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Mozgalmas hónap áll mögöttünk
Októberben lakossági fórumot és közmeghallgatást szerveztünk, közlekedésbiztonsági felülvizsgálatot készítettünk a
település egészére, valamint több helyszíni bejárást tartottunk településfejlesztési kérdések kapcsán.
dr. Biró Károly polgármester
A következő hónapban is rengeteg feladat vár a városra. Sajnos ezeket a feladatokat már egyre inkább a koronavírus-járvány második hulláma határozza meg.
Óriási büszkeséggel tölt el, hogy a megye
két legnagyobb nevelési intézményét, a
11 csoportos óvodát és a több mint 600
gyermeket fogadó általános iskolát eddig
elkerülte a járvány, nem történt tömeges
megbetegedés egyik kozármislenyi intézményben sem. Ez annak köszönhető,
hogy az intézményvezetők, a kollégák, és
a fenntartó egyaránt maximálisan felkészült a védekezésre és minden erre vonatkozó szabályt szigorúan betartott és
betartatott.
Csupán egyetlen óvodai csoportot érintett a koronavírus-fertőzés. A csoportba
járó gyerekek és dolgozók 10 napos megfigyelés alá kerültek.
Az önkormányzat továbbra is kiemelt fontosságú feladatának tartja, hogy megfelelő
védekezést biztosítson az intézményekben.
Az óvodában ózongenerátoros fertőtlenítést végeztünk, hogy minél biztonságosabbá tegyük a gyerekek környezetét.
Szintén a védekezés és a megelőzés céljából ismét elérhetővé tesszük a lakosság
számára a koronavírus-tesztelést. Október 31-től hétvégenként megszervezzük a szűrést a sportcsarnokban. Ennek
keretében önkormányzati támogatással
biztosítjuk a szűrést. Kétféle tesztelésre
van lehetőség egészségügyi szolgáltató
bevonásával. Covid-19 antigén és antitest
gyorstesztek felhasználásával végezzük a
szűrést, mely természetesen az illetékes
közegészségügyi hatóság engedélyével
történik.
Már készülünk a járvány utáni időszakra,
melynek első lépéseként a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. újonnan kinevezett vezetőjével, Bleszity Péter igazgató úrral egyeztettem arról, hogy miként lehetne
elérhetőbbé tenni a kozármislenyi lakosság
számára a Zsolnay Kulturális Negyed szol-

ZSÖK-Bleszity Péter és dr. Biró Károly egyeztetése
gáltatásait, programjait. Minden korosztályt szeretnénk megszólítani, hogy számos
kikapcsolódási lehetőséget és szabadidős
programot tudjunk ajánlani mindenkinek.
Továbbra is tart a város játszótér-fejlesztési
programja, az óvodaudvar fejlesztése, elkészült az új buszmegállóöböl a település
déli kapujában. Ötletpályázat keretében
pedig várjuk a javaslatokat a következő
évre, hogy a körforgalomnál milyen kreatív módon alakítsuk ki a városkaput. A
hideg időszak közeledtével a városgond-

nokság felkészülése folyamatos a téli üzemeltetésre. Még vannak kátyúzási feladatok, amelyek elvégzésére novemberben
kerül sor. A közvilágítási rendszerünkön
újabb világító testek elhelyezésével javítunk, melyeket a lakossági visszajelzések
alapján az önkormányzat egy fejlesztési
programban elfogadott és jóváhagyott.
Az elkövetkező hónapokban is azon dolgozunk, hogy a kozármislenyi lakosok elégedettek legyenek és jól érezzék magukat
városunkban.

Az idei városi ünnepségen Tóth Ilona 1956-os mártír alakját elevenítették meg a
szerkesztett műsor résztvevői. Ünnepi beszédet dr. Pfund Zoltán Kozármislenyben
élő egyetemi docens mondott. A hősök emlékművénél helyi civil szervezetek és
intézmények, valamint parlamenti pártok helyezték el az emlékezés koszorúit.
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Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
október 20-i ülésének legfontosabb eseményei
A pécsi Kertvárosi Rendőrőrs parancsnoka, Palkovics Sándor alezredes részletesen tájékoztatott Kozármisleny közbiztonságának helyzetéről. A 2019-es év statisztikai adatai alapján a településünk közbiztonsága jó, a korábbi évek adataihoz képest javult a
közbiztonság, sőt a 2020-as év eddig rendelkezésre álló mutatói szerint továbbra is
javuló tendencia állapítható meg. A képviselő-testület és dr. Biró Károly polgármester
kérést fogalmazott meg rendőrparancsnok úr felé annak érdekében, hogy fokozottabb rendőri jelenlét legyen városunkban tovább növelve a lakosság biztonságérzetét.
A parkolási rendelet koncepcióját elfogadta a képviselő-testület, mely széles
körű társadalmi véleményeztetésre lesz
bocsátva. A koncepció pontos ismertetéséhez lakossági fórumot tartunk, melynek időpontja 2020. november 25. 16 óra.
A Kozármisleny forgalmi rendjének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot elfogadta a képviselő-testület. Ennek keretében
a forgalmi táblák cseréje és a forgalmi
rend változtatása a költségvetés függvényében, ütemezetten történik majd.
Több fejlesztés és kiemelt projekt miatt jóváhagyta a képviselő-testület a Helyi Építé-

