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„Büszkék lehetünk magunkra!”
– interjú Biró Károly polgármesterrel
Elindult a Misleny Magazin! A város új lapjáról Biró Károly polgármester
beszélt nekünk az alábbi interjúban, melynek kiemelt témája természetesen az, hogy miként reagált a város a koronavírus-járvány miatt elrendelt
veszélyhelyzetre.
– Mit kell tudni a Misleny Magazinról?
Miért döntöttek úgy, hogy elindítják
ezt az új városi magazint és miért fontos, hogy legyen Kozármislenynek egy
ilyen lapja?
– Sokan tudják és látják, hogy Kozármisleny látványos fejlődési pályán
van. A település egy kis faluból vált
várossá, immár több mint 10 éve,
azóta egyre csak fiatalodik, modernizálódik. Úgy gondolom, hogy a kozármislenyiek igényét kielégítendő, ezt
a fejlődést egy tartalmában és küllemében is megújult, színvonalas városi magazinnal követnünk kell. Ebben
az újságban nem a hirdetések dominálnak, hanem a várossal kapcsolatos
eseményekről, tudnivalókról, a kulturális életről szóló cikkek. Úgy vélem,
hogy a nyomtatott sajtóra mindig
szükség lesz az elektronikus-internetes híroldalak mellett.
– A koronavírus és a járványügyi intézkedések jelenleg meghatározzák
a hazai települések és lakóik életét.
Hogy látja, a kozármislenyiek hogyan
reagáltak a járványveszélyre?
– Büszkék lehetünk magunkra, Kozármisleny példamutatóan jár el ebben
az időszakban. A kozármislenyiek számomra is meglepően nagyon fegyelmezetten működtek együtt az önkormányzattal ebben a példátlan helyzetben. A
statisztikai adatok is azt mutatják, hogy
nálunk az átlagnál jóval kevesebb a hatóságilag elrendelt karantén, a kozármislenyiek maguktól vonultak ugyanis
önkéntes házi karanténba.
– Tudnak kozármislenyi vírusfertő
zöttről?
– Hivatalosan nem, nincs erre vonatkozó adatunk. Ugyanakkor ettől még
természetesen lehet valaki fertőzött a
városban.
– Március közepén megalakult a Kozármislenyi Veszélyhelyzeti Munkacsoport.
Mik a feladatai a munkacsoportnak?

– A munkacsoportot én alapítottam,
egyfajta kibővített tanácsadói testületként kell felfogni. A legfontosabb
feladatunk az, hogy az önkéntesek
munkáját szervezzük, felkutassuk őket,
koordináljuk, támogassuk tevékenységüket, ahogy csak tudjuk.
– Hogyan élték meg a városiak az iskola, óvoda és bölcsőde, valamint az
egyéb intézmények bezárást?
– Kozármislenyben az elsők között hoztunk meg olyan fájó intézkedéseket,
mint például az óvoda és a bölcsőde
bezárása. Az anyukák, a szülők nagyon
fegyelmezetten vették ezt tudomásul.
Fontos tudni, hogy a kozármislenyi
bölcsőde és óvoda a megye legnagyobb intézményei közé tartozik. A
45 férőhellyel rendelkező bölcsődébe
senki, a 300 férőhelyes óvodába pedig
mindössze 4 gyermeket hoztak.
– Milyen higiéniai intézkedéseket hoztak a városban? Folyamatosak a fertőtlenítések? Szereztek be gumikesztyűket, maszkokat és egyéb eszközöket?
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– Látni lehet országos szinten, hogy a
szükséges higiéniai eszközök beszerzése akadályokba ütközik, ugyanakkor
mi időben léptünk, ezért rendelkezésre
állnak gumikesztyűk és maszkok a védekezéshez. A köz- és közösségi területek,
a buszmegállók fertőtlenítése rendszeres, mindeközben pedig a megszokott
feladatokat továbbra is az elvárt szinten, fennakadások nélkül végzik a városgondnokságunk munkásai. Továbbá
április 10-től elrendeltem a tűzgyújtási
tilalmat is, hiszen ebben az időszakban
kiemelten fontos a levegő tisztasága, és
az, hogy a légzőszervi betegséggel küzdőket a lehető legkevesebb káros környezeti hatásnak tegyük ki.
– A közétkeztetést és a karanténban
lévők élelmezését miként oldják meg
a jelenlegi helyzetben?
– Amikor a kormány elrendelte a veszélyhelyzetet, egyből felvettem a
kapcsolatot a közétkeztetést biztosító
vállalkozással és megállapodtam velük
abban, hogy a melegkonyhát minden
körülmények között működtetni fogjuk
a rendkívüli állapot alatt is. Egyrészt
azért, hogy a gyermekétkeztetést biztosítsuk azoknak a nagycsaládosoknak,
akiknek ez ingyenesen jár, valamint
azoknak az erre rászoruló családoknak
is, akiknek ez nagy segítséget jelent.
– A vírus főként az idősebbekre, a 65
év feletti korosztályra jelent nagyobb
veszélyt. Hogyan, milyen intézkedésekkel próbálják megvédeni a helyi
időseket?

