
„Aki ismer minket, tudja, hogy miért 
érdemes eljönni, aki pedig nem, egy 
olyan különleges élményben lesz 
része, amit a mai napig nem lehet 
helyettesíteni: ez a házibuli élménye.” 
– Fűzy Máté

A városnapi forgatagban 
is felcsendülnek a retró slágerek
– Kozármislenyben zenél a Band Of StreetS
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Az energiaválság to
vábbra is sújt mindan�
n�iunkat, de kiemelten 
terheli a települése
ket, a városi intézmé
n�eket, hiszen már a 
kezdetektől fogva piaci 
árakat kell fizetnünk az 
energiafelhasználásért. Ez nagyon 
megnehezíti a városüzemeltetési 
feladatokat. Magyarország önkor
mányzatai már tömegesen jelezték, 
hogy minden tartalékukat felélték az 
elmúlt időszakban. Saját forrásokkal 
már csak nagyon kivételes helyzet
ben lévő települések rendelkeznek, 
jellemzően a nagy ipari övezetekben, 
ahol jelentős iparűzésiadó-fizető 
vállalkozások vannak. Kozármisleny 
ug�anakkor a korábbi évek beruhá
zásainak és településfejlesztésének 
köszönhetően továbbra is meg tudja 
őrizni gazdasági önállóságát. Az el
múlt évek tartalékai most rendkívüli 
lehetőséget biztosítanak számunkra 
arra, hog� ezt a gazdasági válságot, 
ezt az olykor már követhetetlen 
inflációt a város át tudja vészelni.
Tekintve, hog� a rezsiár eg�re na
gyobb terhet fog jelenteni a lakos
ságnak, főleg a régebbi épületekben 
élőknek és a többgenerációs csalá
doknak, a szociális bizottsággal kö
zösen már most intézkedtünk arról, 
hogy a téli időszakban megfelelő 
tűzifamennyiség álljon a rászorulók 
részére, továbbá segítséget tudjunk 
adni szociális alapon a gázzal fűtők
nek is. Azt látnunk kell, hogy a gáz és 
a villamos energia árának növekedé
sét nyilván követni fogja egy rendkívül 
dinamikus tűzifaár-emelkedés is. De 
jó hír a kozármislenyieknek, hogy a 
mostani intézkedésnek köszönhető
en továbbra is rendelkezésre fog állni 
a megfelelő mennyiségű szociális 
tűzifa az önkormányzat részéről.
Úgy tűnik, hogy az év elején megkez
dett beruházásainkat mind sikeresen 
le is tudjuk zárni ebben az évben. 
Ilyen a Kopaszkának, a Hunyadi út 
folytatásának az elkészült útfelújítá

sa. Úgy érzem, hogy ez 
egy nagyon fontos, hi
ánypótló fejlesztés volt. 
A kisvárosfejlesztési 
program keretében már 
szintén megvalósult a 
város legforgalmasabb 
utcájának, a Janikovsz

ky utcának a teljes körű útburkolati 
felújítása. Itt tíz férőhelyes parkolót 
is kialakítottunk. A kezdeti kritikák 
után örömmel vettem az ott lakók 
pozitív visszajelzését, miszerint nekik 
is nag� elégedettségükre szolgál a 
parkolófejlesztés. Ugyanennek a 
programnak a keretében elkészült 
az Augusztus 20. térre megálmodott 
játszótér. Itt még várunk a zöldte
rület-fejlesztésre, ami a kánikulai 
időszak miatt őszre fog tolódni, és 
természetesen itt sem maradnak el 
a parkolóhely-fejlesztések, melyek 
szintén az őszi időszakra fognak 
elkészülni. Ennek a városfejleszté
si programnak az utolsó eleme az 
elektronikus utastájékoztató rend
szer kibővítése az újpetrei irányba, 
amely szintén az őszi időszakban fog 
realizálódni. Ezzel lezárul az a fej
lesztéssorozat, amell�el még a múlt 
év végén kerestem meg az ország
gyűlési képviselőnket, és amelyet 
az így elnyert támogatásból tudtunk 
megvalósítani.
Szerencsére még az energiaválság 
kezdete előtt tudtunk olyan fejlesz
téseket végrehajtani, mint a Művelő
dési Ház és az óvoda egyes helyisé
geinek klimatizálása. A klímaválság 
után már nyilvánvaló lett volna, hogy 
ilyen fejlesztéseket nem tudunk és 
nem is akartunk volna elindítani. De 
a település erre is megfelelő tar
talékokkal rendelkezett, így örülök 
neki, hogy ennek köszönhetően egy 
konszolidáltabb időszakban maga
sabb szintű szolgáltatásokat tudunk 
majd nyújtani mind a Művelődési 
Ház programjaira látogatóknak, mind 
az óvodában gondozott gyerekeknek.
Többen kérdezték, hogy a jelenle
gi szárazság és kánikulai időjárás 

menn�iben érinti a vízszolgáltatást 
Kozármislenyben. A jó hír az, hogy 
ez városi szinten nem jelent problé
mát. Az elmúlt évek fejlesztéseinek 
köszönhetően stabil az ivóvízellátás, 
úg�hog� vízkorlátozásra a városban 
nem kell számítani. Továbbá új le
hetőség a kozármislenyieknek, hogy 
egy kormányrendeletnek köszönhe
tően engedély nélkül lehet kútfúrást 
végezni 50 méteres mélységig.
Az elmúlt időszakban újra felélén
kült a házi naperőműves rendszerek 
telepítésének igénye. Több esetben 
hallottam, hogy az Eon szolgáltató 
már nem tud csatlakozási engedé
lyeket kiadni. A napokban szemé
lyesen egyeztettem a szolgáltatóval, 
ennek eredményeként fejlesztés fog 
történni a trafóállomásokon annak 
érdekében, hogy az Eon a további 
igényeket is be tudja fogadni.  
A legreálisabb forgatókönyv sze
rint egy-másfél éven belül meg fog 
történni ez a trafóállomás-csere és 
fejlesztés, így a házi naperőművet 
igénylők továbbra is fognak tudni 
csatlakozni az elektromos hálózat
hoz, ezzel is segítve a lakóházak 
energiaellátását.
A városüzemeltetés keretében eb
ben az évben már kétszer tudtunk 
szúnyoggyérítést végezni. Ahogy a 
nevében is benne van, ez sohasem 
teljes körű szúnyogirtást jelent, 
hanem a szúnyoginvázió ritkítását 
szolgáló védekezést. Úgy gondolom, 
hogy jól sikerültek ezek a védekezé
sek, és mérsékelni tudtunk az ezzel 
kapcsolatos kellemetlenségeket. 
Ugyan a jelenlegi időjárás rendkívül 
kedvez a szúnyogpopulációnak, a 
település e téren is jó helyzetbe 
került azzal, hogy a katasztrófa
védelem programjába is bekerült, 
és a város saját forrásából is tudta 
finanszírozni az ez irányú véde
kezést. Hasonlóképpen a városla
kók kényelmét szolgálja ebben a 
rendkívüli forróságban a párakapuk 
felállítása három helyszínen és az 
óvodában.