szeti Szabályzat módosításához a kérelmet.
Az önkormányzat 600 darab maszkot juttat el a Janikovszky Éva Általános Iskolának,
melynek célja, hogy az iskolásoknak biztosított legyen a maszkviselés lehetősége
akkor is, ha esetleg azt otthon felejtik. Dr.
Kállai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke
kezdeményezésére Kozármisleny Város
Önkormányzata pályázatot ír ki a település
körforgalmi csomópontjában megvalósuló városkapu funkciót betöltő alkotásra. (A
pályázat leadási határideje 2021. január
31. Bővebb információ a kozarmisleny.hu
oldalon található.)

Kozármisleny Város
Önkormányzata
ötletpályázatot ír ki
Kozármisleny körforgalmi csomópontjában (57-számú főút M. Petrol) megvalósuló, városkapu funkciót betöltő
alkotásra.
A pályázat célja, hogy a csomópontban olyan műtárgy kerüljön, ami méltóképpen betölti a városkapu funkciót,
jellemzi a várost, illeszkedik a környezethez és megvalósítható (az érvényes
jogszabályoknak megfelel). Egyedi,
újszerű, innovatív megoldásokat keresünk, ami szakít a megszokott sablonokkal, időtálló, alacsony gondozási
igényű, és a helyi jellegzetességeket
(fejlődő-, fiatal-, zöld-, okos -, élhető-,
soknemzetiségű város) tükrözi.
Az ötletpályázatokat, koncepcióterveket, digitális vázlatokat PDF- vagy
JPG-formátumban kell elküldeni az
info@kozarmisleny.hu címre.
A pályázat
2021. 01. 31.

beadási

határideje:

A nyertes pályázó 100 ezer forint elismerésben részesül.
Az ötletek elbírálását 6 tagú bizottság
végzi. A kiválasztott legjobb 3 pályamunkát internetes szavazásra bocsátjuk, melynek eredményének figyelembevételével dönt a pályázat kiírója.
Eredményhirdetés: 2021.02.28.

Fotó: Bezdán Katalin

Az önkormányzat fenntartja magának
a jogot, hogy kevés számú, vagy nem
megfelelő pályamunkák esetén megismételt pályázatot írjon ki.
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„Megfelelni a hivatali bürokrácia előírásainak nehéz feladat”
Dr. Halmos Barbarával, az önkormányzati hivatal jegyzőjével beszélgettünk az általa bevezetett ügyfélbarát hivatali struktúráról.
Pernecker Dávid
– Január óta dolgozik a Kozármislenyi Önkormányzati Hivatalban. Milyen célokat tűzött ki maga elé a kezdetekkor?
– Közel 11 éve dolgozom a közigazgatás különböző területein, 2014 óta pedig aljegyzőként dolgoztam Siklóson. Tavaly
decemberben kaptam a megtisztelő felkérést Kozármisleny
polgármesterétől, hogy vezessem a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalt. Határozott elképzeléssel érkeztem a hivatalba, a településhez illő ügyfélbarát és hatékony fiatalos
csapatot, a mai kor igényeit kielégítő szolgáltatójellegű hivatali struktúrát és ügyintézést szerettem volna megvalósítani.
Most már elmondhatom, így fél év távlatából, hogy szépen
haladunk ezen az úton. Büszkén mondhatom, hogy egy felkészült csapatot tudhatok magam mellett, akikkel jó dolgozni.
– Mit jelent az, miben nyilvánul meg, hogy ügyfélbarátabb lett
a hivatal?
– A személyes ügyfélfogadással kapcsolatban a korábbi ügyfélszolgálatot kicsit átalakítottuk, már két kolléga is várja az ügyfeleket. A formanyomtatványokat rendszereztük és kihelyeztük az aulába, így azok az ügyfélfogadás nélküli időpontokban
is elérhetők, kitöltés után pedig a kihelyezett gyűjtőládába tehetők, gyorsíthatva az ügyintézést. A honlapon a hivatal szervezeti felépítését, az ügyintézők ügyköreit és elérhetőségeit is