A polgármester szerint Kozármisleny példamutatóan jár el ebben a helyzetben

4

Interjú

2020. április 20.

– A közétkeztetés folyamatosságának
biztosítása az idősek védelmében is
fontos intézkedés. A meleg ételt a 65
év felettiek számára házhoz szállítjuk,
függetlenül attól, hogy erre szociálisan
rászorulnak-e. Az ételek házhoz szállítása azt a célt szolgálja, hogy minél
többen maradjanak otthon azok, akikre a vírus a legveszélyesebb. Ugyanakkor nem csak az ételt visszük ki nekik,
hanem a bevásárlást is, amit a Kozármislenyi Veszélyhelyzeti Munkacsoport
önkéntesei intéznek, ahogy a gyógyszereik kiváltását, postai csekkjeik befizetését, hallókészülékeik elemcseréjét és
más egyéb szolgáltatást is.
– Megoldott a kozármislenyiek tesztelése koronavírusra?
– Megállapodtam egy olyan egészségügyi szolgáltatóval, aki jogosult lakossági szűréseket végezni, és április
közepétől fel is tudjuk kínálni a kozármislenyiek számára a koronavírus-szűrés lehetőségét. Hangsúlyozni kell,
hogy ez a szűrés nem laboratóriumi körülmények között történik és nem vehető 100 százalékosan megbízhatónak,
de ugyanazokból az eszközökből tudtam rendelni, melyeket a mentőszolgálatban hivatalosan használnak. Ez
egy gyorsteszt, melynek köszönhetően
egy általános képet kaphat a városvezetés arról, hogy a helyieket milyen
arányban érinti a fertőzés. A célunk az
önkormányzati dolgozók és az önkéntesek teljes szűrése, hiszen tudnunk kell,
hogy kikre számíthatunk a védekezés
során. Az önkéntesen elvégezhető és
önfinanszírozásos gyorstesztről részletes tájékoztatást április közepén adunk,
többek között szórólapok formájában.
– Hogyan működik ez a gyorsteszt?
– Háromféle információ nyerhető ki a
tesztből. Ha negatív a teszt, az azt jelenti, hogy az alany még nem fertőződött meg. Ebben az esetben ez azt jelzi,
hogy az illetőnek vigyáznia kell magára.
Ha az egyik eredménymutatója a tesztnek pozitív, akkor az azt jelenti, hogy
már átesett az alany a fertőzésen és kialakultak a szervezetében az antitestek
megfelelő számban. Ebben az esetben