Rendkívüli helyzetben az önkormányzatok,
de Kozármisleny továbbra is megőrzi vezető szerepét

dr. Biró Károly
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Egy új programsorozatról is szeret
ném tájékoztatni a mislen�ieket, 
ami az elmúlt hetek eg�eztetéseinek 
eredménye, és remélhetőleg később 
még további tartalmakkal tudjuk 
megtölteni. Egy külön programsoro
zatot szeretnénk elindítani Mislenyi 
Napok néven, mel�nek keretében a 
várost nég� településrészre bontva 
településrészenként tartunk konzul
tációkat és közösségépítő progra
mokat a helybelieknek. Elsőként 
az Öregfaluba invitálunk minden 
környékbelit augusztus 26-án. En
nek az önkormányzat által védnökölt 
és az I Love Misleny Egyesület által 

támogatott programnak a célja, hogy 
a helyi közösségek tovább tudjanak 
erősödni és formálódni.
Lassan véget ér a n�ári igazgatási 
szünet, augusztusban már rendes 
képviselő-testületi ülést fogunk 
tartani, mel�nek keretében a városi 
kitüntetésekről fog az önkormány
zat döntést hozni. Szükség lesz az 
önkormányzat költségvetésének 
félévi módosítása is. Ennek három 
oka van: a rendkívüli energiaárak 
intézmén�i szinten, néhán� hel�en 
a bérköltségek rendezése, hogy az 
inflációs környezetben verseny
képesek maradhassunk, valamint 

pénzüg�i segítség a sporteg�esüle
teink működéséhez a TAO-feltöltés 
korlátozása miatt. De továbbra is 
tudjuk ezeket úgy finanszírozni, hogy 
ne kelljen adókat emelnünk ebben 
az önkormányzati ciklusban sem.
További kellemes n�arat, hasznos 
időtöltést kívánok a kozármislenyiek
nek, és remélem, hogy felfrissülve, új 
energiákkal tudunk találkozni szep
temberben a városnap keretében, 
ahol akár személ�esen is eszmét 
cserélhetünk a zöld város jegyében 
az elmúlt időszakban szisztematiku
san végrehajtott programjainkról és 
az előttünk álló feladatokról.

A magyar egészségügy napja
1992 óta július elseje a köztisztviselők mellett az egészségügyi dolgozók ünnepe is – más néven Semmelweis-nap. 
Kozármisleny város önkormányzata a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság szervezésében Üszögpusztán, a 
Toldi Vándor étteremben köszöntötte városunk egészségügyi dolgozóit. A jó hangulatú ünnepségen dr. Biró Károly 
polgármester úr és Hamvas Éva bizottsági elnök köszöntötte a megjelent orvosokat, asszisztenseiket, a védőnőket 
és a gyógyszerészeket. A vacsora után a jelenlévők kötetlen beszélgetés keretében hitet tettek amellett, hogy a 
jövőben is együttműködnek, és mindent megtesznek azért, hogy Kozármisleny lakossága a lehetőségekhez mérten 
a legmagasabb szintű egészségügyi ellátásban részesüljön.

2022. július  |   Misleny Magazin 3

TÁJÉKOZTATÓ



Hivatali hírek
Tájékoztató a zöldterületekkel 
és a parlagfűvel kapcsolatos 
teendőkről
A közterületre ültetett, túlburjánzó 
növények esetenként akadályozzák 
a biztonságos és folyamatos gép
jármű- és gyalogos közlekedést. 
Ezzel a rövid tájékoztatóval szeret
nénk felhívni a figyelmet az ingat
lanokon illetve az ingatlanok előtti 
közterületen lévő növényzettel és a 
parlagfűvel kapcsolatos teendőkre. 
Kozármisleny Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a hulladék
gazdálkodás és a köztisztaság helyi 
szabályairól szóló 17/2015. (VI.29.) 
önkormányzati rendelete alapján az 
ingatlan tulajdonosa köteles gon
doskodni:

 Ä a) az ingatlan előtti járdaszakasz 
(úszótelek esetén az épület körü
li, járda hián�ában 1 méter széles 
területsáv), valamint az úttestig 
terjedő közterület tisztántartásá
ról – kivéve: közpark gondozása 
és tisztán tartása –, a nyílt árkok 
folyamatos rendben tartásáról, 

továbbá műtárgyainak tisztítá
sáról, a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok és 
hulladékok eltávolításáról;

 Ä b) a lakások és a nem lakás cél
jára szolgáló helyiségek (kapualj, 
lépcsőház, folyosó, pince, pad
lástér stb.) valamint udvarok és 
kertek környezet-egészségügyi 
(köztisztasági, települési környe
zet tisztasági) tisztántartásáról, 
rendszeres takarításáról, rovar- 
és rágcsálómentesítéséről.

Kozármisleny Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a környe
zetvédelemről szóló 37/2020. (XI.17.) 
önkormányzati rendelete alapján az 
ingatlan tulajdonosa vag� haszná
lója köteles gondoskodni az ingat
lanról a közterületre átnyúló, illetve 
az ingatlan előtti közterületen lévő 
fák és más növények közlekedést 
akadályozó ágainak levágásáról. 

Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (4) bekezdése alapján 
a földhasználó köteles az ingat

lanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadál�ozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vege
tációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani. 

A parlagfű elleni védekezés az in
gatlan, a termőföld tulajdonosának 
illetve használójának a kötelezett
sége. A védekezés legegyszerűbb 
módja a kaszálás, esetleg a vegy
szeres 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 be
jelentés tehető a közterület-felügye
letnél az alábbi elérhetőségeken: 

Lembachné Pintér Brigitta 
közterület-felügyelő 
72/570-910 
info@kozarmisleny.hu
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– Mindig is fontos része volt az éle-
tének a tánc?
– A Pécsi Mecsek Táncegyüttesben 
kezdtem, majd hosszabb kihag�ás 
után a Józsa Gergely Néptánccso
portban táncoltam aktívan tizen
három éven keresztül. Közben a 
Nyugdíjas Egyesület keretein belül 
alapítottam meg a Rongyláb Nagyi
kat. Ezt követte a Szenior Örömtánc, 
amely Nyugat-Európában már közel 
ötven éve működik, és kifejezetten 
az idősebb korosztályt célozza meg. 
Csirmaz Szilvia 2017 óta tart kép
zéseket Magyarországon, én is nála 
végeztem.
– Mitől „idősbarát” ez a formáció?
– A koreográfia nem balesetveszélyes: 
nincsenek gyors forgások vagy olyan 
mozdulatok, amel�ek során eleshet
nek, megszédülhetnek a táncosok. 
A fizikai része sem megerőltető, így 
mindenki végig tudja csinálni a foglal
kozásokat. A mozgás mellett lényeges, 
hogy az agyunkat is karban tartsuk. 
Változatos a koreográfia, hol jobbra 
fordulunk, hol balra, hol én vagyok a 
szalagos, hol a másik, a lén�eg, hog� a 

