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Lassan vége a nyárnak, mindenki 
eltölthette jól megérdemelt szabad-
ságát. Hazaérkezve, remélem, sokan 
látjuk, hogy milyen fejlesztésekkel 
várja a település az őszi tanévkez-
dést és munkakezdést – gondolok 
itt a Janikovszky utca teljes megújí-
tására, az Öregfaluban a Kopaszka 
megújítására, a bölcsődénk mű-
ködésének megkezdésére, vagy az 
Augusztus 20. téri játszótér kialakí-
tására.
A nyáron számos új elem jelent 
meg a közbeszédben és a közélet-
ben, ami mindannyiunkat érinthet. 
Ezek jelentős része továbbra is az 
energiaválsághoz kapcsolódik, mint 
például hogy mennyi fát vágjunk ki 
azért, hogy legyen elegendő tüzelő 
a téli időszakban. Kozármislenyben 
egyértelműen hitet tettünk amel-
lett, hogy városi tulajdonban lévő 
erdőkből, fasorokból tűzifa kivágá-
sára nem kívánunk engedélyeket 
adni.  
A szociális tűzifajuttatás a városban 
enélkül is biztosított lesz a rászoru-
lóknak a teljes téli időszakban.
Továbbra is fontosak a zöld gondo-
latok a városban, ezért inspirálom 
az ingatlantulajdonosokat a házi 
naperőművek telepítésére, melynek 
érdekében az Eonnal az elmúlt na-
pokban egyeztettünk, hogy hálózati 
oldalról ne legyen akadálya az ilyen 
beruházásoknak. A közeljövőben 
ezért az energiaszolgáltató újabb 
fejlesztéseket fog végrehajtani a 
térségben.

Korábbi szá-
munkban már 
hírt adtam arról, 
hogy rezsitámo-
gatási programot 
indít az önkor-
mányzat, melyet 
a szeptemberi 
ülésen fog a 
képviselő-tes-
tület jóváhagyni. 
Célzott pénzügyi 
támogatásra 
számíthatnak 
az egyedülállók, 
a gyermekeiket 
egyedül nevelő 
szülők, és mindenki más, aki jöve-
delmi helyzete alapján rászorul erre 
a támogatási formára, és nem tud 
beleférni az átlagfogyasztásba a téli 
fűtési időszakban.
A városházán megtartottuk a hagyo-
mányos augusztus 20-ai ünnepsé-
get. Az ünnepi beszédben is hang-
súlyoztam, hogy mennyire fontos az 
az európai út és irány, amit Szent 
István királyunk több mint ezer évvel 
ezelőtt kijelölt számunkra. A mosta-
ni helyzet tulajdonképpen ugyanazt 
a választást kínálja, ami akkor István 
király előtt állt – a Kelet és Nyugat 
közti választást. Ahogy ott fogal-
maztam, „államalapító királyunk az 
európai utat, a nyugati keresztény 
világot választotta. Mondhatnánk 
egyszerűbben: keletről jövünk, de 
nyugatra tartunk. Legyünk mi is 
bátrak és határozottak! Ne bizonyta-

lanodjunk el, ne 
akarjuk vissza-
fordítani az idő 
kerekét! Halad-
junk tovább a 
Szent Istváni 
úton! Maradjunk 
Európában!”
Beszéltem to-
vábbá a kenyér 
erejéről, amely 
ma nagyon kö-
zeli és valóságos 
élmény mind-
annyiunknak 
az orosz–ukrán 
háború fényé-

ben, amikor olyan kérdések merül-
nek fel, hogy jut-e minden asztalra 
kenyér ebben a háborús időszakban. 
„Miután hangot adtunk ezen félel-
meinknek, a kenyér békéért kiált! 
A véres és értelmetlen háborúban 
megmutatta igazi erejét! Azzal, hogy 
a fekete-tengeri kikötők megnyit-
nak, ugyan hadihajók árnyékában 
és katonák kíséretében, de az új 
kenyér most is betöltheti évezredes 
küldetését, a legalapvetőbb emberi 
táplálék szerepét.”
Ezeket hangsúlyoztam az ünnepsé-
gen, és továbbra is azt kérem, hogy 
legyen közöttünk béke és egyetér-
tés azért, hogy a jövő generációk is 
biztonságban nevelkedhessenek és 
tervezhessenek.
Egy újabb kozármislenyi büszkeség-
ről is beszámolhatok. Az elmúlt he-
tekben Pécsen, a patacsi hegyoldal-
ban rendkívüli zártkerti és erdőtűz 
tombolt, óriási károkat okozva. Több 
mint száz tűzoltóra volt szükség 
ennek a tűznek a megfékezéséhez. 
A pécsiek segítséget kértek kozár-
mislenyi polgárőreinktől is, akik de-
rekasan helytálltak. A kozármislenyi 
polgárőrség négy fővel vett részt 
ebben az emberfeletti munkában. 
Ezúton szeretném nekik megkö-
szönni, hogy számíthattunk rájuk, 
hogy ilyen rendkívüli helyzetben 
is rendelkezésre álltak, és ezáltal 
városunk jó hírét is erősítették.
Láthatjuk, hogy ahogy nagyon erősek 
a sportszervezeteink, a nyugdíjas 
szervezeteink, most már a köz-