ő már védettnek minősül, nem fertőződhet meg újra és nem is fertőzhet tovább. Ezek az alanyok tehát újra elkezdhetnek dolgozni is, akár betegeket is
segíthetnek. Harmadik esetben a teszt
azt mutathatja ki, hogy az antitestek
jelen vannak már a szervezetben, de
nem megfelelő számban. Gyakorlatilag
ez azt jelenti, hogy a szervezete még
dolgozik a vírus ellen. Ebben az esetben érdemes laboratóriumi tesztet is
csináltatni, hiszen vélhetően fertőzött
és másokat is megfertőzhet.
– Miért, hogyan és milyen céllal hozta létre a Kozármislenyi Vírusvédelmi
Alapot?
– Sok családi krízishelyzetre számítunk
ebben az időszakban, a segélyalapot
pedig azért hoztuk létre, hogy a bajba
kerülő családoknak és az őket támogató önkénteseknek tudjunk segíteni
a jövőben. Ebbe az alapba felajánlásokat várunk olyan vállalkozásoktól és
magánszemélyektől, akik ezt megtehetik. Nagyon fontos most, hogy a kozármislenyiek kifejezzék a szolidaritásukat. Ezt a példamutatást én komolyan
gondolom, ezért az áprilisi fizetésemet
már fel is ajánlottam az alap számára.
Örömmel vettem, hogy a képviselőtes-
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tületnek az I Love Misleny-csapathoz
tartozó tagjai is csatlakoztak ehhez az
akcióhoz és felajánláshoz.
– A városban zajló fejlesztéseket
mennyire érinti a veszélyhelyzet? Állnak le fejlesztések?
– A fejlesztések jó ütemben haladnak. A megígért 10 ingyenes wifi-spotot sikerült gond nélkül kialakítanunk
a városban, továbbá befejeződött a
naperőműves fejlesztésünk is, melynek
során az óvoda, a bölcsőde és a sportcsarnok tetejére kerültek napelemek. A
nyáron pedig el fog indulni az új bölcsődénk kivitelezése is, a vírushelyzettől
függetlenül. Sajnos ugyanakkor lesznek
olyan fejlesztések is, melyekkel várnunk
kell. Ilyen például az új játszóterek beruházása. Húsvétra át szerettük volna
adni a játszótereket, de tudomásul kell
vennünk, hogy jelen helyzetben ezt a
folyamatot mesterségesen lassítanunk
kell, hiszen most nem szabad használni
a játszótereket. Külön megtiszteltetés
városunknak, hogy az általunk meghozott intézkedések a környező települések számára is irányadók, követendők
lettek. Ahogy már megszoktuk, ezekben
is élen járó Kozármisleny.
Pernecker Dávid

A Veszélyhelyzeti Munkacsoport ételosztása

Segítsük a kozármislenyi önkéntesek munkáját!
A Kozármislenyi Vírusvédelmi Alap számlaszáma:
11731001-15332824-10210004
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Autizmus nap – kicsit másképp
Minden évben április 2-án ünneplik világszerte az autizmus világnapját, amely arra hivatott, hogy felhívja az emberek figyelmét a környezetükben élő autista személyekre.
Az Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület fenntartásában működő Fészek Lakóotthon lakói idén is – mint minden évben – nagy
izgalommal készültek erre a jeles napra. Különleges alkalom
ez, hiszen ilyenkor a sérült emberek, főleg az autizmussal élők
vannak a figyelem középpontjában. Jó lehetőség bemutatni,
hogy kik ők, azt, hogy részesei a település életének, valamint
azt, mennyire szerethetőek annak ellenére, vagy inkább azzal
együtt, hogy egy kicsit mások.
Az idei járványhelyzet felülírta nagyszabású ünnepi programterveinket. Az ő érdekükben és védelmükben hozott intézkedések
miatt a lakóotthon udvara lett a helyi világnapi ünneplés színtere.
Április 2-án a lakóotthon udvarán 100 darab kék papírvirágból
nagy szív alakot formáztunk a fűben, így borítva kékbe a környezetünket. Az eredetileg a városháza előtti térre tervezett
flashmobra a Tolcsvay együttes „Csak egy kék színű virág” című
dalát tanította be Szabóné Schrämpf Mária, melyet most itt
énekeltünk el. Ezt követően lakóink meséltek arról, hogy Kozármislenyben milyen sokan szeretik és elfogadják őket, és hogy
nagyon szeretnek itt élni.
A már hagyománnyá vált autizmus napi séta helyett a lakóink és
segítőik kék színű udvari mulatság keretében ünnepelték meg az
autizmus világnapját.
Hamvas Éva