jobb és bal ag�
féltekék alaposan 
meg leg�enek 
dolgoztatva. Az 
örömtánc meg
határozó eleme, 
hog� eredmén�e
sen késlelteti a 

demencia vagy Alzheimer-kór kialaku
lását.
– A mozgás mellett a közösségi él-
mény sem elhanyagolható.
– A tánc lényege az öröm, fontos, 
hogy ne magányosodjunk el. Sok 
idős él egyedül. Itt megtalálják azt 
a társaságot, ahova érdemes el
menni, emellett kiélhetik a táncolni 
tudást, akarást, szeretést ahel�ett, 
hogy elfojtanák magukban. Amikor 
csetlünk-botlunk, akkor is inkább 
nevetünk rajta, jól érezzük magun
kat. Nem kell partner sem, egyedül is 
részt lehet venni a foglalkozásokon.
– Mennyire nehéz a társaságot ak-
tivizálni? A férfiak is részt vesznek a 
táncórákon?
– A férfiak inkább otthon maradnak, 
de a mozgósítás a nők esetében 
is nehézkes. Sokan attól tartanak, 
hogy kinevetik őket, amúgy is, ilyen 
öregasszonyoknak minek a tánc? Így 
sokan már az esél�t sem adják meg 
maguknak. Elsősorban az ötven év 
feletti korosztály jön hozzánk, de 
sok helyen ennél fiatalabbak is részt 
vesznek a foglalkozásokon.

– A fellépés is része az Örömtánc-
nak?
– A csoport nem a fellépések mi
att alakult, ennek ellenére meg kell 
mutatni magunkat. Mindenki bátran 
ki mer állni a saját településén, leg
inkább az idősebbek előtt szeretünk 
fellépni. Külön öröm, hogy a majális
kor megrendezett közösségi táncba 
sikerült bevonnunk a fiatalokat is.
– Lehet még csatlakozni a csoport-
hoz? Szükséges előzetes tánctudás?
– Korosztálytól függetlenül mindenkit 
várunk, aki szeretne mozogni, vag� 
úgy érzi, hogy jó hatással lenne rá, 
hogy egy közösség tagja lehet. És 
nem csak Kozármislenyből, most is 
többen vannak köztünk pécsiek. Ez 
egy összeszokott, haladó csoport, 
de az újonnan érkezők is ugyanúgy 
megkapják az alapokat, íg� bármikor 
érdemes hozzánk csatlakozni!
„Először vonakodva jöttem, de már 
nagyon örülök. Olyan közösségbe 
kerültem, amire nem is számítottam. 
Fiatal korban néptáncoltam, emellett 
vonzott, hog� az eszünket is használ
ni kell, figyelni a lépésekre, arra, hogy 
ne tévesszünk.” Rózsika
„Rangidős vagyok a csoportban, már 
a 76. évemben járok. Számomra a 
hétfő a legértékesebb nap a héten, 
ez az énidőm, az egyetlen olyan szó
rakozás, ami rólunk szól. Egy igazán 
összetartó közösség vagyunk, számos 
barátság is kialakult. Mindenkinek 
csak ajánlani tudom!” Erzsi
„Benne van a nevében: öröm. Nagyon 
nagy örömmel jövünk, jókedvvel tán
colunk. Jól érzem magam, szeretek 
ide tartozni. Nagyon jó a csapat Ica 
vezetésével. Köszönjük neki!” Marika

Élménytánc – Szenior Örömtánc Icával
Mozgás, öröm, agytorna – Miért fontos a tánc idős korban is?

Szenior Örömtánc Icával a Művelődési Központban, 
minden héten hétfőn 9 órakor

Ács Ica vállalkozó, fodrászént dolgozik 
már 41 éve. Kozármislenyben azonban nem 
csak erről az oldaláról ismerjük: egy igazán 
összetartó közösség szíve, mozgatórugója, az 
Örömtánc megalapítója a településen.
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– Családi örökség a zene szeretete?
– Nálunk egyetlen muzsikus van a 
családban, az édesapám. Ő ’65 óta 
bárzongorista, idén 78 éves, de még 
mindig aktív. Abban a rendszerben 
tanult, amikor a vendéglátós ze
nészeket külön képezték és külön 
kategorizálták, majd bizottság közve
títette ki őket különböző helyszínekre 
az országban. Teljesen más világ volt.
Ma Budapesten őt hívják a bárzongo
risták utolsó mohikánjának. A szak
májában lén�eges, hog� megtalálja a 
közös nevezőt a vendéggel anélkül, 
hogy meg kellene szólítania – a ze
nén keresztül. Valahol ez a kötődési 
pont apukám és köztem, én is erre 
próbálok ráérezni.
– Hogyhogy a fúvós hangszerek felé 
vetted az irányt?
– Egy véletlennek köszönhető, az 
általános iskolában volt lehetőség 
furulyát tanulni. A szüleim két hetet 
vártak vele, hogy kiderüljön, biztosan 
komol�an gondolom ezt az egészet, 
hiszen ’91-ben a szükséges 500 
Ft nem kevés pénz volt. Komolyan 
gondoltam. Majd fél év után megkér
dezték, hogy nem akarok-e kürtöl
ni. Háromnegyed órámba telt, mire 
sikerült egyáltalán megszólaltatnom. 
Nálunk a hang nem jön magától, 
képezni kell, g�akorlatilag a saját 
testünk eg� részét képezi a hang

szer. Együtt mozgunk, 
lélegzünk vele.
Később a művészeti 
karon vadászkürt szakon, 
majd mesterszakon vé
geztem. Azóta zenetanár 
vagyok, rézfúvós hang
szereket tanítok a trom
bitától a tubáig. Többször 
vezettem fúvószenekart, 
eközben teljesen autodi
dakta módon megtanul
tam a hangszerelést, ami 
most a Band Of StreetS-
nél is jól jön.
– Az együttesben mégis 
a mellofon a hangszered.
– A kürt olyan hangszer, 
amivel a hátad mögé 

fújsz, nem ideális ahhoz, hogy egy re
zesbanda élére álljak vele. Elkezdtem 
kísérletezni a mellofonnal. Teljesen 
más technika, így át kellett állítanom 
az agyamat, hiszen míg kürtölni bal 
kézzel kell, itt jobbal, mint a 
trombitán.
– Kicsit előre szalad-
tunk az időben. Hon-
nan jött egyáltalán 
az ötlet, hogy 
együttesben is 
kamatoztasd a 
tudásod?
– A zenekar 
tagjaival a főis
koláról ismerjük 
eg�mást, ez volt 
az eg�ik dédelgetett 
álmunk. A zene szeretete 
tart eg�ütt bennünket, illetve 
az, hog� eg�mást is nag�on szeretjük, 
tulajdonképpen nekem ők a második 
családom. De nyilván ez egy üzleti 
vállalkozás is, amit el kell adni, mivel 
nincs menedzsmentünk, mindent 
magunk csinálunk, rengeteg munká
val jár.
– Miért pont a retró az irányvonal?
– Eredetileg jazzes, funkys, New 
Orleans-i hangzást szerettünk volna 
összehozni. De gyorsan rájöttünk, 
hogy az emberek ezt nem fogják se 
igazán érteni, se túlzottan szeret

