozármislenyért!”

TÁJÉKOZTATÓ

Energiaválság ide, energiaválság oda,
Kozármislenyben idén is közösségi költségvetést hirdetünk!
dr. Biró Károly
Sajnos, ahogy
minden híradásból látjuk,
az energiaárak
növekedése
válsághelyzetet
eredményezett
nemcsak Magyarországon, de az egész fejlett
világban. A megemelkedett energiaárak a városüzemeltetésben is nagy
terhet jelentenek. Viszont ezúttal
is segítségünkre van Kozármisleny
korábbi előrelátó gazdálkodása,
tartalékolása. Az előző évek szisztematikus fejlesztési programjainak
köszönhetően mára legnagyobb
intézményeink – a városháza, az
óvoda, a bölcsőde és a sportcsarnok – már házi naperőművel vannak
ellátva. Most látszik igazán, hogy
mekkora segítség ez a városüzemeltetésben. Ettől függetlenül keresnünk kell azokat a lehetőségeket,
melyekkel további zöldenergiákat
tudunk bevonni az üzemeltetésbe, hogy hosszútávon továbbra se
érezzük magunkat kiszolgáltatottnak
ezen a területen.
A pandémia ellenére erősen kezdtük
az idei évet programokkal, programszervezéssel. Az elmúlt idő-

A település gazdálkodása,
vagyongyarapodása idén is lehetővé teszi
a közösségi költségvetés meghirdetését,
ráadásul ebben az évben a korábbinál
magasabb, ötmillió forintos keretösszeggel.
Két évvel ezelőtt, új kezdeményezésként, nyugati mintára indítottuk
el városunkban a közösségi költségvetést, amely lehetővé teszi, hogy a
településen ne csak a megválasztott
képviselőkön keresztül szülessenek
döntések, hanem a városlakók közvetlenül is beleszólhassanak környezetük alakításába. Az idei felhívás
az elektronikus csatornáinkon – a
város weblapján, Facebook-oldalán
és a Misleny alkalmazáson keresztül – elérhető. Az ötleteket, javaslatokat július 31-ig várjuk. A lakossági kezdeményezések feltétele,
hogy rövidtávon, egy, maximum két
költségvetési éven belül megvalósíthatók legyenek. Az ezen feltételnek
megfelelő és határidőre beérkezett
kezdeményezéseket a közösségi
médiában szavazásra bocsátjuk, az
önkormányzat pedig vállalja, hogy a
legnagyobb támogatottságot kapott
ötleteket megvalósítja.
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szakban ez folytatódott egy nagy
ívű nemzeti programmal, a Csoóri
Sándor Népművészeti Fesztivállal,
amely Kárpát-medence-szerte 30
helyszínen került megrendezésre.
Nagy büszkeség, hogy Kozármisleny
otthont adhatott ennek a színes és
színvonalas hagyományőrző programnak. Az pedig külön büszkeség a
városnak, hogy a frissen kinevezett
kulturális államtitkár, dr. Hoppál
Péter országgyűlési képviselő e
minőségében első alkalommal itt
mutatkozhatott be a kozármislenyi
közönségnek.
A népművészeti fesztivál után rögtön folytattuk a programok sorát
a Kavalkád Koncert Körúttal, ahol
a PTE Hangjai és a Vivát Bacchus
szórakoztatta a közönséget egy két
és fél órás jazzműsorral mesés szabadtéri környezetben, a Művelődési
Központ szervezésében.
Azért is fontos ezekről a programokról szót ejteni, mert a következő
időszakban a városfejlesztés és a
sportfejlesztés mellett kiemeltebb
szerepet fog kapni Kozármislenyben
a programszervezés, a közművelődés és a kulturális élet is. Egyre
markánsabban látszik ugyanis az
igény arra, hogy Pécs közelsége
ellenére ezek a kulturális programok
itt helyben is elérhetőek legyenek
mindenki számára.
Kozármisleny továbbra is sikeres a
pályázatokban, még mindig listavezetők vagyunk a tekintetben,
hogy a benyújtott pályázatainkkal
100%-ban nyerni tudtunk. Ez szinte
példa nélküli, ezért elismerés illeti
kollégáink munkáját, elhivatottságát és a városvezetőink teljesítményét. Annak is köszönhető ez az
eredmény, hogy a kozármislenyiek
igényei és érdekei találkoznak a
központi irányelvekkel és programokkal. A város lakói továbbra is
egy fejlődő, zöld, biztonságos és
tiszta környezetben szeretnének
élni, programjaink pedig mind ezt a
célt szolgálják.
Korábbi ígéretünket tartva fel
tudtunk újítani az Öregfaluban

TÁJÉKOZTATÓ
a Kopaszka néven ismertté vált
útszakaszt. A fejlesztés itt nem
állt meg, hiszen ennek a lejtős
útszakasznak a vízelvezetése még
mindig nem megoldott. Az útszakasz teljes körű vízrendezését
egy másik nyertes pályázatnak
köszönhetően a jövő évben fogjuk
tudni megvalósítani.
A nyári időszakra közlekedésbiztonsági fejlesztéseket tervezünk,
elkészült ugyanis a helyi közútjaink
forgalmi rendjének felülvizsgálata,
melyet hamarosan közzétesszük a
lakosság felé is. Ezt az átfogó elemzést ötévente kötelező elvégezni. Mi
legutóbb három évvel ezelőtt tettünk
ennek eleget, tehát a felülvizsgálatot
az előírtnál előbb elkészítettük, hi-

Szolgálati közlemény

szen nálunk sokkal dinamikusabbak a
változások, mint más településeken,
mivel Kozármisleny továbbra is évről
évre, hónapról hónapra, hétről hétre
növekszik mind a lakosságszám, mind
az épített környezet tekintetében.

Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy a Misleny Magazin
terjesztőjéhez (a lap kihordójához), a Süni Gyorsfutár
Bt.-hez csak az önkormányzati újság kézbesítésével
kapcsolatban érdemes fordulni. Nem ez a vállalkozás
felelős azért, ha valaki nem kapja meg a különböző
áruházláncok – heti rendszerességgel megjelenő – rek-

Egy fontos tájékoztatás
még a kozármislenyiek
felé: a nyári időszakban,
július 18-ától augusztus
5-éig az önkormányzati
hivatalban nyári igazgatási szünetet rendeltünk
el. Erre egyrészt azért van
szükség, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselők éves szabadságát
kiadhassuk, másrészt egy
újabb nyertes pályázatnak
köszönhetően az épületben ez idő
alatt belső átalakítás zajlik majd,
melynek köszönhetően felújítási
munkák mellett portaszolgálatot és
újabb ügyintézési irodákat fogunk
tudni kialakítani.

lámújságait. Magazinunk terjesztője arra kéri Önöket,
hogy aki nem kapja meg az áruházi újságokat, az a kereskedő honlapján (például penny.hu, praktiker.hu, spar.
hu stb.) vagy az újság impresszumában apró betűvel
szereplő ügyfélszolgálati címen (például ugyfelszolgalat.
lidl.hu), esetleg a vonatkozó Facebook-oldalon (például
facebook.com/dm, facebook.com/tescoaruhazak stb.)
tegyen bejelentést.
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KÖZÉRDEKŰ
Hivatali hírek
A képviselő-testület a nyári
ülésszünet előtt két rendes és egy
rendkívüli ülést tartott.
A május 24-ei ülésen az alábbi fontos döntések születtek:
Ä Elfogadásra került az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok többségének 2021. évi
szakmai és pénzügyi beszámolója.
Ä Elfogadásra került a 2021. évben
végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről és
a SZOCEG Nkft. tevékenységéről
szóló beszámoló.
Ä Pályázat kiírásáról döntött a
testület gyermekétkeztetési
feladat ellátására a kozármislenyi
bölcsődében és a köznevelési,
oktatási intézményekben.
Ä Meghatározásra került a
2022/23-as nevelési éveben indítandó csoportok száma. A fenntartó engedélyezte az óvodában
a plusz egy homogén csoport
indítását, így a nevelési év már
12 óvodai csoporttal indul majd.
Ä Döntés született a bölcsőde
átköltözésével kapcsolatban a
működési engedélyezési eljárás
megindításáról, a személyi és
tárgyi feltételek biztosításáról,
valamint ehhez kapcsolódóan
az új bölcsődeépület használati
megállapodásáról. Az új bölcsődei telephely előreláthatóan a
nyári szünetet követően, augusztus végén nyitja meg kapuit.
Ä A fenti döntéssel összhangban
elfogadásra került az intézmény
alapító okiratának módosítása,
egységes szerkezetbe foglalása
és más szakmai dokumentumainak módosítása.
Ä Döntött a testület a 2022. évi közösségi költségvetés keretösszegéről és a Tájházzal kapcsolatban
a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi
200 pályázatán való indulásról.
Zárt ülés keretében döntött a
képviselő-testület a Kozármislenyi
Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
lemondásáról és új ügyvezető kinevezéséről. Az új ügyvezető 2022.
június 1-től Tóth Attila lett.
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Szintén májusban, 27-én rendkívüli
képviselő-testületi ülés keretében
fogadták el a Művelődési Központ
és Könyvtár Nonprofit Kft. 2021. évi
szakmai és pénzügyi beszámolóját
és az önkormányzat 2021. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.
A június 14-ei rendes ülésen is születtek fontos döntések:
Ä Döntött a képviselő-testület a
Kozármislenyi Sport Nonprofit
Kft. támogatási kérelmeiről és a
sportcsarnok bérleti díjainak kb.
30%-os emeléséről.
Ä Elfogadásra került a temetők
üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás.
Ä Döntés született a gyermekétkeztetési feladat ellátására kiírt
pályázat nyerteséről. 2022. augusztus 14-től továbbra is a Mevid Zrt. látja el a közétkeztetési
feladatot a kozármislenyi bölcsődében és a köznevelési, oktatási
intézményekben. A szülők által
fizetendő térítési díjak egyelőre
nem változnak.
Ä A testület megerősítette Bárdosné Bezdán Katalint a Kozármislenyi Művelődési Központ és
Könyvtár Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségében, 1 év határozott
időre újra bizalmat kapott.
Ä Döntés született a nyári igazgatási szünetről, amire 2022.
július 18-tól augusztus 5-ig
kerül majd sor. Ezen időszakban a személyes ügyfélfogadás
a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban a hagyatéki
ügyek kivételével szünetelni fog,
az ügyfélszolgálat átépítésre
és számos helyiség felújításra
kerül.
Ä A testület felajánlott egy területet szabadtéri kézilabdapálya
létesítésére, és támogatta, hogy
a sportegyesület pályázatot
nyújtson be ennek kialakítására.
A soron következő testületi ülés
időpontja: 2022. augusztus 9.