Lakóink idén kicsit másképp ünnepeltek (fotó: Bezdán Katalin)
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Figyeljünk egymásra, támogassuk városunk
lakóit a veszélyhelyzet idején
Kozármisleny polgármestere a nemzeti ünnep reggelén, március 15-én hívta össze első alkalommal a
Helyi Veszélyhelyzeti Munkacsoportot.
Számba vettük a teendőket, amelyek közé számtalan
feladat tartozik, a gyermekek védelme, a buszmegállók, közintézmények előtti terület fertőtlenítése
mellett kiemelten gondoskodunk a 65 év feletti lakosság étkeztetésének, bevásárlásának, gyógyszeriváltásának megoldására.
Napi egyszer meleg ebédet szállítunk házhoz, steril dobozban 600 forint/adag áron, amelyet a helyi
közétkeztetést biztosító szolgáltató főz, úgy, hogy a
csomagolás költségét az önkormányzat átvállalja.
Kérjük a lakosságtól, hogy a következő hétre a rendelésüket csütörtökön 16 óráig adják le a szórólapokon megjelölt telefonszámokon, ezzel segítve a
kiszállítás megszervezésében az önkénteseket.
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a veszélyeztetett
korosztály tagjai MARADJANAK OTTHON! Ezért az
alapvető élelmiszerek beszerzését helyi vállalkozók
bevonásával szervezzük meg, valamint a gyógyszertárból házhoz visszük a gyógyszereket, szükség esetén a postai csekkeket is befizetjük.
A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai és a Helyi Veszélyhelyzeti Munkacsoport
tagjai kiegészülve az intézmények dolgozóival, valamint az önkéntessekkel minden megkeresésre
reagálnak, és lehetőségeikhez képest segítséget
nyújtanak a rászorulóknak. Kérjük a lakosságot, figyeljenek a szomszédjaikra, a környezetükben élőkre, és szükség esetén hívják a következő telefonszámokat: 06-72/570-918 vagy a 06-72/370-910.
Hamvas Éva

Kérjük, ha teheti, támogassa a városunk
lakói számára létrehozott alap működését!
Egy kávé árával már egy személynek
gondoskodhat a napi meleg ételéről!
Koronavírus Védelmi Alap:
OTP 11731001-15332824-10210004
KOZÁRMISLENY VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA
Kozármisleny Város
Önkormányzatának megbízásából kiadja
a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. • ISSN 2677-1705 •
Felelős kiadó: Dr. Biró Károly, Kozármisleny polgármestere •
terjesztés: KOV-Futár Kft. • nyomdai és szerkesztési
munkálatok: Sz.K.Stúdió Kft. • Nyomda címe: 7621 Pécs,
Zsinkó u. 3. • Felelős vezető: Pilláry Gábor •
megjelenik 2500 példányszámban
HIRDETÉS • info@pecsikommunikacio.hu
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A kozármislenyi házaspár, akik szeretettel
ízesítik finomságaikat
A Misleny Magazin minden lapszámában bemutatunk egy-egy olyan őstermelőt, kistermelőt, kézművest, akikkel a Művelődési
Ház előtti termelői piacon rendszeresen találkozhatunk. A Mislenyi Ízműhellyel kezdünk.

PIAC INFO

Jó hírünk van, hiszen a járványveszélyben sem kell a kozármislenyieknek
messzire mennie a legjobb kistermelői
zöldségekért, gyümölcsökért és kézműves termékekért. Ugyan a koronavírus
és a járványügyi intézkedések miatt
március 16-án egyszer már „kényszerpihenőre küldték”, március 31-től
azonban keddenként és péntekenként
12 órától 16 óráig újra megnyitja kapuit a Művelődési Központ előtti téren a
helyiek kedvenc termelői piaca. Mint
azt bizonyára mindenki jól tudja a városban, a piacon a mindennapi főzéshez szükséges alapanyagok és egyéb
ínyencségek méretes választéka kapható: füstölt áruk, tejtermékek, házi tészták, aszalt finomságok, méz, gyümölcslevek, és még sok-sok minden más.
A kitelepülő termelők munkájáról
ugyanakkor nem feltétlenül tud mindenki, épp ezért a Misleny Magazin elindított egy cikksorozatot, melynek keretében minden lapszámban egy kicsit
bővebben írunk a téren rendszeresen
megtalálható árusokról és portékáikról. Kezdjük a Mislenyi Ízműhellyel!
A Mislenyi Ízműhely egy igazi családi
vállalkozás, amelyet egy helyi házaspár,
Juhász János és Juhászné Rádics Ágnes
álmodott meg. A kertjükben vegyszerek felhasználása nélkül termesztett
zöldségekből készítenek szószokat,
hidegen és melegen is felhasználható
indiai, mediterrán és magyaros ízvilágú