ni. A mi generációnkban mély nyo
mot hagytak a kilencvenes évek, így 
esett végül erre a választás. Egyszer 
csináltam egy egyveleget, amivel 
kiálltunk a Király utcába játszani, 
szabál�osan kalapoztunk, mint az 
utcazenészek. Közel egy évig tartott 
a felkészülésünk. 2012-ben volt az 
első nagyobb megmozdulásunk, majd 
eg� évre rá megn�ertük a Veszprémi 
Utcazene Fesztivál közönségdíját. 
Ez hatalmas lökést adott a zenekar 
életében, ott már egyértelművé vált, 
hogy tényleg érdemes csinálni.
– Nagyon sokféle közegben adtok 
elő. Hogyan lehet erre felkészülni?
– A műsort flexibilisen kell össze
rakni: g�akorlatilag már januárban 
megálmodni, hogy a közönség hogyan 
fogja fogadni, amikor egy komplett 
műsort adsz elő a színpadon egészen 
a visszatapsolásig. És azt is, hogy 
ez a műsor hogyan tudja megállni a 
hel�ét akkor, amikor vonulsz, vag� ré

szese vagy egy nagy egésznek. 
Meg kell tanulni előadás 

közben megállni, rea
gálni a közönségre, 
sokszor előfordul, 
hog� improvizálni 
kell.
– Melyik típusú 
fellépés áll köze-
lebb hozzátok?
– A házibulis 

jelleget jobban 
szeretjük. A szín

padnak is van eg� 
varázsa, de az egy külön 

világ, ott el vag�unk szakítva 
az emberektől. Számos alkalommal 
látványelemként is működünk, mivel 
a hangszereinket dekorálni lehet. 
Erre volt példa a 2020-as futball 
Európa-bajnokság, illetve idén a 
Giro d’Italia és a vizes vb. Ezekre 
az eg�edileg g�ártott elemekre az 
utóbbi időben elkezdtünk aláírásokat 
gyűjteni ismert sportolóktól.
– Mik a legemlékezetesebb élmé-
nyek, emlékek?
– 2014-ben Isztambulban képvisel
hettük Magyarországot egy nemzet

A városnapi forgatagban 
is felcsendülnek a retró slágerek
– Kozármislenyben zenél a Band Of StreetS

A nemzetközileg is elismert 
együttes számos szakmai díjat 
nyert, de nem csupán a szakmát, 
a közönséget is rendszeresen 
lenyűgözik előadásaikkal. A Band Of 
StreetS sikere elsősorban az egyedi 
hangzásvilágnak köszönhető: a 90-
es évek slágereit szólaltatják meg 
fúvós és ütőhangszereken. Fűzy 
Máté, a Kozármislenyi Művészeti 
Iskola rézfúvóstanára a kilencfős 
együttes oszlopos tagja. A zenekarról, 
sikerekről, tervekről és tanítással 
kapcsolatos tapasztalatairól kérdeztük.
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közi fesztiválon, ez nagyon felemelő 
érzés volt. A város legnagyobb stú
diójában léptünk fel élő adásban, mi 
voltunk a résztvevők közül a „legbuli
sabbnak” kikiáltott banda.
– 2021-ben volt a tízéves jubileumo-
tok. Hogyan ünnepeltetek?
– A Zsolnay Negyedben tartottuk 
a születésnapunkat, vendégnek az 
Animal Cannibalst kértük fel. Az első 
popzenei CD-m a Reggel, délben, 
este című lemezük volt. Soha nem 
gondoltam volna, hog� eg�szer velük 
állok majd eg� színpadon, ráadásul 
én csinálom a zenei alapot is hozzá. 
Nagyon örülök, hogy létrejöhetett ez 
a közös produkció.
– Szintén egy évtizede kezdtél Kozár-
mislenyben tanítani. Mennyire nép-
szerűek a hangszerek ma a gyerekek 
körében?
– A zenetanulásnak rengeteg pozitív 
hatása van a gyerekekre, a későbbi 
életükre, érzelmi világukra, vala
hogy mégis kezd háttérbe szorulni. 
Nálunk a zeneiskolában is egyre 
kisebb az érdeklődés. Épp ezért 
egyre inkább jelen vagyunk online – 
a Diabelli művészeti iskola Face
book-oldalán és a ZenesuliVloggal 
–, a Muzsikáló Matiné keretén belül 
rendszeresen átmegyünk az óvodá
ba, az elsősöket is át szoktuk hozni 
hangszerbemutatóra. Kozármisleny
ben azonban rengeteg foglalkozás 
közül lehet választani, a sok spor
tolási lehetőség felszívja a gyereke
ket, és a művészet mintha kezdene 
háttérbe szorulni.

A mai világ arról szól, hogy minden 
azonnal kell, az emberek nem sze
retnek várni. A tudás ezzel szem
ben nem olyan dolog, amit csak úgy 
házhoz lehet szállítani. Tendencia, 
hogy mindenből sikerélményt kell 
csinálni. Én nem hiszek ebben. A ku-
darc ugyanúgy meghatározó része az 
életünknek. Egy jól megélt kudarc, 
ami megfelelően van kommunikálva, 
sokkal előrébb viszi a gyerekeket.
– Milyen hangszert választanak, akik 
mégis bemerészkednek a zeneisko-
lába?
– A legtöbben gitárra szeretnének 
jönni. Rézfúvós szülőnek lenni való
ban nem egyszerű. A gitárral ellen
tétben, ami önmagában halk, így a 
családi béke is megvan, a rézfúvós 
hangszer nagyon hangos tud lenni.  
A zenetanulás eg� ol�an utazás, amit 
a szülő a gyerekkel együtt csinál 
végig. Az éveken át tartó kemény 
munkát követően egyszer csak jön 
egy olyan koncert, amikor a gyerek 
már tényleg ki tudja fejezni magát a 
hangszerén, tényleg közvetít érzel
meket, és széles dinamikai skálán 
tud játszani. Ott válik egyértelművé, 
hogy érdemes volt csinálni.
Nem kell mindenkinek muzsikus
nak mennie, de ha valaki tud eg� 
hangszeren játszani, le tudja vezet
ni a feszültségeket. Ma csapatépítő 
tréningeket szerveznek, annak idején 
ezt a funkciót töltötte be a fúvós ze
nekar: volt zenekara a postának, volt 
vasutas zenekar, katonai zenekarok, 
a rendőrség zenekara és még sorol