Kozármisleny jövőjét továbbra is zöldnek látom
dr. Biró Károly
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biztonság, a közrend területén is 
erősödik a város. Továbbra is kiemelt 
programja a településnek, hogy mind 
a sportban, mind a közrendben és 
közbiztonságban, mind a kultúrában 
és közművelődésben erősödjön a 
város a következő években is.
Szeptemberben, a Városnap ke-
retében ismét megünnepeljük a 
kozármislenyi létet, azt, hogy két 
kis település, Kiskozár és Misleny 
egyesült 1928-ban. Kozármislenyben 
azóta is meghatározó az egyesülés, 
az összefogás, a zöld gondolatok, a 
közösségépítés. Idén 15 éve viseli ez 
a közösség a városi rangot. Minden-
kit arra biztatok, hogy vegyen részt a 
városnapi programokon. Szeptember 

9-én a képviselő-testület átadja az 
idei kitüntetéseket és díjakat, más-
nap pedig egész napos programmal, 

a végén tűzijátékkal ünnepeljük meg 
a város évfordulóját. Tartsanak ve-
lünk, ünnepeljünk együtt!

Hivatali hírek

 Ä Döntés született az önkormány-
zat és intézményei 2022. évi költ-
ségvetésének 2. módosításáról.
 Ä Módosításra került a Kozármisle-
nyi Közös Önkormányzati Hivatal 
beszerzési szabályzata.
 Ä A temető üzemeltetésére kiírt 
pályázatra két ajánlattevő adott 
be pályázatot. Az ajánlatok meg-
ismerését követően a képvise-
lő-testület az eljárást eredmény-
telennek nyilvánította, és felkérte 
a jegyzőt új eljárás lefolytatá-
sára. A kiírással kapcsolatban 
a testület objektívebb bírálati 
szempontok megállapítására tett 
javaslatot.
 Ä A jelenlévők rövid tájékoztatást 
kaptak a Városnapi rendezvé-
nyekről és azok várható költsé-
geiről.
 Ä Döntés született egy helyi lakos 
belterületbe vonási kérelméről és 
egy lakos ingatlanvásárlási kérel-
méről is.
 Ä Elfogadásra került a város forgal-
mi rendjének felülvizsgálati doku-
mentációja, amely szeptembertől 
a város honlapján is elérhető 
lesz.

 Ä Rendkívüli támogatásokról dön-
tött a testület a sportszervezetek 
számára. Négymillió forint visz-
szatérítendő támogatást kapott 
a Kozármisleny Sportegyesület 
Kosárlabda Szakosztálya, és 
a magasabb osztályba jutásra 
tekintettel éves szinten duplájára 
emelkedett a Kozármisleny FC tá-
mogatása, ami ebben az éveben 
plusz 2,5 millió Ft támogatást 
jelent.
 Ä Döntés született az elektromos 
töltőállomás üzemeltetésének 
módosításáról is: 
A töltőállomás hivatali ügyfélfo-
gadási időben vehető igénybe a 
hivatal illetve az önkormányzat 
ügyfelei számára az ügyintézés 
idejére, de maximum 1 órás idő-
tartamra. Az üzembe helyezéshez 
szükséges kártya a portaszolgála-
ton kérhető.

Módosításra került néhány korábbi 
rendelet is:

 Ä A képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzata
 Ä A helyi közutakra való behajtás 
korlátozásáról szóló 19/2020. 

(V.8.) rendelet, melyből kikerültek 
a díjtételek. Fontos, hogy ezekre 
az utakra történő behajtáshoz 
továbbra is engedély szükséges!
 Ä A házasságkötés és egyéb csa-
ládi esemény engedélyezésének 
szabályairól és díjairól új rendelet 
került elfogadásra. Módosultak a 
hivatali munkaidőn túli és hivatali 
helyiségen kívüli események díj-
tételei.

Bővebb tájékoztatás a módosult 
rendeletek tartalmával kapcsolat-
ban a város honlapján olvasható 
(www.kozarmisleny.hu).
Mint minden évben, idén is zárt 
ülés keretében döntött a testület  
a Városnapon adományozandó ki-
tüntetések és díjak odaítéléséről.
2022. augusztus 18-án rendkívüli 
ülés keretében kerültek kihirde-
tésre a bölcsődei eszközbeszerzés 
nyertesei, és döntés született a 
Kozármisleny Sportegyesület telep-
hely-engedélyezési kérelméről.
A soron következő rendes testületi 
ülés időpontja: 
2022. szeptember 20.

A képviselő-testület 2022. augusztusában két ülést 
is tartott, egy rendes és egy rendkívüli testületi ülést, 
melyeken az alábbi fontos döntések születtek:

2022. augusztus  |   Misleny Magazin 3

TÁJÉKOZTATÓ



Vannak családok, ahol minden test-
vér tehetséges. Az már ritkább, hogy 
össze is dolgoznak, és közösen hoz-
nak létre valami nagyszerűt. Ez utób-
bira példa Pásztor Anna és Sámuel: 
2004 őszén együtt alakították meg 
az azóta is töretlenül népszerű Anna 
and the Barbiest. Hogy honnan a 
különös elnevezés? Olyan nevet sze-
rettek volna, amit itthon és külföldön 
is értenek, emellett szerepel benne 
az elmaradthatatlan, kissé provokatív 
humor, hiszen Anna mellett kizárólag 
férfiak alkotják a zenekart.
A csapat – bár időközben több 
tagcserét átélt – a közel két évtized 
alatt mindvégig önazonos tudott ma-
radni, s mostanra Magyarország egyik 
legnépszerűbb együttesévé nőtte 
ki magát. Kendőzetlenül őszinte és 
felemelően pozitív dalszövegeikkel, 
lüktető és magával ragadó rockos 
ütemeikkel és verhetetlen színpadi 
jelenlétükkel meghódították a közön-
séget és a magyar zenei szakmát.
A mindig energikus, örök fiatal Pász-
tor Anna többszörös Fonogram-dí-
jas énekes, előadóművész, színész, 
táncművész, dalszövegíró és zene-
szerző, a magyar zenei élet emble-
matikus alakja. A szövegek többségét 
ő írja, és testvére, Sámuel csiszolgat-
ja, véglegesíti őket. A hangszerelés, 
a „karácsonyfa díszítése” pedig a 
zenekar feladata: ez az összmunka 
eredményezi, hogy igazán ütős legyen 
a végeredmény.
Jelentős állomás volt az együttes 
életében, amikor 2008 nyarán Lenny 
Kravitz előzenekaraként léphettek a 
Papp László Sportaréna színpadára. 

2013-ban a Márti dala című zene-
számmal hetekre a sikerlisták élére 
kerültek. Sokoldalúságukat tükrözi, 
hogy 2017-ben Álmatlan címmel fil-
met mutattak be, amely tökéletesen 
ábrázolja az Anna and the Barbies 
jelenség lényegét, majd 2019-ben 
– 15. születésnapjukon – a Nemze-

ti Színház adott otthont fergeteges 
ünnepi műsoruknak.
Pásztor Annát saját bevallása szerint 
gyermekkora óta izgatja a színház, 
az, hogy hogyan lehet a művészetek 
összességét egyidőben a színpadra 
vinni, és mindebben a rock’n’rollt 
elhelyezni. Így amellett, hogy minden 
egyes fellépésnél fantasztikus ener-
giával van jelen és csodásan énekel, 
ő is folyamatosan játszik, beöltözik, 
átalakul, sőt rendez.
A szüntelenül nagy lángon égő 
énekesnőt gyermekei érkezése sem 
vetette vissza az alkotásban: „Nagy 
inspirációt adnak, elképesztő, van 
miért, van kiért, van kapaszkodó, és 
óriás szeretetbázis.”
Nem csupán a koncert miatt lesz 
érdemes kilátogatni a Művelődési 
Központhoz szeptember második 
hétvégéjén, bár az Anna and the 
Barbies fellépését mindenképpen 
kár lenne kihagyni. 2022-ben ismét 
ünnepel a település, hiszen 15 éve, 
2007-ben nyilvánították Kozármis-
lenyt várossá. Az idén kétnapos ese-
mény tematikája a korábbi évekhez 
hasonlóan alakul. Szeptember 9-én 

pénteken ünnepi testületi ülésre, a 
városi kitüntetések átadására kerül 
sor a Művelődési Központban. Szom-
baton pedig a lakosság szórakozhat, 
válogathat az egésznapos progra-
mok között. Délelőtt a hagyományos 
bográcsos kakaspörkölt-főző verseny 
mellett elsősorban a gyermekek és 

a családok megszólítása a cél, majd 
a déli harangszóval megkezdődnek a 
színpadi programok. A civilek bemu-
tatkozását követően a nemzetközi 
szinten is elismert Band of StreetS 
együttes szórakoztatja a kilátogató-
kat. Az eseményt tűzijáték és utcabál 
zárja.

„Bennünk napi szinten ég, hogy zene nélkül sivár lenne az életünk. 
Ez egy mozgatórugó, egy hobbi, egy misszió.”

Sztárfellépő a Városnap színpadán

 „Számomra a fesztiváloknak 
mindig karácsonyillata, 

karácsonyíze van, ez az élet 
ünneplése. Ha valamit istenítek, 
az a zene, a művészetek. Nekem 
ez egy Kánaán, egy habzsi-dőzsi, 
egy oázis ebben a rohanó világ-
ban, ahol az emberek kieresztik 
a gőzt. Párját ritkító alkalom, 

ahogy az emberek örülnek egy-
másnak. Azért volt nehéz túlélni 
az elmúlt két évet, mert szét vol-
tunk választva egymástól. Csomó 

boldog ember között mindenki 
boldog lesz, picit megáll az idő, 
olyan, mint egy felnőtt vidám-

park.”  
– Pásztor Anna

A hazai könnyűzenei paletta 
egyik legsokszínűbb és 
legvagányabb együttese 
érkezik szeptemberben 
Kozármislenybe. S hogy mire 
számíthatnak a Városnapra 
kilátogatók? Az Anna and 
the Barbies a fantasztikus 
látványvilág mellett 
valamennyi koncertjén 
elképesztő energiákkal tölti 
fel a közönséget.
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Fűtéstörténet a közelmúltból. 
Szén, olaj, gáz, villany?
A városi légszennyezés egyik leg-
jelentősebb okozója sokáig nem a 
közlekedés volt, hanem a lakások 
szén- és fatüzelésű kályháinak 
füstje.
1958 nyarán mutatta be a Mecha-
nikai Művek az első nagy soro-
zatban gyártott, háztartási célra 
szánt olajos fűtőeszközét. Ez volt a 
„Mekalor” kályha. A hatvanas évek 
elején az országban 
megnövekedett a gázolaj 
mennyisége, és a ked-
vező áru szovjet import 
miatt logikusnak tűnt a 
lakossági felhasználás 
növelésének támogatása, 
a mennyiségi korlátozá-
sok feloldása. Amikor a 
kályhák már igen elterjed-
tek voltak, a kormányzat 
szociális támogatásként 30 
százalékkal csökkentette a 
háztartási tüzelőolaj árát. Ha 
valaki ugyanabból a tartályból 
gázolajként tankolt a ben-
zinkúton, akkor nem vehette 
igénybe a kedvezményt, vagyis 
harmadával többet kellet fizet-
nie. Nem sokkal ezután kezdő-
dött a baj. Sokan a járműveknél 
és a munkagépeknél is áttértek 
a gázolajról a jóval olcsóbb ház-
tartási tüzelőolajra. Ekkor a HTO 