pástétomokat, az Egerágon termesztett gyümölcsökből pedig édességeket
aszalványokat, csatnikat (édes-csípős,
fűszeres szósz) csinálnak. Készítenek
szendvicskrémeket is többféle borsóból, babból, lencséből, és persze meg
kell említeni kitűnő házi kecsapjukat is.
Azt pedig szinte hozzá sem kell tenni,
hogy terményeik feldolgozása teljesen
természetes módon, „mindenmentesen” (például gluténmentesen) történik, mesterséges ízfokozók nélkül, viszont egy jó adag szeretettel. Innen a
szlogenjük: „Szeretettel ízesítve”.
A kertészkedés – azon belül is a biotermesztés és a permakultúrás kertészkedés – terén sokéves tapasztalattal rendelkező házaspár évek óta húsmentes
életmódot folytat, termékeik ezért a
vegánoknak és vegetáriánusoknak, a
tudatos táplálkozás híveinek is ugyanúgy örömet fognak okozni, ahogy azok-

nak, akik húsételek kiegészítéséhez,
körítéséhez használják fel azokat. Juhász Jánossal és Juhász Ágnessel a kozármiselnyi piac mellett találkozhatunk
még az ország számos nagyobb termelői- és kézműves piacán is.
Pernecker Dávid

Név
Forgalmazott termék
Házhoz szállítás
Átvételi lehetőség
Elérhetőség
BerLídi Húsboltja
Hús,- és Hentesáru
van
Március 15. tér 1.
06-20-431-5876
BAUER alma
100%-os gyümölcslevek
nincs
Helyi piac
Czifra Rózsika
Háztáji termékek
nincs
06-70-394-3693
Csomor Zoltán
Méz
van
06-30-238-6961
Döbrögi kürtőskalács
Kürtőskalács
van
Helyi piac
06-20-426-3622
Duma-Dombi Fruit Kft
Zöldség,gyümölcs
nincs
Helyi piac
06-20-414-0560
Godina Zoltán
Virág
Helyi piac
Gubi reform
Pékáru
van
06-30-140-1051
Kanizsai Lászlóné
Zöldésg-gyümölcs
van
06-70-504-8305
Kovács-Harmat Pincészet
Minőségi borok
van
Facebook üzenetben
Marci méze
Termelői méz
Helyi piac
Mislenyi ízműhely
Vegán termékek
van
Helyi piac
06-70-384-0494
MOKKA kultúrpresszó
Sütemények, torták
van
Helyi piac
06-30-276-4099
Németh Júlianna
Gomba
van
06-70-771-1094
PANNUS tészta
Házi tészta
nincs
Helyi piac
Pölcman Farm
Tejtermékek, tojás
van
Helyi piac
06-70-850-5265
Szebényi Györgyi
Füstölt áru
nincs
Helyi piac
06-20-290-2099
Udvarác család
Savanyúságok
nincs
Pécsi u. 92.
06-72-371-802
Várady Krisztián
Saláta, hagyma
Helyi piac
Helyi piac nyitvatartási ideje: Kedd: 12.00-16.00 óráig • Péntek: 12.00-16.00 óráig
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Bemutatkozik a 25 éves
Kozármislenyi Nyugdíjas
Egyesület
A település időskorú lakossága 1995ben határozta el, hogy közösséggé
formálódik. A kezdő létszám 30 fő
volt, aztán az évről évre egyre gyarapodó érdeklődőkből egyesület alakult 1999-ben.
Éves munkatervünkben előadások,
kirándulások és kulturális programok
szerepelnek. Aktívan részt veszünk városunk rendezvényein. A fiatalokból
álló civil szerveződésekkel kölcsönösen
segítjük egymást. Nagy gondot fordítunk tagjaink tehetséggondozására.
Melódia énekegyüttesünk a térségben,
és az országhatáron túl is népszerű.
Repertoárjában népdalok, műdalok,
operettrészletek, musicalek szerepelnek. 2014-ben a kórus felénekelte első
lemezét.
Két versíróval is dicsekedhetünk.
Egyikőjük négy önálló kötettel rendelkezik, s az „Ezüst Toll” határon túli pályázaton 80 versenyző közül az első öt
díjazott között szerepelt. Három versét
zenésítették meg, melyet a Melódia
énekegyüttes, a Cantica Nova kórussal
mutatott be.
Társa ugyancsak önálló kötetek szerzője, melyek gyöngyszemeit a környéken
jól ismerik.
Kirándulásaink során felkerestük már
Magyarország csaknem összes történelmi nevezetességét, voltunk Erdélyben, Svájcban, Csehországban, Horvátországban, Ausztriában, Kárpátalján,
Szlovákiában, Olaszországban. Szíve-