hatnám. Amellett, hogy itt ki lehet 
engedni a gőzt, együtt lehet létre
hozni valamit, ami szintén különleges 
hatással bír.
– Visszakanyarodva a zenekarhoz, 
milyen terveitek vannak?
– Vannak sarkalatos pontok, amikhez 
az emberek ragaszkodnak, például 
a Szerelem doktort vagy a Balatoni 
lázat egyszerűen nem engedhetjük 
el, ezeket maximum újrahangszerelni 
tudom, amit az utóbbi időben meg is 
tettem. A nagy tervem, hogy sze
retném jobban beleásni magam az 
örökzöld house slágerekbe, a másik 
terület pedig a hiphop vonal. Ganxsta 
Zoliéknak a mai napig zseniálisak a 
zenei alapjai, tényleg élőzenét csi
nálnak, elképesztően jó zenekar van 
mögötte. Remélem, egyszer velük is 
fel tudunk majd állni egy színpadra.
– Saját számokkal nem készültök?
– A mostani zenei stílusokkal kicsit 
nehéz az együttesnek azonosulnia. 
Annak idején az előadóknak fontos 
volt a lemez, a számok sorrendisége 
kerek egészet alkotott, ezen rengete
get dolgoztak. Ma már csak slágerek 
vannak. Sokszor feltették nekünk a 
kérdést, hogy miért nem csinálunk 
saját számot. Csináltunk, de senki 
nem kapta rá fel a fejét.
– Mire számíthatnak azok, akik ellá-
togatnak a városnapi koncertre?
– Aki ismer minket, tudja, hogy miért 
érdemes eljönni, aki pedig nem, an
nak olyan különleges élményben lesz 
része, amit a mai napig nem lehet 
helyettesíteni: ez a házibuli élménye.

Városnap: 2022. szeptember 10.
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A kusza betűim gyerekkorom óta 
okoznak problémát, már általános 
iskolában is csak „doktornőként” em
legetett néhány tanár. Félve írtam fel 
elérhetőségeinket egy cetlire, hiszen 
ismét szakértő szemek vizsgálták. 
Milyen gátak, érzések, gondolatok 
kísérthetnek bennünket évtizedeken 
keresztül? Milyen állandó és állandó
an változó szerepekben kell megfe
lelnünk életünk folyamán? S hogyan 
lehet mindezt jól csinálni?
Izgalmas, mindenkit érintő kérdé
seket szeretnénk körbejárni a Mű
velődési Központban a következő 
hónapokban, ezért is került sor a fent 
említett – egyébként jó hangulatú és 
inspiráló – egyeztetésre a lélek szak

értőjével. Körtvélyesi Bori 
különleges és végtelenül 
megnyerő személyiség, aki 
– saját elmondása szerint 
– mindig a megoldást ke
resi, és legfőképp szívesen 
tenne értünk, nőkért. Ő így 
ír saját magáról:
„Tanár, kineziológus, life és business 
coach, mentálhigiéniai prevenció 
specialista, majdnem családállító. 
A szüleim lánya, a férjem felesége, 
a gyerekeim anyja, bátyám húga. 
Valakik tanítványa, valakik segítője. 
Valakinek példakép, valakinek konku
rencia, másoknak barát.
Családi csomagok, személyes törté
netek hordozója, akit hol a gondo

latok, hol a test, máskor 
pedig az érzelmek irán�íta
nak. Szóval hús-vér ember, 
kicsit olyan, mint te, vagy 
bárki, és közben mégis 
teljesen más. Ha holnap 
kérdezel meg, biztosan 
más jut eszembe. Még az 

is lehet, hog� azt mondom, azt sem 
tudom, ki vagyok. Egyik nap elége
dett, aztán elégedetlen. Valakinek túl 
sok, valakinek túl kevés.
Szeretem megfigyelni és megismerni, 
hogyan működünk különböző szere
peinkben, hiszen az anya nem tűnik 
el a munkahelyen, mint ahogy a cég
tulajdonos sem a házasságban.
Szeretek tanulni és beszélgetni.  
A karantén alatt nem tudtam dol
gozni, és ez nagyon hiányzott. Ezért 
videós formában jobb híján önma
gammal beszélgettem ol�an témák
ról, amikről úgy éreztem, másokat is 
foglalkoztatnak. Alkoholmentes lelki 
fröccsök voltak ezek a beszélgetések, 
jót tettek nekem is és másoknak is. 
Örömmel folytatom ezt valós beszél
getőpartnerekkel, párbeszédben, ez
úttal női témákról. Anyaságról, szexről, 
munkáról, ősökről, sorsokról, célokról, 
értékekről, vagy amiről te akarod.”

Az első beszélgetés, a közös Lelki 
Fröccsünk augusztus 4-én, 17 órától 
kerül megrendezésre a Művelődési 
Központban!

Lelki fröccs minden hónapban
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Nyáron is vár a könyvtár
Czirják Erika, az Útravaló sütik című mesekönyv 
írója ellátogatott az Erzsébet-táborban nyaraló 
g�erekekhez, akiknek bemutatta az édességek 
világát. A gyerekek saját maguk készíthették el a 
finomságokat. Közelebbről is megismerkedhet
tek a könyv „szereplőivel”, a fahéjjal, a kókuszre
szelékkel, a tejjel és még sok-sok hozzávalóval. 
Rendkívül élvezték a közös alkotást. Az írónővel 
a következő két turnusban is találkozhatnak a 
gyerekek. Czirják Erika könyve remek választás, ha 
tartalmas, minőségi időt szeretnénk a gyerekeink
kel együtt tölteni!

1. Mecsek Kupa
országos nyílt gombfociverseny, 
Kozármisleny, Művelődési Központ – 2022.08.27.
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A védőnő válaszol
A nyár a kirándulások időszaka, de 
mielőtt szabadtéri programot ter
vezünk, érdemes tájékozódnunk a 
kullancshelyzetről, hiszen Európában 
a kullancs által terjesztett betegsé
gek, fertőzések tekintetében Magyar
ország közepesen fertőzött országnak 
számít. A kullancs kicsi, de nagy 
bajt okozhat. Ezek az apró vérszívók 
életük során többféle gazdatesten 
élősködhetnek, és eközben számos 
betegséget hordozhatnak, terjeszt
hetnek. Az emberre leginkább két 
megbetegedés veszélyes, a kullancs 
által terjesztett vírusos agyvelőgyul
ladás és a Lyme-kór.
A vírusos agyvelőgyulladás védőol
tással megelőzhető, de a Lyme-kór 
ellen csak az véd meg, ha elkerül
jük a fertőzött kullancs csípését. Ez 
viszont nem is olyan egyszerű, mint 
gondolnánk.
Kullancsokkal például séta vagy 
kocogás, piknikezés, kutyasétáltatás, 
strandolás közben is összetalálkoz
hatunk – akár városi környezetben is.
Ha felfedezzük magunkon, minél 
hamarabb távolítsuk el a bőrből –  
de az sem mindegy, hogy hogyan!  
A kullancs eltávolítására ne használ
juk azokat a régebben ajánlott mód
szereket, amelyek a kullancs légzését 
akadályozzák! Nem célszerű olajat, 
vietnami kenőcsöt, alkoholt vagy 
bármilyen más anyagot a kullancsra 
csepegtetni, mert az oxigénhiánnyal 
küzdő kullancsból még több vírus 
juthat az ember vérkeringésébe. Nem 
szabad a kullancs potrohát semmivel 
sem bekenni, sőt megfogni, meg
n�omni sem, mert lehet, hog� ekkor 
„köpi” a kórokozót szervezetünkbe! 
Legjobb, ha kullancskiszedő csipesz
szel közvetlenül a bőrfelszínen fogva 
kivesszük. Ha ez nem áll rendelke
zésre, megpróbálhatjuk hosszabb 
körmű hüvelyk és középső ujjunkkal. 
A kullancsot lehetőleg egészen elöl, 