forgalmát olyan 
szinten lesza-
bályozták, hogy 
csupán a lakás lég-
köbmétere alapján 
számított meny-
nyiséget lehetett 
megvásárolni, azt 
is csak jegy ellené-
ben.
Véget ért az olaj-

kályhás fűtés korszaka, és a vezeté-
kes gáz elterjesztése kapott kitün-
tetett állami 
figyelmet.
A fővárosban 
1971-ben indult 
el a nagysza-
bású föld-
gázprogram, 
ami másfél 
évtized alatt 

teljesen kiszorította a városi gázt. 
(Budapesten 1855 óta volt elérhető 
a városi gáz, melyet gázgyárakban, 
szén hevítésével állítottak elő. A 
gázt ekkor még nagyrészt világításra 
használták, fűtésre, vízmelegítés-
re, főzésre csak később kezdték 
alkalmazni. Sőt voltak olyan fel-
használási módjai, amelyek ma már 
egyáltalán nem jellemzők, így gázzal 
működtettek hűtőszekrényeket, 
vasalókat, de a fodrászatokban akár 
hajszárítókat is.) A kilencvenes évek 

elején „Falugáz-program” néven 
indult el az a folyamat, amelynek 
során vezetékes PB-gázt kezdtek 
használni olyan kis települések, 
amelyekhez földrajzi fekvésük 
miatt túl drága lett volna kiépí-
teni a földgázvezetéket.
A gyors fejlődést az olcsó orosz 
gáz tette lehetővé. A hazai 
földgázellátottság a kelet-eu-
rópai régióban kiemelkedő. 
Most, hogy a települések 
91,9%-a vezetékes gázzal 
ellátott, kiderül, hogy ez 
a rendszer sem tartha-
tó fenn sokáig. A fosszilis 
tüzelőanyagokat helyet-
tesíteni kell, hogy a Föld 
légkörébe minél kevesebb 
szén-dioxidot bocsássunk 
ki. De a gáz árának drasz-
tikus emelkedése egyéni 

Rezsitámogatási programot indít 
az önkormányzat a szociálisan 
rászorulók részére

dr. Kállai Sándor
A támogatási program részleteinek 
kidolgozása még folyamatban van, de a 
pénzügyi forrás biztosítása megtörtént. 
A támogatás igénybevételének pontos 
feltételeiről és az igényelhető összegekről 
a következő testületi ülés fog dönteni. 
Azt tervezzük, hogy rászorultsági alapon 
hozzájárulást lehet majd kérni a gáz- és 
villanyszámlához, de megmaradna a 
tűzifatámogatási lehetőség is.
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szinten felülírhatja a környezetvé-
delmi szempontokat.
Az elérhető fűtési módok között, 
mint alternatív lehetőség, mindmáig 
megmaradt a szén és elsősorban 
a fa. A lakosság azon része, akinek 
van kályhája vagy vegyes tüzelésű 
kazánja, kevésbé lesz kiszolgáltatva 
az energiaár-emelkedésnek. Aki vá-
laszthat a gáz és a szilárd energia-
hordozó használata között, az most 
a korábbinál több szenet, fát vásárol.
Az értékesítési adatok azt mutatják, 
hogy a szilárd tüzelésű kályhák és 
kandallók forgalma is megnőtt. Jú-
niushoz képest hétszer annyi, tavaly 
júliushoz képest pedig majdnem 
tizenkétszer annyi kelt el belőlük, 
vagyis sokan azt remélik, hogy ha 
begyújtanak a kandallóba, ezzel meg-
takarítják a fűtésszámla egy részét.
A lakosság már a háború kitörését 
követően elkezdte felvásárolni a 
tűzifát. Sok kereskedő pedig már a 
rezsiemelés kormányzati bejelenté-
se után megemelte az árait. Aki fát 
szeretne vásárolni télire, az minél 
előbb tegye meg, mert a folyamatos 
drágulás ellenére készlethiány van a 
piacon. Azt viszont felejtsük el, hogy 
majd a régi bútorok és a felújításból 
maradt faanyagok kerülnek a kály-
hába, mert csúnya büntetés lehet a 
vége, ha valaki ilyesmivel fűt.
Bár kecsegtető lehet, hogy a drága 
fa helyett fahulladékot dobjunk a 
tűzre, de ez Magyarországon már 
súlyos pénzbüntetést von maga 
után. Az Agrárminisztérium tájékoz-
tatása szerint – a kezeletlen fa és 
a papír kivételével – tilos minden 
hulladék elégetése, beleértve az 
alábbiakat is:

 Ä „kezelt”, tehát festett, lakkozott 
fa (például régi ablakkeret, ajtók, 
raklapok stb.),
 Ä rétegelt lemez, bútorlap,
 Ä építési fahulladék,
 Ä színes, „fényes” papírhulladék,
 Ä PET-palack, műanyag hulladék,
 Ä autógumi, használt ruha, rongy,
 Ä fáradt olaj, üzemanyag.