Bemutatkozunk

7

„Mi olyanok vagyunk, mint a fonott zsinór.
Sok külön szálból, közösen alkotunk erős kötelet.
Ez a mi szövetségünk, ez köt össze bennünket.”
(Tommy Wieringa)

Nyugdíjas Egyesületünk tagjai (fotó: Bezdán Katalin)

sen fogadunk külföldi vendégeket is.
Településünk testvérvárosaival, Kopáccsal (Horvátország), Marosújvárral
(Erdély) szoros kapcsolatot ápolunk.
Támogatjuk a határon túl élő magyarokat, családokat, időseket, gyerekeket,
könyvadományokkal, ruhával, háztartási gépekkel, játékokkal.
Egyesületünk 2015-ben ünnepelte 20
éves születésnapját. A kiemelt jubileum alkalmából Emlékeink címmel
könyvet adtunk ki közösségünk történetéről.

A Dankó Rádió is érdemesnek ítélte közösségünk munkáját, s élő stúdiót rögtönzött városunk művelődési házában
lehetőséget adva a bemutatkozásra.
2018-ban Melódia énekegyüttesünk
20 éves születésnapját ünnepeltük,
mely a városnapon Kozármisleny Városért Érdemérmet is kapott. Mindezeket boldogan adja közre az egyesület elnöke, aki 25 éve élvezi a közösség
bizalmát.
Tarcsay Gyöngyvér
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Levél az üres házból…

Most üres a ház

Lassan egy hónapja, hogy a mindan�nyiunkat sújtó koronavírus-járvány
okozta intézkedések miatt bezárásra
kényszerültünk. Azóta üresek a termeink, a könyvtári szolgáltatás is szünetel,
a környékünkön működő játszótéren is
csend van, és a Mokka teraszán sem üldögélnek a finom kávék mellett…
Csak most látszik, milyen fontos is a
helyiek számára intézményünk. Reggeltől késő estig váltották egymást a
látogatók: fiatal családosok, gyermekek, nyugdíjasok, mozgásra vágyók,
könyvtárlátogatók, helyi civilek és még
sorolhatnánk.
Már az első napokban felmerült, mit is
kezdjünk ezzel a helyzettel? Felvettük a
kapcsolatot azokkal a szolgáltatókkal,
akik a gyermekeknek tartottak zenés
foglalkozásokat, és segítettünk abban,
hogy az új virtuális alkalmaik elérjék
a célközönségüket. Így a Dúdolda, a
Mackó Mocorgó most már online formában követhető.

A mozgás nagyon fontos, hogy megmaradjon életünkben, ezért a Gergely Annamária által tartott foglalkozások a hét
minden napján, más-más mozgásformát
bemutatva szintén elérhetőek. Fontosak
a live alkalmak, hiszen ha csak virtuálisan
is, de megmaradnak a közösségeink.
Egyetlen találkozási pont a helyi termelői piac, mely áprilisban újraindult.
Most látszik, milyen jó döntés volt,
hogy a Művelődési Központhoz kapcsolódóan alakították ki.
Közművelődési dolgozókként elsősorban home office-ban végezzük munkánkat, készülünk az intézményünk minősítésére, és kulturális koncepciónkon
is dolgozunk.
Bízunk benne, hogy ha a tavasz el is
múlik megszokott rendezvényeink nélkül, a nyáron már megszokott programjainkkal várjuk a kozármislenyi kedves
látogatóinkat!
Baka Sára ügyvezető igazgató

Kozármislenyi kihívás
a költészet napja
alkalmából
A nap, amikor rímek vesznek körül,
és bármerre járunk, versekbe futunk
bele. Idén itthon maradtunk. Álmodoztunk. Például arról, melyik költőnk
korába utaznánk vissza: Adyval járnánk Párizs utcáit, vagy inkább Ábellel
a rengeteget.
A Kozármislenyi Művelődési Központ
és Könyvtár tíznapos kihívást indított a

magyar költészet napja alakalmából –
természetesen online. Április 2. és 11.
között minden nap egy érdekes kérdést
kellett megválaszolnia a részvevőknek
egyrészt saját irodalmi ismeretekre támaszkodva, másrészt véleményt formálva, egyéni szempontokat megfogalmazva. Minden várakozást felülmúlt az
olvasói aktivitás, de még inkább az öt-