a fejéhez közel kell megfogni és ki
húzni. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy pár órán belül kapott kullancs 
körömmel, csavaró mozdulat nélkül, 
enyhe húzással többnyire kijön a fej 
beszakadása nélkül.
Ezután jódoldattal (Betadine) kenjük 
be a kullancs helyét. A kis vörös cso
mó általában 7-10 nap alatt nyomta
lanul eltűnik.
Ha a kullancscsípés helye körül né
hány hét múlva kör alakban halvány 
pír jelentkezik, az fertőzést jelez. Ez 
gyakran nem igazán feltűnő, nem 
viszket és nem is fáj. Ez a bőrtü
net csak a fertőzöttek kb. 2/3-ánál 
jelenik meg. Nagyjából 20-30%-ban 
a fertőzésnek semmi tünete nincs 
– csak később jelennek meg ízüle
ti, idegi, esetleg szívtünetek. Ezért 
tanácsos minden ilyen esetben 
orvoshoz fordulni. Korai stádiumban 
a fertőzés gyógyszeres kezeléssel jól 
gyógyítható. A kórokozó átvitelének 
valószínűsége a fertőzött kullancsból 
az emberre annál kisebb, minél ha
marabb eltávolítjuk a kullancsot. Az 
agyvelőgyulladás szempontjából 4-6 
óra, a Lyme-kór szempontjából 24 
óra számít biztonságos időnek.
Dr. Gajdos Vilma, kozármislen�i 
g�ermekorvos hangsúl�ozta, hog� 
a legfontosabb az agyvelőgyulladás 
megelőzése védőoltással, mert ezt 
kezelni csak tünetileg lehet. Kirándu
lás után vizsgáljuk át magunkat és a 
gyerekeket, és ha kullancsot talá
lunk, a lehető legrövidebb időn belül 
távolítsuk el. Nem fontos azonnal 
orvoshoz fordulni, viszont figyelni 
kell mindkét betegség tüneteire. Az 
agyvelőgyulladás esetén oltatlanok
nál 1-2 hét után fejfájás, láz, hányás, 
idegrendszeri tünetek jelentkeznek. 
Lyme kór esetén a jellemző bőrkiü
tés jelenik meg. Ez esetben fontos 
a megfelelő ideig és adagban adott 
antibiotikum, ami teljes gyógyulást 
eredményez.

Kajtár Damián
  2022.06.05.
  3040 gramm
  48 centiméter

Fülöp Andor
  2022.06.19.
  2540 gramm
  46 centiméter

Vidák Milán Marcel
  2022.06.23.
  3990 gramm
  53 centiméter

Rézműves Ábel
  2022.07.04.
  3420 gramm
  48 centiméter

Hámory Anabell
  2022.06. 24.
  3750 gramm
  57 centiméter

Harczi Izabella Lenke
  2022.06. 24.
  4890 gramm
  53 centiméter

Háhl Alíz
  2022.07. 07.
  3790 gramm
  49 centiméter

Helló            Misleny
megérkeztem

GÓLYAHÍR

Elindult 
a kirándulószezon 

– figyeljünk a kullancsokra!
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Ismét nagy népszerűségnek örven
denek a Kozármislenyi Művelődé
si Központ és Könyvtár által – az 
Önkormányzat támogatása mellett 
– szervezett Erzsébet-táborok. A hat 
iskolás és egy óvodás turnusban ösz
szesen 130 gyerek táborozhat ingyen 
ezen a nyáron. A szülőknek mindez 
nag� segítséget jelent a szünet idejé
re, a gyerekek pedig számos közös
ségi élménn�el lesznek gazdagabbak 
ezekben a hetekben.
Júliusban öt különböző tematika köré 
szerveződtek a programok, melyek 
között volt íjászat, mesés sütemény
készítés, strandolás és alkotófoglal
kozások. A gyerekek emellett sokat 
sportoltak, és számos kreatív tevé
kenységben vettek részt.
Augusztus első két hetében a legki
sebbekkel kiegészülve folytatódik az 
élménygyűjtés!

Elindultak az Erzsébet-táborok
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A Kozármislenyi Janikovszky Éva  
Általános Iskola 45 hetedik és nyol
cadik évfolyamos tanulója tölthetett 
öt felejthetetlen napot Szlovéniában 
és Horvátországban annak a pályá
zati támogatásnak köszönhetően, 
amit a Határtalanul! programon 
nyert el iskolánk. 

Célunk az volt, hog� a diákok 
a tanulmán�i kirándulás során 
bepillanthassanak a határon túli 
mag�arság mindennapjaiba, meg
ismerjék Szlovénia és Horvátország 
magyarlakta területeinek történetét, 
kulturális hag�omán�ait, jelenét, 

mindezzel erősítve a tanulókban az 
összetartozás, a nemzettudat érzé
sét és segítve a Kárpát-medencéről 
szerzett ismeretek elmélyítését.

A május 23–27. között megrendezett 
kirándulás főbb állomásai Lendva, 
Lendvavásárhely, Bántornya, Be
latinc, Battyánfalva, Muraszombat, 
Ptuj, Maribor, Rijeka, Opatija és 
Zágráb voltak.

Kísérőpedagógusok voltak: Baranyi 
József, Cserti-Csapó Bernadett, 
Horváth László Norbert és Jánosi 
Mónika.