A levegőtisztaság-védelmi bírság 
mértéke: 100 ezer forint annak, aki 
nyílt téren éget illegálisan hulla-
dékot, 300 ezer forint annak, aki 
bármely anyagot engedély nélkül 
háztartási tüzelőberendezésben 
éget el.

Úgyhogy nem érdemes 
kockáztatni! Ha pedig azt 
tapasztaljuk, hogy a szom-
széd hulladékot éget, a 
„Fűts okosan” kampány 
tanácsai szerint első lépésként 
érdemes személyesen megkeresni 
a légszennyezőt, és megbeszélni a 
problémát. Amennyiben a szemé-
lyes beszélgetés nem jár sikerrel, 
és továbbra is folytatja az illegális 
tevékenységet, akkor az illetékes 
kormányhivatal járási hivatalában 
lehet bejelentést tenni, a panaszt 
pedig a környezetvédelmi hatóságok 
vizsgálják ki.

Akkor ezután árammal fogunk 
fűteni?
Az olajfűtésről gázfűtésre való 
tömeges átállás is hosszú idő alatt 
ment végbe. Az állami szabályozás 
egy ideje már a megújuló energia 
használatát, a „házi naperőmű-
vek” elterjesztését és számos más, 
energiamegtakarítási megoldást 
ösztönöz. A fenntarthatóság szem-
pontjából komoly lépést jelentenek 
az energiatakarékos új lakások épí-
tését célzó programok, de a rezsi-
díjak emelkedése új lendületet ad a 
régebbi lakásban élők energiataka-
rékossági beruházásainak is. Ma már 
minden családnak át kell gondolnia, 

hogy milyen energiahaté-
konysági beruházásokkal 
lehet csökkenteni a fo-
gyasztását.

Egyszerű, praktikus, 
elfelejtett tanácsok a fűtésszámla 
csökkentésére a fák kivágása 
nélkül
1. Vizsgáljuk meg, hol szökik el a hő. 
Ha ezt tudjuk, már célirányosabban 
lehet orvosolni.
2. Programozzuk a fűtést. Ha egész 
nap távol vagyunk, akkor az üres szo-
bák nem igénylik ugyanazt a hőmér-
sékletet, mint a fázós családtagok.
3. Engedjük be a fényt! Amikor feljön 
a nap, húzzuk el a függönyöket, hogy 
az ablakon keresztül bejöjjön a nap-
fény, és felmelegítse a benti levegőt.
4. A ritkán látogatott helyiségek (pél-
dául emeleti fürdőszoba, vendégszo-
ba) ajtaját csukjuk be.
5. Viseljünk otthon meleg ruházatot.
6. Főzzünk, süssünk gyakrabban! A 
sütés-főzés is jól felmelegíti a házat.
7. Használjunk függönyöket! A vastag 
függönyök és árnyékolók segíthetnek 
bent tartani a meleg levegőt. A laká-
sok fűtési veszteségének kb. 30%-a 
az ablakokon keresztül távozik.

Felhasznált források: Szánthó Péter, 
Pénzcentrum; Siklósi Andrea, 
#ültesdafátneégesd
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Időnként, amikor együtt játszottam a testvé-
reimmel, odamentem hozzájuk, és a mu-
tatóujjammal megérintettem a nyakukat, 
mert szerettem az érzést, ami meleg volt és 
megnyugtató. Nem érzékeltem, hogy amit csi-
nálok, azzal zavarom őket, sem azt, hogy ez 
társadalmilag nem elfogadott, és csak akkor 
hagytam fel vele, amikor anyám ezt közöl-
te velem, bár időnként így is megérintettem 
mások nyakát, ha nagyon izgalomba jöttem, 
és az érintés ennek az izgalomnak a közlési 
módja lett a körülöttem levők felé. Nehezen 
értettem meg, hogy az embernek van egy 
saját személyes tere, amibe nem szabad 
behatolni, és amit mindig tiszteletben kell 
tartani. Fogalmam sem volt, hogy visel-
kedésem esetleg bosszantó vagy agresz-
szív, és megsértődtem, amikor nézetem 
szerint testvéreim ok nélkül haragudtak 
meg rám.

Az olvasás nagyszerűvé teszi a világot! 
Fedezze fel a könyvek világát! 
Látogasson el hozzánk!

Városi Könyvtár: 72/610-143
Hétfő: szünnap
Kedd: 13:00–18:00
Szerda: 10:00–18:00
Csütörtök: 10:00–16:00 
Péntek: 10:00–16:00
Szombat: 9:00–13:00

Daniel Tammet: Kék napon születtem 
Egy autista zseni memoárja – részlet
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Táborok egész nyáron
Augusztusban folytatódtak az Erzsébet-táborok Kozármislenyben. Az óvodai szünet heteiben nemcsak az isko-
lásoknak, de a legkisebbeknek is lehetősége volt részt venni a Művelődési Központ által szervezett táborokban. 
A gyerekek – korosztálytól függetlenül – különösen élvezték a PTE-PEAC vívószakosztályának bemutató foglal-
kozását. A kardforgatás, az íjászat és a már hagyományosnak tekinthető kézműves vagy fürdőzős programelemek 
mellett a táborozók megismerkedhettek a csokoládékészítés fortélyaival, jártak állatsimogatóban, és számos 
közösségi élményben volt részük.
Reméljük, jövő nyáron újra találkozunk!