letgazdag válaszok, amelyek között még
így utólag is érdemes szemezgetni.
A játék zárásaként egy ötezer forintos könyvvásárlási utalvány is gazdára
talált, de reméljük, nem csak a nyeremény miatt volt érdemes ebben a
rendhagyó formában emlékezni az irodalom nagyjaira, ünnepelni a magyar
költészetet.
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„Szeretem az itteni életem”
– interjú Tóth Sándorral
Tóth Sándor táncművész, a Pécsi Balett alapító tagja,
valamint 1969–1991-ig annak igazgató-koreográfusa
április 29-én, a tánc világnapján ünnepli 82. születésnapját. A színházi munkától Tóth Sándor Kozármislenybe vonult vissza, ahol önkormányzati képviselőként, az
– Hogyan ismerkedett meg a tánccal,
hogyan lett táncos?
– Erdélyi székely családból származom, a 40-es évek elején költöztünk
Budapestre. Apám női szabó kisiparos
volt, a háború után nem volt hajlandó
szövetkezetbe menni, ezért én „egyéb
származású” lettem. Így nem volt
esélyem egyetemen tovább tanulni.
A tánccal egy véletlen folytán ismerkedtem meg. Apám egyik kuncsaftja
panaszkodott, hogy a lánya balettpartnere otthagyta, miközben készültek az
előadásra, és így nincs párja. Apám
megkérdezte, hogy nem lenne-e kedvem beugrani. Ezután rábeszéltek,
hogy jelentkezzem az Állami Balett Intézetbe, mert ott az adottságok számítanak, nem a származás. Túlkoros voltam, de felvettek, mert fiúhiány volt.
Ez 1955-ben volt. 1956-ban sokan
külföldre távoztak az Operaház balettegyütteséből és engem felvettek ösztöndíjasnak, 1960-ban diplomáztam.
– Itt és ekkor kezdődött a Pécsi Balett
története?
– Igen, itt ismerkedtem meg Eck Imrével, ekkor, 1960-ban találta ki a Pécsi
Balett koncepcióját, amiben én partner
voltam. Otthagytuk az Operaház balett
együttesét és lejöttünk Pécsre. A célunk
az volt, hogy a Nyugat-Európában már
létező modern együttesek mintájára
alapítsunk itthon is egy korszerű baletttársulatot. Ekkor 22 éves voltam.
– Mit gondol a jelenlegi Pécsi Balettről, darabjaikról és működéséről? Milyen látni, hogy még mindig létezik és
sikeres a társulat?
– Minden bemutatójukat megtekintem, de közelebbről nem ismerem az
alkotótevékenységüket, céljaikat és
szándékukat. Tehetséges csapat, de
nem könnyű az életük, a működésük.
– Hogyan került Kozármislenyre? Miért választotta épp ezt a várost?
– Erdélyt leszámítva mindig nagyobb
városban laktam, és ahogy kezdtem

önkormányzati kulturális bizottság elnökeként, majd
alpolgármesterként komoly érdemeket szerzett a település fejlesztésében. A 2010-ben „Kozármisleny díszpolgára”elismerésben részesített nyugalmazott táncművésszel beszélgettünk.

Sanyi bácsi kozármislenyi otthonában

korosodni, jött a nosztalgia is, elkezdett
vonzani a csendes, nyugodt környezet,
az emberi közvetlenség.
– Mit gondol a városról és a városiakról? Miért szeret itt élni?
– Szeretem az itteni életem, szeretem
az embereket, sok barátunk lett az a
12 év alatt, amíg képviselőként dolgozhattam itt. Sok szimpatikus, kedves, a városért tenni akaró becsületes
emberrel ismerkedtem meg Kozármislenyben.
– Volt a város önkormányzati képviselője is, valamint alpolgármestere is.
Miért vállalta el ezeket a feladatokat?
– Nem politikai munkának tekintettem azt, amit csináltam. Építkeztünk,
emberi értékekkel példát mutattunk.
Csak egy példát mondok erre. Kitaláltam, hogy egy 3,8 kilométer hosszú
nemzeti színű szalaggal összekötjük
az öreg falut az új teleppel az Európai
Unióhoz csatlakozásunk ünnepi megnyilatkozásaként. Öt helyen beszédek
hangzottak el, melyek arról szóltak,
hogy mi mit adtunk Európának. Az