Hivatali tájékoztatók

Tájékoztató a zöldterületekkel és a
parlagfűvel kapcsolatos teendőkről

A közterületre ültetett, túlburjánzó
növények esetenként akadályozzák
a biztonságos és folyamatos gépjármű- és gyalogos közlekedést. Ezzel
a rövid tájékoztatóval szeretnénk
felhívni a figyelmet az ingatlanokon
illetve az ingatlanok előtti közterületen lévő növényzettel és a parlagfűvel kapcsolatos teendőkre.
Kozármisleny Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi
szabályairól szóló 17/2015. (VI.29.)
önkormányzati rendelete alapján az
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
Ä a) az ingatlan előtti járdaszakasz
(úszótelek esetén az épület körüli, járda hiányában 1 méter széles
területsáv), valamint az úttestig
terjedő közterület tisztántartásáról – kivéve: közpark gondozása
és tisztán tartása –, a nyílt árkok
folyamatos rendben tartásáról,
továbbá műtárgyainak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és
hulladékok eltávolításáról;
Ä b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (kapualj,
lépcsőház, folyosó, pince, padlástér stb.) valamint udvarok és
kertek környezet-egészségügyi
(köztisztasági, települési környezet tisztasági) tisztántartásáról,
rendszeres takarításáról, rovar- és
rágcsálómentesítéséről.
Kozármisleny Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 37/2020. (XI.17.)
önkormányzati rendelete alapján az
ingatlan tulajdonosa vagy használója
köteles gondoskodni az ingatlanról
a közterületre átnyúló, illetve az ingatlan előtti közterületen lévő fák és
más növények közlekedést akadályozó ágainak levágásáról.

KÖZÉRDEKŰ
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17. § (4) bekezdése alapján a
földhasználó köteles az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni védekezés az ingatlan, a termőföld tulajdonosának
illetve használójának a kötelezettsége. A védekezés legegyszerűbb
módja a kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás.
A tiszta, rendezett környezet és a
parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve
közös felelősségvállalással érhetünk
el. Kérjük, tegyenek eleget a fenti jogszabályi kötelezettségüknek!
Köszönjük!
További tájékoztatás kérhető és bejelentés tehető a közterület-felügyeletnél az alábbi elérhetőségeken:
72/570-910 Lembachné Pintér Brigitta közterület-felügyelő
72/570-933 ügyfélszolgálat, közterület-felügyeleti ügyintéző
info@kozarmisleny.hu
Tájékoztató az üzemképtelen gépjárművek elszállításáról
Kozármisleny közterületein egyre
több olyan üzemképtelen gépjármű
van elhagyva, melyek problémát
okoznak a közlekedésben, parkolásban, zavarják az itt élők mindennapjait. Kozármisleny Város Önkormányzata megállapodást kötött Bodnár
Zsolt vállalkozóval, aki az üzemképtelen gépjárműveket a jövőben
a közterületekről el fogja szállítani.
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II.5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi

LXIII. törvény rendelkezik az üzemképtelennek minősülő gépjárművek
közterületen történő tárolásáról. Az
55/2009. (X.16.) IRM rendelet határozza meg a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására,
a járművek elszállítására, valamint
a felmerült költségekre vonatkozó
szabályokat.
Az eljárási szabályok röviden:
– A közterület-felügyelet munkatársai az észlelt, üzemképtelennek
minősülő gépjármű szélvédőjére
felszólító értesítést helyeznek el, a
tulajdonos (üzembentartó) állandó
bejelentett lakcímére (tartózkodási
helyére) felszólító értesítést küldenek, amelyben felhívják a tulajdonos
(üzembentartó) figyelmét a jogsértő
állapotra. Ezzel egyidejűleg a város
honlapján, valamint Facebook-oldalán megtekinthető lesz a felszólítással érintett gépjármű rendszáma,
fényképe.
- A jogszabályban meghatározott 10
napos határidő letelte után, változatlan állapot esetén kezdeményezik a nyilvántartásba vett gépjármű
közterületről történő elszállítását.
Az elszállított járművek tulajdonosait (üzembentartóit) minden esetben
levélben értesítik. Az elszállítással
kapcsolatos intézkedéssel egyidejűleg az elszállított járművek listája
megtekinthető lesz az önkormányzat honlapján, valamint Facebook-oldalán.
Az elszállított gépjárműveket az
önkormányzattal szerződést kötött
vállalkozó telephelyén tárolják.
Amennyiben a tulajdonos (üzembentartó) nem állapítható meg,
vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszállítástól
számított hat hónapon belül nem
veszi birtokba, a vállalkozó a járművet értékesítheti, vagy más módon
hasznosíthatja. A jármű kiadásakor
a tulajdonos (üzembentartó) az