KULTÚRA
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Orsós Martin
  2022.07.23.
  1820 gramm
  43 centiméter

Háhl Miron Zsolt
  2022.08.05.
  4680 gramm
  54 centiméter

Szárazi Kamilla
  2022.07. 20.
  2440 gramm
  48 centiméter

Gerencsér Loretta
  2022.08. 01.
  3540 gramm
  49 centiméter

Helló            Misleny
megérkeztem

GÓLYAHÍR

A védőnő válaszol

Tájékoztató HPV elleni védőoltásról
A 2022/2023-as tanévben ismét lehetőség nyílik az általános iskola 7. 
osztályát kezdő, 12. életévüket betöltött lányok és fiúk önkéntes HPV 
elleni védőoltására.

Mivel a HPV (humán papillomavírus) mind a lányoknál, mind a fiúknál 
előfordulhat, és növeli a rákos megbetegedések kockázatát, fontos, hogy 
a gyerekek időben védőoltásban részesüljenek.

Az oktatási intézményekben szervezett védőoltás során a vakcinát 
térítésmentesen biztosítjuk a gyerekek számára. Az oltás beadásához 
szükséges nyilatkozatot a tanév elején a védőnők fogják kiosztani az isko-
lában.

Az oltóanyag a humán papillomavírus 9 típusa ellen nyújt védelmet, 
melyek okozhatnak többek közt a méhnyakot, a szeméremtestet vagy a 
hüvelyt, illetve a végbélnyílást érintő rákmegelőző elváltozásokat, rossz-
indulatú daganatokat, továbbá genitális szemölcsöket.
A védettséghez két, hat hónapos időközzel beadott védőoltásra van szük-
ség, és az így szerzett védelem megadja a maximális esélyt arra, hogy 
amikor a gyerek felnő, ne alakulhasson ki nála HPV okozta daganat.
Mindenképpen azt ajánljuk a szülőknek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, 
mert ha lemaradnak róla, később csak magánúton, oltásonként több mint 
50 000 Ft-os áron tudják a vakcinát beadatni.
A védőoltás kockázata minimális, a beadását követően csak nagyon ritkán 
fordulnak elő kellemetlen tünetek. Mellékhatásként az oltás helyén fájda-
lom, bőrpír vagy duzzanat, esetenként láz, fejfájás, izomfájdalom, fára-
dékonyság jelentkezhet. Általában ezek a tünetek is enyhék és gyorsan 
elmúlnak. Amennyiben a védőoltás beadását követően bármilyen tünet 
jelentkezne, forduljon az oltást beadó orvoshoz, vagy gyermeke háziorvo-
sához, gyermekorvosához!

A nyilatkozat leadásának határideje: 2022. szeptember 12.
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– Mióta sportolsz, és mivel foglalko-
zol akkor, amikor éppen nem vagy 
mozgásban?

– Főállásban a Pécsi Meszesi Álta-
lános Iskolában tanítok. De emel-
lett sportedző is vagyok már 13 éve. 
A sportolás valamilyen formában 
mindig része volt az életemnek. 
Édesanyám gyerekkorom óta vitt 
engem és a testvéreimet különbö-
ző sportfoglalkozásokra. Úszásra, 
lovaglásra, táncra, aerobikra. Később, 
ahogy teltek az évek, saját magam 
is megpróbáltam időt szakítani a 
tanulás mellett a mozgásra. Eljártam 
konditerembe, vagy otthon tekertem 
a szobakerékpáron.
A diploma megszerzése után több 
időm volt magamra és a sportolásra, 
így jutottam el egy Kangoo edzésre 
az egyik barátnőm invitálására. Sze-
relem volt első ugrálásra, és gyö-
keresen megváltoztatta az életem. 
Onnantól kezdve minden Kangoo 
edzésen ott voltam a város összes 
termében, ahol ilyet tartottak. Még 
Kozármislenybe is kijártam. A csapat 
vezetője felfigyelt rám, és felvetet-
te, hogy mi lenne, ha én is Kangoo 
edző lennék. Korábban ez meg sem 
fordult a fejemben. Kicsit vacillál-
tam, de végül belevágtam. Elvégez-

tem a szükséges 
képzéseket, és 
azóta is tartom 
az edzéseimet, 
a Kangoo mel-
lett már többek közt alakformáló, 
Piloxing, Tabata és Gymstick edzé-
seket is.
Nagyon örültem neki, amikor a 
Kozármislenyi Művelődési Központ 
felkért, hogy legyek az Erzsébet-tá-
borok egyik pedagógusa, és tartsam 
meg a táborok sport részét, valamint 
készüljek kézműves foglalkozásokkal 
is. Utóbbi szintén közel áll hozzám, 
mivel Pécsen a Művészeti Szakközép-
iskolában tanultam. Ahogy a táborozó 
gyerekeknek, úgy nekem is az egyik 
kedvencem a gyöngyfűzés.
– Kozármislenyben milyen edzéseken 

vehetnek részt az érdeklődők?
– Gymstick edzésen keddenként 
17:30-tól, Kangoo edzésen pedig 
szerdánként 17 órától.
– Miért fontos a sport felnőttkorban 

is?
– Az egészségünk megőrzése és az 
általános fittség elérése, fenntartása 
miatt. Manapság sajnos sokan élnek 
mozgásszegény életet, például végez-
nek ülőmunkát napi nyolc órában, 
aminek megvannak a hátulütői, mint 