egész település megmozdult, a gyerekektől az idősekig mindenki önzetlenül vállalt el minden feladatot, amire
megkértük.
– Mire büszke a legjobban a Kozármislenyben töltött éveiből?
– Megalapítottam a Rotary Clubot a
városban, melynek rendezvényei a város fejlődését szolgálták, és melynek
keretén belül sok kimagasló tanulmányi eredményt elért gyereket jutalmazhatunk. A Rotary Club nemzetközi elnökségétől elismerő oklevelet is
kaptam, mert Kozármisleny volt a legkisebb település a világon, ahol megalapították a klubot. Büszke vagyok
továbbá arra is, hogy több éven át fafaragószobrász-tábort szervezhettem
a városban, az itt készült alkotások
pedig mind itt is maradtak. Kiadtam
emellett egy könyvet is Kozármisleny
történelméről, melynek címe „Jó szeretni való világban élni”. És ezt én így
is gondolom.
Pernecker Dávid
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Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérem,
hogy gyermeke általános iskolai beíratását
lehetőség szerint online módon intézze
a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén
keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. Belépéshez regisztrálni kell, és
azt követően lehet belépni a beiratkozási
felületre.
Beiskolázási körzetünk: Kozármisleny,
Pécsudvard, Szemely, Birján, Lothárd
A beiratkozás dátuma: 2020. április 28.
0 óra és 2020. május 15. 24 óra között.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, iskolánk lehetőséget biztosít a
személyes ügyintézésre is. Tájékoztatom,
hogy személyes megjelenéssel történő
beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott
óvintézkedésekkel kell számolni.
Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2020. április 28-tól május 15-ig
naponta 8 és 15 óra között van lehetőség.
Kérem, hogy személyes beíratás esetén
az alábbi telefonszámokon szíveskedjék
időpontot egyeztetni: 72/570-083 vagy
06-30/831-3838.
Bővebb információkat az iskola honlapján
és Facebook oldalán találnak.
Varga Éva sk.
intézményvezető

2020. április 20.
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI
BEIRATKOZÁSRÓL. KEDVES SZÜLŐK!
Óvodaköteles az a gyermek, aki 2020. augusztus
31-ig betölti a 3. életévét.
A kozármislenyi óvodaköteles gyermekek felvétele
2020. április 21-ig automatikusan megtörténik. Kérjük
a Szülőket, hogy az automatikus felvétel ellenére szíveskedjenek telefonon vagy e-mailben felvenni a kapcsolatot az óvodával és tájékoztassanak a szülői szándékukról arra vonatkozóan, hogy a körzetes óvodába
kívánják-e beíratni gyermeküket.
Kozármisleny vonzáskörzetébe tartozó települések
vonatkozásában kérjük, hogy az ovodavezeto@ovikozarmisleny.hu e-mail-címre szíveskedjenek küldeni egy szándéknyilatkozatot akkor, ha óvodaköteles
gyermeküket a Janikovszky Éva Óvodába szeretnék
beíratni. (A szándéknyilatkozat az intézmény honlapján érhető el.)
Szándéknyilatkozat kitöltését kérjük azoktól a Szülőktől
is, akiknek gyermeke 2020. augusztus 31-e után tölti be
a 3. életévét. Felvételükre vonatkozóan az óvoda 2020.
április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
Azoknak a 20 hónapot betöltött, 3 éven aluli gyermekeknek a nevelését – gondozását vállaljuk, akiknek
a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a
napközbeni ellátásukat, illetve szociális vagy egyéb ok
miatt szükséges az intézményi nevelésük, gondozásuk. Kérjük, hogy a bolcsodevezeto@ovikozarmisleny.
hu e-mail címre szíveskedjenek küldeni egy jelentkezési lapot akkor, ha bölcsődés korú gyermeküket a
Janikovszky Éva Bölcsődébe szeretnék beíratni. (A jelentkezési lap az intézmény honlapján érhető el)
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2020. április 7–27.
2020.04.07-04.27.
Tájékoztató fogászati rendelésről
Kedves betegeink!
A koronavírusra való tekintettel ezen
időszak alatt csak akut ellátás történik!
Elkerülve, hogy a rendelőben egyszerre
többen tartózkodjanak a következő telefonszámon tudnak érdeklődni és időpontot egyeztetni: 06-20/409-3793, a telefon
elérhető az eredeti rendelési idő szerint!
Újabb módosító határozat kiadásáig ez az
intézkedés marad érvényben.
Megértésüket köszönjük!
Dr. Pirk Tibor • Panta Emőke