elszállítás, tárolás, őrzés költségeit
köteles a vállalkozónak megtéríteni.
Amennyiben az értékesítést követő
hat hónapon belül jelentkezik a tulajdonos, az értékesítésből befolyt,
tárolási, szállítási költséggel csökkentett ellenértéket részére ki kell
fizetni.
Amennyiben üzemképtelen, forgalmi rendszám nélküli, lejárt műszaki
engedélyes vagy balesetben megrongálódott gépjárművet észlelnek,
a gyors ügyintézés érdekében kérjük,
hívják az alábbi telefonszámokat:
72/570-910 Lembachné Pintér Brigitta közterület-felügyelő
72/570-933 ügyfélszolgálat, közterület-felügyeleti ügyintéző,
vagy keressenek minket e-mailben,
címünk: info@kozarmisleny.hu
Nyári igazgatási szünet a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Hivatalban 2022. július 18-tól 2022.
augusztus 5-ig nyári igazgatási szünet lesz.
Ebben az időszakban a személyes ügyfélfogadás (a hagyatéki és
anyakönyvi ügyek kivételével, melyek
esetében telefonos időpont-egyeztetés szükséges) szünetel.
Halaszthatatlan, kizárólag személyes
jelenlét mellett intézhető ügyekben
(például anyakönyvi, hagyatéki eljárás) személyes ügyintézésre kizárólag telefonos időpont-egyeztetés
alapján van lehetőség.
Kérjük, hogy beadványaikat elsősorban postai úton vagy elektronikusan
juttassák el a Hivatalhoz! Sürgős
intézkedést igénylő ügyekben a +36
(72) 570-933 és 570-931 telefonszámok hívhatók.
A közigazgatási szünetet követő első
munkanap 2022. augusztus 8. napja
(hétfő).
Megértésüket köszönjük!
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GYEREKNAP

Az eső sem mosta le az arcokról a mosolyt
forgalmi szabályokat. A szirénáPocsolyában ugrálni szinte minden gyerek
zó járművek sem
szeret. S bár nem volt betervezve, az idei
hiányozhattak –
gyereknapon erre is megvolt a lehetőség.
kitelepült a rendAz időjárás ugyan nem kedvezett sem a
őrség, a honvédszervezőknek, sem a látogatóknak, az
ség, a mentők
és tűzoltóság,
esőfelhők és a hideg ellenére mégis sokan
ellátogattak a Művelődési Központhoz május sőt a nap egyik
fénypontjaként a
utolsó vasárnapján.
mentőhelikopter
is leszállt.
A TérZene programsorozat kereteAz időjárás miatt a programok egy
része az intézmény falain belül került in belül szenzációs produkcióval
lépett fel a Pannon Filharmonikusok
megrendezésre, így a színházterem
triója, a Percussion Project Pécs. S
valódi játszótérré változott. Az ugrámiután mindenki számára világossá
lóvárak és játékos feladatok mellett
a PTE PEAC vívószakosztálya révén a
kardforgatás csínját-bínját is kipróbálhatták a legkisebbek. Az innovatív
kézműves foglalkozásokon valamen�nyi korosztály kiélhette kreativitását,
míg a Csorba Győző Könyvtár különleges – könyvtárbuszban berendezett – szabadulószobával várta
a már iskoláskorú gyerekeket. Nagy
népszerűségnek örvendett a családok
körében a gombfoci is, folyamatosan zajlottak a meccsek az udvarban
felállított asztalokon.
Az események egy részét értelemszerűen nem lehetett a belső térbe
vinni, de ez sem jelentett akadályt.
A kosárlabdapálya KRESZ-parkká
alakult a Polgárőrség jóvoltából: szuper járgányok cikáztak esőgumikon,
betartva a kihelyezett táblák jelezte
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vált, hogy ütőhangszer gyakorlatilag
bármiből lehet, Csizmadia Gabi és
Dékány Ágnes előadásában interaktív
mesejáték, a furfangos királykisas�szony és vitéz daliák próbatételeinek
sora zárta a gyereknapi eseményeket.
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FESZTIVÁL

Kozármislenyben nemcsak őrzik,
de meg is élik a hagyományokat
2022. június 11-én a református templomban
megtartott ökumenikus istentisztelet, majd
a déli harangszó elhangzása után a Kárpátmedencei Csoóri Sándor Népművészeti
Fesztivál minden helyszínén elhangzó
„Magyarország az én kedves, szép hazám”
énekkel, a közös tánccal, a virágvasárnapról
szóló verssel és a kétszáz táncos látványos
felvonulásával Kozármislenyben is
megkezdődött az első Csoóri Sándor
Népművészeti Fesztivál.
Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, kultúráért felelős államtitkár, a
kozármislenyi rendezvény fővédnöke
megnyitóbeszédében Csoóri Sándor
gondolatait idézte, aki fontosnak tartotta, hogy ne csak őrizzük a hagyományainkat, hanem éljük is meg őket. Az
egész napos kozármislenyi rendezvényen ez a gondolat érvényesült és kelt
életre a Józsa Gergely Néptánc Egyesületnek köszönhetően. A nap végén
Baumholczer Angélát, a Józsa Gergely
Néptánc Egyesület elnökét kérdeztük
arról, hogy meglátása szerint milyen
napot zártak ezen a szombaton.
– Úgy érzem, hogy ma egy nagyon
szép, vidám, színes és sikeres napot
zártunk Kozármislenyben. A nap folyamán megtapasztaltam, hogy minden résztvevő maximálisan a legjobb
formáját nyújtotta. Úgy láttam, hogy
a hazai és a vendég előadók perceken belül átvették egymás ritmusát,
aminek következtében a látogatók is
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teljes mértékben átérezték a táncosok lelkesedését. Egész nap örömmel
tapasztaltam, hogy a kozármislenyiek nagyon szívesen, szeretettel, és aktív részvétellel fogadták a
hagyományőrzőket a zenés-táncos
felvonulás során, a flashmob helyszínen, és ugyanígy a gálaműsorban
szereplők produkcióit. Az egész
napot áthatotta ez a határainkon is
átívelő fesztiválhangulat, és a hagyományőrző népművészeti mozgalom
közösségének együttgondolkodása.
Köszönet dr. Biró Károly polgármester úrnak a köszöntőbeszédért, Tuza
Julianna alpolgármester asszonynak
a közreműködésért, Nagy Mariann
lelkészasszonynak és Cziglányi Zsolt
atyának az áldásért. Nem utolsó sorban köszönet a Déli Kapu Folklórszövetség elnökének, Gálber Attilának,
hogy lehetővé tette, hogy Kozármisleny részese lehetett ennek a nagyszabású rendezvénynek – értékelte a