2022. május 9-e és 13-a között a Ko
zármislenyi Janikovszky Éva Általános 
Iskola és a Pellérdi Általános Iskola 
42 hetedik és nyolcadik évfolyamos 
tanulója utazhatott öt napra Erdély
be, szintén a Határtalanul! pál�ázati 
programnak köszönhetően.
A program célja a határon túli kap
csolatok kialakítása és elmélyítése 
volt. A tanulmányi kirándulás kereté
ben a két baranyai intézmény tanulói 
személ�es tapasztalatokat szerez
hettek a külhoni magyarságról és a 
történelmi Magyarország emlékhelye
iről, így a pályázati program a nemze
ti összetartozást mint nemzetpoliti
kai célt konkrét tapasztalatokra tudta 
lefordítani.
Kirándulásunk főbb állomásai Nagy
szalonta, Nagyvárad, a Király-hágó, 
Körösfő, Torockó, Szováta, Korond, 
Parajd, Gyergyószentmiklós, a Gyil
kos-tó, a Békás-szoros, Farkaslaka, 
Szejkefürdő, Segesvár, Nagyszeben, 
Déva és Arad voltak.
Kísérőpedagógusok voltak: Györfi 
Erika és Tallósi Zoltán.

Kirándulás a magyarság nyomában Erdélyben

Kirándulás magyar emlékek nyomában 
Szlovéniában és Horvátországban
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Diákolimpiai eredmények
A 2021/22-es tanévben ismét lehetősé
ge n�ílt diákjainknak, hog� diákolimpiai 
versenyeken induljanak. Nagyon sok 
sportágban indultunk és értünk el ered
mén�eket:

Kézilabda III. korcsoport, országos 
döntő 5. hely: Almási Anna, Böröcz Írisz, 
Bors Fanni, Györe Csenge, Hoffmann 
Nóra, Horváth Hanna, Kóródy Réka, 
Lasztóczi Daniella, Mohai Ajsa, Szalai 
Kitti, Kovács Nóra
Kézilabda IV. korcsoport, országos 
döntő 7. hely: Böröcz Írisz, Bors Fanni, 
Györe Csenge, Hoffmann Nóra, Horváth 
Henrietta, Kéki Eszter, Köpösdi Sára, 
Kóródy Réka, Lasztóczi Daniella, Nickl 
Luca, Ostrosics Adél, Rigó Titanilla, Sza
lai Kitti, Tóth Málna, Varga Alíz
Labdarúgás I. korcsoport, országos 
döntő 5. hely: Balázs Gergely, Benke 
Maxim Sándor, Gulyás Zalán, Heinek Za
lán, Katreiner Roland, Kövesligeti Máté, 
Nagy Teleki Marcell, Paik Donát, Varga 
Dániel, Viola Ádám
Labdarúgás II. korcsoport, országos 
döntő 12. hely: Benke Mór, Boros Tamás 
Misa, Cservék Bence, Csőke Csongor, 
Kovács Tamás, Paik Milán, Studi Leven
te, Szabó Botond, Tamás Dávid, Wéber 
Balázs
Atlétika többpróba IV. korcsoport, 
országos döntő 13. hely: Gyarmati Lili, 
Ostrosics Adél, Kéki Eszter, Orsós Vero
nika, Rigó Titanilla
Ugyanezen a versenyen egyéni 7. hely: 
Ostrosics Adél
Kosárlabda IV. korcsoport, országos 
elődöntő 3. hely: Hoffmann Tamás, Sza
bó Soma, Szabó Zoltán, Ambach Gábor, 

Szabó Krisztián, Horváth Zétény, Éles 
András, Tóth Botond, Baka Boldizsár, 
Kiss Bence, Domján Ákos, Mohai Áron

B33 kosárlabda-bajnokság, megyei 1. és 
regionális 3. hely: Mohai Áron, Tóth Bo
tond, Szabó Krisztián, Szabó Zoltán

Tájékozódási futás országos döntő, 
hosszútáv 4. hely: Jánosi Tímea

Tájékozódási futás országos döntő, 
hosszútáv 5. hely és rövidtáv 2. hely: 
Jánosi Viktor
Duatlon országos döntő, 12. hely: Ha
lász Jakab
Szertorna I. korcsoport, „A” kategória, 
országos döntő, egyéni bajnokság 1. 
hely: Dezső Lola Dorina
Szertorna IV. korcsoport, „B” kategória, 
országos döntő, egyéni bajnokság 8. 
hely: Gyéresi Zalán

A Szarvason rendezett Gyermek Nép
táncosok XV. Országos Szólótánc 
Fesztiválján pedig Országos Kisbokrétás 
címet nyert el Tallér Szabolcs, a Józsa 
Gergely néptánccsoport táncosa, isko
lánk 6.a osztályos tanulója, aki kötelező 
kategóriában kozármislenyi verbunk, 
szabadon választott kategóriában ka
lotaszegi legényes táncot mutatott be. 
Köszönet a felkészítő és megvalósító 
testnevelőknek, edzőknek, Nyemcsok 
Pál néptáncoktatónak és azoknak az 
eg�esületeknek, akik támogattak ben
nünket a sikeres eredmén�ek elérésé
ben. 

Köszönettel és büszkeséggel:
Varga Éva intézményvezető
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Sokáig emlékeznek majd a szurkolók 
a HR-Rent Kozármisleny legutóbbi 
idényére. A csapat az országos baj
nokságokban eg�edüliként veretlenül 
lett bajnok, amivel kiharcolta az NB 
II-es indulás jogát. Feleki Attila, az 
egyesület elnöke nem sokkal később 
döntött: a gárda vállalja a magasabb 
osztályt.
– Nem volt sok időnk a felkészülésre, 
hiszen május utolsó napján még a 
bajnoki címet ünnepeltük a stadion
ban, pontosan két hónappal később, 
július 31-én pedig már meg is kezdjük 
a pontvadászatot Soroksáron. Öröm
teli hír, hog� sportszakmai igazga
tóként csatlakozott hozzánk Pókos 
Csaba, akivel közösen kerestünk új 

vezetőedzőt a távozó Aczél Zoltán 
helyett. Az egyesület alapértékeivel 
azonosulni tudó, fiatal, céltudatos és 
ambiciózus szakembert Tóth Lász
ló személyében találtuk meg. Rajta 
kívül új asszisztens edző is érkezett: 
Tomin Milán szintén magasan kép
zett, fiatal és feltörekvő szakember, 
továbbá Szentlőrincről hozzánk jött 
Tar András, aki erőnléti edzőként 
dolgozik majd a csapattal. Volcsá
nyi Csaba kapusedző és Végi Jenő 
masszőr hosszabbított, így összeállt 
a szakmai stáb a szezonra – foglalta 
össze Magyar Márk klubigazgató.
A tavalyi bajnokcsapat gerincével sike
rült megállapodni a folytatásról, így 
idén is mislen�i mezben lép pál�ára 
Kirchner Krisztián, Turi Tamás, Lékai 
Soma, Somogyi Máté, Füredi Szabolcs, 
Berdó Máté, Gajág Gergő, Nagy Erik, 
Horváth Dániel, Vajda Roland, Szabó 
Dominik, Tóth Zoltán, Beke Péter és a 
tavalyi gólkirály, Hampuk Ádám.
Ugyanakkor a játékoskeretben is 
voltak változások. Két rutinos, élvo
nalbeli tapasztalattal is rendelkező 
középpályás érkezett Bartha László 
és Kulcsár Kornél személyében, míg a 
szintén tapasztalt Gál Szabolcs belső 
védőként nyújthat majd stabilitást 
a hátsó alakzatban. Rajtuk kívül 
számos fiatal tehetségnek is szur
kolhatunk majd: a villámléptű ghánai 
csatár, Clinton Osei, a Serie A-ban 
is lehetőséghez jutott Kosznovszky 
Márk, a mohácsi gyökerekkel rendel
kező támadó, Vogyicska Balázs, vagy 
az MTK-tól kölcsönbe érkezett Guth 