a rossz testtartás, a hát-
fájás, a túlsúly. A szerve-
zetünknek szüksége van a 
mozgásra! Meg kell dol-
goztatnunk az izmainkat, 
ízületeinket, és erősítenünk 
kell az immunrendszerün-
ket is.
Hetente néhány alkalommal 
egy-egy óra kikapcsolódás 
amúgy is mindenkinek jár. 
Ha már kicsit ki tudtam 
zökkenteni a vendégeimet a 
stresszes hétköznapjaikból, 
és mosolyt tudtam csalni 

az arcukra (még ha olykor szenved-
nek is egy-egy gyakorlat közben), 
akkor azt mondom, már megérte! Ha 
pedig látják magukon a változást, el-
múlnak a panaszaik, és érzik a sport 
jótékony hatását a mindennapokban, 
az állóképességükön, a közérzetükön, 
az külön öröm számomra! Engem ez 
éltet – adni és örömöt okozni.
Mindezen felül igyekszem a vendé-
geimből egy csapatot összefogni. Ez 
a Fitt Y Team, aminek a vendégeim a 
tagjai, és velük járunk szerepelni és 
sportbemutatókat tartani például fa-
lunapokra, sportrendezvényekre, vagy 
éppen a villányi RozéMaratonra.
– Tanítóként mi a tapasztalatod, 

mennyire élnek egészségesen a 
mai fiatalok?

– Sajnos azt kell mondanom, hogy 
van hova fejlődni ezen a téren. Még 
mindig az a tendencia, hogy a gye-
rekek nagy többsége az egészséges 
ételek helyett inkább chipset eszik, 
vagy kekszeket, cukros üdítővel. Az 
iskolában mindennap kapnak gyü-
mölcsöt és tejterméket is a diákok, 
de ezek fogyasztására mindig fel kell 
hívnom a figyelmüket, ahogy arra 
is, hogy fogyasszanak több vizet az 
üdítők helyett. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a mozgásra is. A mindennapos 
testnevelés mellett a tanórákon is 
próbálom megmozgatni a gyerekeket, 
mert nagyon sok időt kell eltölteniük 
az iskolapadban.
– Mik a további terveid, céljaid?
– A célom minél több felnőttel és 
gyerekkel megszerettetni a mozgást, 
és elérni, hogy a mindennapi életük 
része legyen, amit szívesen, örömmel 
végeznek, és feltölti őket.

A Kozármislenyi Művelődési Központ a 
kulturális rendezvények mellett rendszeres 
fitnesz- és sportprogramokat is kínál 
az érdeklődőknek. Ezúttal Jakab Yvettet 
mutatjuk be, aki évek óta tart nálunk 
Kangoo és Gymstick edzéseket.

Legfőbb célom mindenkivel Legfőbb célom mindenkivel 
megszerettetni a mozgástmegszerettetni a mozgást

2022. augusztus  |   Misleny Magazin 13

PORTRÉ



Miután a klubvezetés úgy döntött, 
hogy belevág egy új kalandba, és 
elindulunk az NB II-ben, gőzerővel 
indult el a csapat megerősítése. 
Mozgalmas hetek vannak mögöt-
tünk, hiszen kicserélődött a szak-
mai stáb, és a keretnek nagyjából a 
fele.
Szerencsére sikerült a tavalyi baj-
nokcsapat gerincét együtt tartani, 
megmaradt a kohézió, az új igazo-
lások pedig kiválóan illeszkednek a 
kozármislenyi közegbe.

Keretünk a 2022/23-as szezonra
Kapusok: Varasdi Dániel, Lékai Soma, 
Somogyi Máté, Budzsáklia Benett

Mezőnyjáté-
kosok: Kirch-
ner Krisztián, 
Hampuk Ádám, 
Tóth Zoltán, Turi 
Tamás, Vajda 
Roland, Beke 
Péter, Horváth 
Dániel, Szabó 
Dominik, Gajág 
Gergő, Füredi 
Szabolcs, Berdó 
Máté, Kosznovsz-
ky Márk, Gál 
Szabolcs, Bartha 
László, Kulcsár 
Kornél, Osei Clin-
ton, Vogyicska 

Balázs, Guth Ádám, Kotroczó Péter, 
Bognár Dávid, Tölgyesi Viktor, Puska 
Péter
Szakmai stáb: Tóth László (veze-
tőedző), Tomin Milán (asszisztens 
edző), Tar András (erőnléti edző), Vol-
csányi Csaba (kapusedző), Végi Jenő 
(masszőr)
Sportszakmai igazgató: Pókos Csaba
Technikai vezető: Vanyur Arnold, Kiss 
Balázs. 
Szertáros: Markó Lajos
Az első hazai mérkőzésünkre a 
második fordulóban került sor, ahol 
szinte teltház előtt fogadtuk a Ti-
szakécskei LC csapatát. Egy rendkívül 
energikus, küzdő fiatal csapatot lát-