fesztiválnapot a szervező egyesület
vezetője.
A nap fénypontjaként a zenés-táncos
felvonulás során négyméteres, népviseletbe öltöztetett óriás babák vezették a Kozármisleny főutcáján vonuló
kétszáz táncost. A nagy érdeklődéssel kísért menet a református
templomtól a Művelődési Központig
táncolt, ahol népi kézműves bemutatók és vásár fogadta az odaérkezőket.
A kozármislenyi fesztiválhelyszínen
zenés-táncos bemutatók szórakoztatták a helyieket és a vendégeket,
miközben flashmob vonzotta az esti
gálára a nagyérdemű közönséget.
A nagyszabású fesztiválsorozat az
országos népművészeti szövetségekkel, a határon túli magyar népművészeti szervezetekkel, valamint a
harminchárom helyszín rendezőegyesületeivel együttműködve a Martin
György Néptáncszövetség szervezésében valósul meg.

KÖZÉRDEKŰ

Építsük együtt a várost 2022-ben is!
Ismét útjára indult Kozármislenyben
a közösségi költségvetés, amelynek
célja, hogy az önkormányzat költségvetésében elkülönített ötmillió forint
sorsáról közösen döntsünk.

A 2021-ben a legtöbb szavazatot
kapott projektek már
megvalósultak:

Ä A Márkus Zsolt vezette Márkus Kft.

15 darab kültéri szemetest gyártott le, ezek telepítése még nem
fejeződött be.
Ä A Pécsi Úttervező Kft. Tompos
Antal tervezővel a Széchenyi utca
déli oldalán (Március 15. tér) 24
darab parkoló kialakításának tervezési feladatait valósította meg.
Ä A Hollóházi Invest Kft. 8 darab
napelemes lámpát és oszlopokat
szállított ki, amelyeket az ABW
Solar Kft. díjmentesen telepített a

futókör egy – eddig megvilágítatlan
– szakaszára.
Idén ismét lehetősége nyílik a kozármislenyi lakosnak arra, hogy javaslataikat a Művelődési Központban
és a Városházán leadható kérdőíven
vagy online formában elküldjék arról,
hogy milyen közösségi célt szolgáló
ötletük van, ezzel is elősegítve, hogy
még szerethetőbb, élhetőbb legyen
lakóhelyünk. Fontos, hogy a javaslatok közérdekű célt szolgáljanak, ne
lépjék túl a keretösszeget, a tervezett
projekt legyen kreatív, létrehozása ne
generáljon jelentős működési költségeket!

Hogyan működik a kampány?

Két jól elkülöníthető szakasza van:
Az első a javaslattétel időszaka
május 29. és július 31. között. Ennek

lezárulta után a szakértőkből, civilekből, az önkormányzat képviselőiből és közösségszervezőkből álló
részvételi munkacsoport a beérkezett ötleteket összegyűjtve szavazásra bocsájtja azokat, amelyek
megfelelnek a fenti kritériumoknak,
sokaknak kedvezők vagy bizonyos
társadalmi csoportok számára
hiánypótlók, és reális esély van a
megvalósulásukra.
A második periódus már a szavazás
időszaka szeptember 1. és 30. között.
Ez esetben újra rajtunk, kozármislenyieken múlik, hogy mely ötletek
kapják a legtöbb voksot, mely esetekben kerülhet sor a megvalósításra.
A szavazás és az ötletek benyújtása
is anonim, a projekt tisztaságáért,
átláthatóságáért a részvételi munkacsoport felel.
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GÓLYAHÍR
Halmosy Szofi
2022.05. 04.
3390 gramm
51 centiméter