Ádám egyaránt Mislenyben bontakoz
tathatja ki tudását.
– Szépen alakul a keretünk, már 
most látszik, hogy a szurkolók ugyan
azt a mentalitású, eg�másért küz
dő, harcos és összetartó, egyszóval 
szerethető csapatot láthatják majd a 
pályán, mint tavaly. Ugyanakkor az is 
biztos, hogy idén nem a bajnoki cí
mért fogunk küzdeni, a mezőny egyik 
legkisebb költségvetéssel rendelkező 
egyesületeként a célunk a bent ma
radás kiharcolása lesz. Nagy múlttal 
rendelkező, jó csapatok érkeznek 
majd hozzánk, akikkel szemben óriási 
csatákat fogunk vívni, érdemes lesz 
tehát ezután is kilátogatni a mérkő
zésekre – mondta el Magyar Márk.
A csapat július 31-én Soroksáron 
kezdi a bajnokságot, az első hazai 
mérkőzést pedig egy héttel később, 
augusztus 7-én, 19 órai kezdettel ren
dezik, a Tiszakécske ellen. Augusz
tusban még két hazai meccs lesz: 17-
én rögtön baranyai rangadón fogadjuk 
a PMFC-t, 28-án pedig a tavaly még 
NB I-es Gyirmót FC-t látjuk vendégül.
Közben a klub megkezdte a szezon
bérletek értékesítését is: a felnőtt 
bérlet ára 12 000 Ft, míg a diákbér
leté 7 000 Ft lesz. A hölgyek mellett 
ugyanakkor a 14 év alattiakat és a 
65 év felettieket továbbra is ingye
nesen engedik be a mérkőzésekre. 
Akik bérletet vásárolnának, jelezzék 
igényüket az info@kozarmislenyfc.hu 
e-mail-címen, a műfüves sportcsar
nok melletti sportbüfében vagy a BB 
borozóban!

HR-Rent Kozármisleny:
kezdődik a bajnokság az NB II-ben

Megújult szakmai vezetéssel, 
a tavalyi csapat gerincével 
és néhány minőségi 
új igazolással várja a 
Merkantil Bank Liga NB II. 
szezonnyitóját a HR-Rent 
Kozármisleny. A július végén 
induló bajnokságban olyan 
csapatokat látunk majd 
vendégül, mint a nemrég 
még élvonalbeli MTK, 
Gyirmót és Budafok, illetve 
olyan, nagy futballtradícióval 
bíró csapatokat, mint a 
PMFC, a Haladás, az ETO 
FC, a DVTK, a Békéscsaba 
vagy a Nyíregyháza. A hazai 
bajnoki rajt augusztus 7-én, 
19 órakor lesz a Tiszakécske 
ellen.

Kozármisleny FC
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ÖNKORMÁNYZATI HIVATALKosárlabdatábor 2022

Azt már az előzetes felmérések alapján is tudtuk, hogy a már hagyomá
nyosnak mondható nyári 
kosárlabdatáborunkba az 
idén minden korábbinál 
több jelentkező várható.
Mivel elkötelezettek va
gyunk a minőségi munka 
és képzés iránt, ezért 
maximáltuk a táborozók 
létszámát. Kísérőkkel és 
edzőkkel együtt végül 
52 fővel rendeztük meg 
a tábort. Újdonság volt, 
hogy az idén csoportokra lettek bontva a gyerekek, és mindenki az aktuá
lis tudásának megfelelő feladatokat kapott a foglalkozások során.
A tábor vezetésével Szabó Nórit bíztuk meg, aki remek kiegészítő prog
ramokkal, interaktív sarkokkal tette színessé az amúg� is mozgalmas 
napokat. Finom ebédeket és tartalmas uzsonnákat fogyaszthattunk, és a 
tábor részeként két alkalommal is igazi medencés élményt szereztünk a 
közeli Toldi Rendezvényház területén. Ezúton is köszönjük nekik a remek 
vendéglátást!
Szombaton egy fantasztikus sorversennyel zártuk a hetet, amibe a leg
bátrabb szülők is becsatlakozhattak, és közösen hajtották végre a fel
adatokat. Óriási hangulat volt! Bízom benne, hogy a gyerekek is sok-sok 
élménnyel gazdagodtak, és jövőre ismét csatlakoznak hozzánk.
Kellemes nyarat kívánok mindenkinek!

Névadó támogató érkezett
A kozármislenyi kosárlabdacsapat a 
2022–2023-as bajnoki szezonban  
NEOsport Kozármisleny néven indul az 
NB II-es felnőtt férfi bajnokságban.
„Egy felnőtt csapatot működtetni, 
fenntartani nem egyszerű dolog, hiszen 
a sokak által ismert TAO rendszer csak 
utánpótlás korosztályú sportolókra 
terjed ki.

Próbálunk egy olyan modellt felállítani, ahol azoknak a srácoknak is lehe
tőséget tudunk adni a versenyszerű sportolásra, akik már elérték a felnőtt 
korosztályt vagy közelítenek felé, hiszen a következő szezonban két 
fronton is versenyeztetni fogjuk őket. A megyei felnőtt bajnokság még vi
szonylag alacsony költségvetésből is finanszírozható, de az NB II. már egy 
komolyabb szint. A névadó támogató érkezésével, figyelembe véve az idei 
tavaszi szezonunkat, merészebb célokat tűzünk ki – szeretnénk megha
tározó csapata lenni a ligának. Mindenképpen a mezőny első harmadába 
várom a csapatot!” – mondta el a változásról Tóth József szakosztályve
zető.
Kaiser Melinda, a NEOsport tulajdonos-ügyvezetője így fogalmazott: 
„Több éves együttműködésünk a szakosztállyal lehetőséget adott arra, 
hogy cégünk Baranya megyében elsőként éljen a névadás lehetőségével. 
Kozármisleny kosárlabdacsapata így NEOsport Kozármisleny néven indul 
a bajnokságon. A sportban mind a NEOsport, mind Kozármisleny hosz
szabb múltra tekint vissza. Cégünk az új névvel, az új célokkal adja Tóth 
Józseffel, a csapat vezetőjével közösen azt a hátteret, ami reményeink 
szerint segíti a sikeres működést.”

Tóth József, kosárlabda szakosztály

Tóth József, kosárlabda szakosztály
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