hattak a kilátogatók. A játék nagyon 
szórakoztató volt, sok góllal, és még 
az is izgult és élvezte a meccset, aki 
nem is nagy focidrukker. Ez volt a 
kozármislenyi csapat első győzelme, 
3-1 arányban.
Ezt követően a következő hazai 
mérkőzést a PMFC ellen játszottuk, 
ami egy igazi megyei rangadó volt. A 
stadion már fél órával a kezdés előtt 
megtelt. Aki ezután érkezett, már 
csak a kerítésen kívülről tudta nézni 
a meccset. A hangulat ismét fantasz-
tikus volt, csak a stadion körül több 
mint 1500 ember szurkolt ebben a kis 
városban. A végeredmény 0-0 lett, így 
1 pontot szereztünk, és továbbra is 
tartjuk a hazai veretlenségünket az 
NB II-ben. Ahhoz, hogy ez továbbra 
is így maradjon, nagyon nagy szük-
ségünk van a hazai közönség támo-
gatására. Gyertek ki, nézzétek meg a 
csapatot, és drukkoljatok nekünk!
Támadó stílusú, bátor focink idén 
több csapatra is veszélyt jelenthet, 
de az igazsághoz az is hozzátartozik, 
hogy a klub költségvetése a húsz-
csapatos bajnokságból a legalacso-
nyabb. Ennek ellenére szeretnénk 
megmutatni, hogy akarattal, aláza-
tos munkával és egy jó közösséggel 
bármi elérhető. Együtt szeretnénk 
kiharcolni a bent maradást, és ez 
csak is veletek, kozármislenyiekkel 
tud sikerülni!

Visszatértünk az NB II-be
Hat hosszú év után újra visszatért az 
NB II-es labdarúgás Kozármislenybe, 
azt követően, hogy tavaly bajnoki 
győzelmet ünnepelhettünk az NB III 
középcsoportjában. Az előző évben 
csapatunk veretlenül nyerte meg az NB 
III-as bajnokságot. A csapat hétről hétre 
meglepetést okozott a hazai közönségnek, 
és több bravúrt is bemutatva sikeresen 
abszolválta a bajnoki címet. Ezt követően 
sok pletyka keringett a klub körül, hogy 
vajon elvállalja-e a magasabb osztályban 
való szereplést.

Kozármisleny FC
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ÜGYFÉLFOGADÁS 
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig 

Kedd: 8–12 óráig 
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8–12 óráig

ÜGYINTÉZŐK, PÉNZTÁR 
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig 

Szerda: 8–12 és 13–16 óráig
JEGYZŐ 

Hétfő: 8–12 óráig 
Szerda: 8–12 óráig 

előzetes egyeztetés 
a 72/570-911-es telelefonszámon

POLGÁRMESTER 
Szerda: 9–11 óráig 

előzetes egyeztetés 
a 72/570-914-es telefonszámon

MEZŐŐR 
Böröcz Tamás: 30/248-4692

VÁROSGONDNOKSÁGI CSOPORT 
Barics Arnold: 30/337-2715

CÍM 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
TELEFON 06-72/570-910

E-MAIL info@kozarmisleny.hu
HONLAP www.kozarmisleny.hu
FACEBOOK Kozármisleny Város 

Önkormányzata

KOZÁRMISLENYI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALKezdődik a felkészülés

A kozármislenyi kosárlabdásoknál augusztus 22-én több csapat is meg-
kezdi a felkészülést a 2022–2023-as szezonra.
Felnőttek, juniorok, kadettek és serdülők is munkába állnak, hiszen nekik 
a versenynaptár szerint már szeptember elején lesznek mérkőzéseik.
Idén első alkalommal három korosztályban is megméretettjük csapatain-
kat az országos főtábláért, ez pedig komoly felkészülést igényel.
Előkészítős, U10-es, kenguru és gyermek korosztályokban a mérkőzések 

majd októberben indulnak, így a gyerekeknek az iskolakezdéssel párhuza-
mosan fogjuk indítani az edzéseket.
Érdekes és kihívásokkal teli szezon előtt állunk, de edzőink motiváltságá-
val nincs probléma, nagyon várjuk a közös munkát.
A stáb összetételében történtek változások, hiszen hozzánk érkezett 
Sipos Ádám, aki a szakmai vezetés mellett az U14-es csapat vezetőedzője 
is lesz, valamint a kadett és junior csapatoknál is dolgozni fog, de emel-
lett minden csapat edzését, felkészülését koordinálja, kissé más oldalról 
megközelítve a képzést és tanítást az eddigiekhez képest.
Borbás Panni személyében egy jelenleg is aktív NB 1-es sportoló, emellett 
ambiciózus, lelkes és végtelenül türelmes kolléga csatlakozott hozzánk, 
aki a legfiatalabb csapataink mellett fog szerepet vállalni.
A korábbi években már magasra tettük azt a bizonyos lécet, de ezen nem 
vagyunk hajlandók változtatni, hiszen szakosztályunk egyik mottója, hogy 
„ami nem növekszik, az csökken”.
Utánpótlás szinten szeretnénk felvenni a versenyt a dél-nyugati régió 
meghatározó csapataival, a felnőttekkel pedig az NB II-ben vannak komoly 
céljaink.

Mozgásra vágysz?
Szeretnél egy kicsit kikapcsolódni, 
levezetni a mindennapi stresszt, 
esetleg az állóképességedet  
fejlesztenéd?

Csatlakozz hozzánk korosztálytól 
függetlenül, szeptembertől téged is 
várnak a Kozármislenyi Művelődési 
Központ fitnesz- és sportprogramjai!

 Ä Örömtánc
 Ä Core training

 Ä Alaktorna
 Ä Gymstick
 Ä Erőnléti edzés
 Ä Jóga
 Ä Kangoo
 Ä BoxCross
 Ä Szenior torna

A részletes heti programrendet 
keresd a Művelődési Központ hon-
lapján:

www.mislenykult.hu/programok

KMSE kosárlabda szakosztály, Tóth József
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