Schönbichler Ruben Rafael
2022.05.16.
3760 gramm
50 centiméter

ó
Hell

Mislen
y

megérkeztem

Kis Bence László
2022.05.16.
3300 gramm
50 centiméter

Krapecz Lana
2022.05. 09.
3230 gramm
51 centiméter

Felf öldi Kristóf
2022.05.17.
3330 gramm
50 centiméter

„Városanyák” avatták az Újszülöttek Ligetét – sorban a negyediket
Egy gondoskodó város életében fontos a törődés. Kozármisleny korfája
elhíresült. Az átlagéletkor harminchét
év. Így az idősek mellett a fiatalok,
a város kis polgárainak fogadása
kiemelt kérdéssé vált. Legyünk következetesek! Zöld városba telepítsünk zöld ligeteket! Töltsük meg lelki
tartalommal!
Három évvel ezelőtt Tuza Julianna
és Tarcsay Gyöngyvér álmodott egy
nemeset. Nevezzük a zöld „foltocská-
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kat” Újszülöttek Ligetének! Azóta az
Öregfalutól a Művelődési Központon
és az új telepen át a nyugati városrészig lengeti a szél a rózsaszín és
világoskék szalagokat.
A családok érzik: övék a város. Kicsinyeikkel szorgoskodnak. Kapával,
öntözőkannával látogatják a szeretett helyet, hogy a gyermekkel együtt
cseperedő fák árnyas lombjai alól
hirdessék: KOZÁRMISLENYBEN ÉLNI
JÓ!

„Ők boldogok, mert lelkök himporára
S fehér szárnyára sár még nem ragadt,
Az ártatlanság gyöngyös koronája
Díszíti őket, mint királyokat.”
Sántha Károly
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JESULI

„Mentsük meg a fákat!”
– Janikovszkys piknik és jótékonysági vásár

A Janikovszky Éva Általános Iskola különleges vendéget fogadott:
Bank Lászlót, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület Baranya megyei tagozatának elnökét, aki
ünnepélyes keretek között átadta a
„madárbarát iskola” címet igazoló
táblát Varga Évának, az intézmény
vezetőjének. A madárbarát iskola
minősítés azt a közösségi szellemet
ismeri el, amelynek középpontjában
a környezeti nevelés és a természet
tisztelete, illetve segítése áll. Az
ünnepélyes átadást a gyerekek éneke
tette igazán emelkedetté.
Ezután kezdetét vette a közös munka,
ahol kicsik és nagyok együtt dolgoztak
egy élhetőbb iskolaudvarért. A gyerekek aktív részvételével igyekeztünk „megmenteni” az udvari fákat:
az ásást, karózást, talicskázást és
földhordást gyermeki kacajok színesítették. A legfiatalabbak örömmel és
érdeklődéssel vetették bele magukat
a kerti munkába. Részt vettek az ültetésben, a locsolásban, és szívhez szóló üzenetekkel köszöntötték a megmentett fákat és növényeket. A fák
tövében helyet kapó fűszernövények
és virágzó évelők nagy gonddal kerültek kiválogatásra: célunk az volt, hogy
a lehető legtovább nyújtsanak mind
vizuális, mind az egyéb érzékszerveinkre ható élményt és ingereket.
Délutánra a nap fénypontja is elérkezett: a gyerekek aktív közreműködésével több ezer földigilisztát engedtünk útjára egy interaktív foglalkozás
keretein belül, ahol a fiatalok megtudhatták, miért is olyan fontos a
lábunk alatt zajló láthatatlan élet.
Végül jókívánságaikkal búcsúztatták
ezeket a szorgos élőlényeket, remélve, hogy segítenek majd egy valóban
zöld iskolaudvar megteremtésében.
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Amikor minden fa, növény és élőlény
a helyére került, és biztosítottuk az
ültetés épségének védelmét, elérkezett az állatvédelmi eszközök kihelyezésének ideje. A madárcsicsergéssel tarkított délutánok, a pillangók
által színesített tavaszi napok és a
biodiverzitás növelésének érdekében
számos hasznos eszközt helyeztünk
el az udvaron. A teljesség igénye
nélkül: katicatanya, lepkeház, rovarhotel, madárodúk, itató és fészkelőkas is meglelte végleges helyét
az iskolában. A gyerekek izgatottan
fedezték fel az új eszközöket, ámulattal hallgatták a rovarok és bogarak
életének érdekességeit, a kihelyezett
„madárbarát kert” információs tábláknak köszönhetően pedig nap mint
nap újabb és újabb tudásra tehetnek
majd szert a körülöttük élő természettel kapcsolatban.
Egy hosszú, izzasztó, de rendkívül
tartalmas napot zárhattunk, aminek legnagyobb tanulsága és egyben
legnagyobb öröme az volt, hogy a
gyerekek ösztönösen igénylik a virágzó, zöldellő környezetet, és minden
megmozdulásban, „építkezésben”
örömüket, boldogságukat lelik. Bízunk abban, hogy a program utáni
otthoni élménybeszámolók motiválóan hatnak a szülőkre is, és ez a nap
nem csak egy nap lesz, hanem valami
különlegesnek, valami értékesnek a
kezdete.
Mindeközben az iskola hátsó udvarán az első Janikovszkys piknik
és jótékonysági vásár zajlott, ami
szintén igazi közösségépítő élmény
volt. Tanárok, diákok és szülők közös
együttműködése vezetett ahhoz, hogy
ez az esemény sikeres legyen.
A szülői munkaközösség vállalta
a vásár megszervezését és lebo-

nyolítását. Az osztályok SZM szülei
az első pillanattól kezdve aktívan
mozgósították a szülőket, ötleteltek
és a helyszínen is segítettek. A jó ügy
érdekében rendkívül sok adomány
érkezett. Csodás volt látni, men�nyire magáénak érezte mindenki ezt
a programot. A szülők beküldték az
árusításra váró termékeket, alapanyagokat, sütötték a süteményeket
és lelkesen árusítottak. Rengeteg
könyv, bögre talált gazdára, sok finom
süteményt és limonádét fogyaszthattak a látogatók. Az érdeklődők egy
„sulitúra” keretében, igazgatói vezetéssel megtekinthették az iskola régi
és új szárnyát. Minden résztvevő azzal a jó érzéssel térhetett haza, hogy
egy nemes cél érdekében fáradozott
a gyermekeink környezetének szebbé
és egészségesebbé tételén.
Hálásak vagyunk mindenkinek, aki
hozzájárult a program sikeréhez, és
örömmel fogadjuk a további támogatást és adományokat.

JESULI
Angol nyelvi nap

Bondor Edit

A gyerekek – kicsit kiszakadva a tanórák zárt világából – egy nagyon jó hangulatú angol nyelvi napon
vették részt. Az alsó tagozatos kisdiákok önállóan
keresték fel a 12 állomást, ahol kreatívan használhatták meglévő angoltudásukat. Labirintusban kereshették a Buckingham-palotát, tárgyakat kereshettek
az udvaron, táncolhattak, társasozhattak, ismerkedhettek az angol nyelvű országokkal. Kreativitásukat
megmozgatta az origami, a ház berendezése vagy a
színezés. Mindez a tanítók lelkes közreműködésével
valósult meg.
A felső tagozatosok csoportosan vehettek részt
kreatív feladatokban. Vidáman oldottak meg például
országismereti feladatokat a Kahoot alkalmazásban,
ismertek fel híres embereket vagy kutattak fel érdekességeket a koaláról. Az állomásokon egyéb témák
is szerepeltek, mint London nevezetességei, országok
és jelképeik, sport és tánc. A napot egy tanulságos
életrajzi filmmel fejeztük be.

Őseink nyomában –
német nemzetiségi nap
Hosszas előkészületek előzték meg az iskolánkban és
Kozármisleny területén lebonyolított német nemzetiségi napot, melynek fő célja a német nemzetiségi
hagyományok felelevenítése volt. A hatodik és hetedik
évfolyamosok egy túraútvonalat jártak be, ahol a
helyszínhez kötődő, játékos feladatokat oldhattak
meg. Az állomásokon végzős diákjaink profi módon
koordinálták a tanulókat, illetve szükség esetén segítséget nyújtottak fiatalabb társaiknak a feladatok
elvégzésében. A vidám pillanatokat néhány fotó is
megörökítette.
Az ötödikes diákokat a tó körül kialakított állomásokon várták különböző elgondolkodtató, játékos, kreatív feladatok. A nagy meleg és az év végi fáradtság
ellenére a gyerekek nagy lendülettel és ugyanolyan
lelkesedéssel álltak neki a feladványok megoldásának.
Az alsó tagozatos gyerekek is saját nyelvi csoportjukkal járták végig az iskola épületében és az udvaron
kijelölt állomásokat. A feladatok megtervezésénél törekedtünk arra, hogy azokba ne csak a nagyobbak, de
iskolánk elsős kisdiákjai is be tudjanak kapcsolódni,
és további lendületet kapjanak a német nemzetiségi
nyelv tanulásához és a hagyományok ápolásához.

Diákönkormányzati nap
Neményi Lilla, DÖK-segítő tanár
Idén június 14-én került megrendezésre iskolánkban a
DÖK-nap. Az osztályok számára változatos programokkal készültünk (Vöröskereszt, Rakj össze!, Hol járunk?,
Relax, Alkoss!, Digi, játékos sportvetélkedők), melyek
lebonyolításában a kollégák és a tanulók is lelkiismeretesen kivették részüket. Idén is megrendezésre került a
már hagyománnyá vált kosármeccs, melyen a 8. évfolyamos tanulóink és tanáraik mérkőztek meg egymással. A sportprogramot idén röplabdával és focival is
kibővítettük. Míg az előbbiben szintén 8. évfolyamos
tanulóink és tanáraik mérkőztek meg, addig utóbbiban
a 7.-es és 8.-os diákok küzdöttek meg egymással.
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SPORT
Megtalálta új vezetőedzőjét az NB II-es HR-Rent Kozármisleny
Kozármisleny FC
Aczél Zoltánnal történt szóbeli
egyezséget követően a kapusedzőt,
Volcsányi Csabát és a masszőrt, Végi
Jenőt leszámítva városunk futballklubja nem tudott megállapodni a
vezetőedző segítőivel, így Aczél Zoltán a budapesti III. kerület NB III-as
csapatához szerződött. A vezetőedzőt
követte Óbudára Wittrédi Dávid és
Loch Krisztián asszisztens edző.
Ezzel váratlanul nehéz helyzetbe
került a HR-Rent Kozármisleny. Az el-

múlt hetekben gőzerővel dolgozott a
klub vezetése az új vezetőedző megtalálásán, rengeteg egyeztetést és
személyes találkozót követően végül
június 16-án, csütörtökön megállapodás született az új trénerrel.
Tóth László személyében egy ambiciózus vezetőedző érkezik a csapathoz, aki legutóbb az NB II-es Budafok
együttesénél dolgozott asszisztens
edzőként. Labdarúgóként szerepelt Tatabányán, majd tanulmányait

Pécsen folytatva megfordult az NB
III-as Szekszárdban és a PVSK-ban
is, közben pedig tudatosan készült az
edzői pályára, végigjárva az utánpótlás korosztályokat.
Hosszú évekig dolgozott a Vasas Kubala Akadémián, majd volt az U19-es
kiemelt bajnokságban jól szereplő
ETO FC Győr vezetőedzője is.
A 36 éves új vezetőedző a következő
gondolatokat osztotta meg érkezését
követően: „Hirtelen érkezett a meg-

Befejeződött a 2021–2022-es szezon a kozármislenyi
kosárlabda szakosztály csapatai számára
Tóth József, Kosárlabda Szakosztály
Vegyes érzelmekkel összegezhetjük az évet, csapatszinten voltak remek teljesítmények, de akadt olyan is,
ahol többet vártunk el.
Továbbra is fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk fiatal
sportolóinknak, de emellett fontos az is, hogy ahol már
van elvárás az eredmények tekintetében, ott a csapatainkban rejlő tudást meg tudjuk mutatni.
Örömteli, hogy az ovis csoportunkban, illetve az előkészítő és az U10-es csapatainknál nagyon komoly
létszámnövekedés figyelhető meg. Mindemellett az idősebb korosztályoknál is minimális volt a lemorzsolódás,
gyakorlatilag egész évben emelkedett a taglétszámunk,
jelenleg 160 fő környékén vagyunk. Külön említésre
méltó, hogy a tagok kb. 90%-a helyi, kozármislenyi
sportoló.
Az elmúlt szezonban 12 versenyeztetett csapatunk volt,
ez történelmünk során sosem látott szám. Emellett a
diákolimpia 3×3-as és normál 5×5-ös versenysorozataiban is eredményesen részt vettünk, illetve a sze-
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zon zárásaként sikeresen csatlakoztunk a Junior NBA
Magyarország sorozathoz, így összesítve gyakorlatilag 15
csapatot koordináltunk és versenyeztettünk szervezett
körülmények között.
Mindezen eredmények ellenére nem lehetünk minden
téren elégedettek, ezért igyekszünk erősíteni edzői
stábunkat. A szakmai vezetésért a rutinos, játékosként
egykor az NB I-et is megjárt, körmendi nevelésű, de
edzőként már több éve Pécsett dolgozó Sipos Ádám
lesz a felelős. Ezenfelül utánpótlás vezető edzői posztot is el fog látni, valamint egy további edző kolléga
érkezése várható.
Komoly tervekkel várjuk a következő szezont, de periódusokban, ciklusokban gondolkodunk. Lesznek csapatok, ahol több év alatt szeretnénk komoly eredményeket felmutatni, de olyanok is, ahol nincs már sok idő,
ahol az első labdafeldobástól kezdve bizonyítani kell,
így talán hamarosan ismét lesznek, lehetnek nemzeti
válogatott keretbe kerülő játékosaink!

SPORT
keresés, aminek
nagyon örültem.
Az eddigiek során
tudatosan próbáltam meg építeni az
edzői karrieremet,
egészen U6-tól az
NB II-es felnőtt vezetőedzői pozícióig.
Nagy reményekkel
érkezem, ugyanakkor tudom azt is,
hogy nehéz dolgunk lesz, hiszen a
feljutó csapatoknak
az első éve mindig
nagyon kemény. Az
előző évi bajnokcsapatból a mag
egyben marad, de
sok új érkező játékosunk lesz majd. Bízom benne, hogy
a klubvezetés által kitűzött minimális
célt el fogjuk tudni érni!”
Magyar Márk klubigazgató a következőképpen nyilatkozott a megegyezés után: „Hamarosan bemutatásra
kerülő sportszakmai igazgatónkkal
kezdtünk el edzőt keresni a kialakult nehéz helyzetben. Felállítottunk egy edzői profilt, amely alapján
elindultunk: mindenképpen modern
szemléletű, ambiciózus, jó emberi
értékekkel rendelkező szakembert
szerettünk volna találni, aki megtiszteltetésként és lehetőségként
éli meg azt, hogy az NB II-es Kozármislenyt vezetheti. Fontos volt, hogy
kiben látjuk azt a tüzet, ami bennünk is ég, hogy nekimenjünk ennek
a cseppet sem könnyű feladatnak.
Új vezetőedzőnknek pécsi egyetemi
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tanulmányai miatt volt helyismerete,
korábbi állomáshelyeiről szakmailag és emberileg is jó véleményeket
hallottunk, ő pedig tudott azonosulni
klubunk értékeivel, lehetőségeivel és
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Az is biztossá vált, hogy Volcsányi Csaba kapusedző és Végi Jenő
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Budzsáklia Benett, Horváth Dániel,
Gajág Gergő, Füredi Szabolcs, Kirchner Krisztián, Vajda Roland, Beke
Péter, Szabó Dominik, Ulrich Dániel
és Berdó Máté.
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