átláthatóbbá tettük. A jövőben elektronikusan kitölthető
nyomtatványokat és gyorsabb elektronikus benyújtást
szeretnénk kínálni felületeinken. Időszakos tájékoztatókat
is rendszeresítettünk elektronikus és papír alapon, melyekben közérthető formában
hívjuk fel a lakosság figyelmét
a határidős és a rendeletileg
szabályozott feladatokra, esetleges tilalmakra. De terveink
között szerepel egy interaktív panaszbejelentő és véleményező felület kialakítása is.
– Mi a legnagyobb kihívás ebben a munkában és miért szereti
csinálni?
– Megfelelni a lakosság elvárásainak és egyben megfelelni a jogszabályok és a hivatali bürokrácia előírásainak nehéz feladat.
Örök kihívás az idő. Minden ügyre, minden ügyfélre, minden
problémára kell, hogy legyen elég idő, miközben a mai rohanó világban igazából semmire sincs idő. Ugyanilyen fontosnak tartom a képviselő-testülettel való összhangot, hiszen a
település sorsát meghatározó döntések a testület konszenzusa által születnek, jól végrehajtani pedig csak jól előkészített,
kellően megfontolt és közösségi akaraton nyugvó döntéseket
lehet.
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Testvértelepülésünk, Várda

„A barátság olyan, mint a virág, ahhoz, hogy gyönyörködtessen, ápolni kell.”
Gregorz Łubczyk
Tarcsay Gyöngyvér

„Életem egyik legjobb döntése volt, hogy
pont Mislenybe mentünk el megnézni a
táncosaink új ruháját! Sorsszerű döntés
volt, ami így volt jó, így volt helyes!” – tanúskodik egy levéltöredék Várda polgármesterétől, Varga Andrástól. A dátum
akkor 2017 volt.
A viszontlátogatás utáni sorok így szólnak:
„Biztos vagyok abban, hogy nem utoljára
találkoztunk!”
Azóta négy év telt el tartalmas közös
programokkal.
Várda neve felkerült arra a térképre, melyen Kozármisleny számon tartja testvértelepüléseit. Különleges a bejegyzés,
mert ez a falu az első, melynek honi lakóinak száma nem éri el az ötszáz főt. Mégis
miért az elfogadás és a befogadás?
A község Kaposvártól 14 kilométerre
északnyugati irányban, a Fonyódra vezető út és vasút mellett, erdők és szelíd
patakvölgyek között található. Virágos
utcái, rendezett portái a világhírű Szász
Endre képzőművészt is ide csábították. A
település a XVIII. században került a Záborszky család birtokába, majd később a
Somssich családé lett. Ekkor épült klas�szicista stílusban az a kúria, amely napjainkban a Szász Endre Kastélymúzeum. Az
életművön kívül az eredeti állapotokat
őrző antik műtárgygyűjtemény darabjaival berendezett kastély, az arborétum
jellegű park, rendkívüli élménnyel szolgál
a látogatóknak.

Varga András polgármester úr büszke a település fejlődésére

ból. Szintén egyedülálló a csipkekiállítás
is. Tóth Ila festőművész és Tóth György „A
tárgyak újra életre kelnek” című újszerű
szoborkiállítása is a különleges látnivalók
sorát gyarapítja. További érdekesség még,
hogy a község 32 szoborral dicsekedhet,
melyek nagyrésze a Szász Endre nevével
fémjelzett alkotótáborok remekei. A Fő
utcán található a római katolikus templom, és a nemrég felújított református
imaház is. A közelben álló Polgármesteri
Hivatal épülete már új ruhát visel, türelmesen várja a belső modernizálást. A Faluház is megújult. Korszerűsítése megtörtént – új bútorokkal – negyven férőhelyes
befogadóképességével táborok, s egyéb
rendezvények színtere. A napokban két
játszóteret is avattak. Új kandelábersor
ad hangulatos világítást a kápolna és a
faluház közötti járdán közlekedőknek. A
megújult Idősek Klubja remélhetőleg
nemsokára a néptáncosok zajától lesz
hangos. A temetői keresztek is a régi-új
stílusban állnak.
A „Madárbarát település” címet Magyarországon elsőként Várda kapta meg a MaAz egykori posta épületéből alakították ki gyar Madártani Egyesülettől.
a Szász Endre Könyvtár és Közkincstárat. Dr. Bálint György mindig kedves vendége
Itt található az ország egyedüli állandó volt a településnek. 100 éves születésorigamikiállítása Ácsné Dóczi Éva munkái- napjára egy fából faragott paddal lepte

meg a falu lakossága. 2019 októberében
az ország gazdája Várdán járt, s felavatták
a tiszteletére emelt tulipánszobrot és dedikálta a könyvét. A település díszpolgári
címmel tűntette ki a kiváló szakembert.
Kozármisleny város vezetői, civil szervezetek elnökei, a kultúra terén meghatározó feladattal bíró képviselői 2019. február
25-én Várdán jártak.
Ha van gondolatolvasás, márpedig hiszem, hogy van, Varga András ezt gondolhatta: „Ha egyszer te vagy az a személy,
aki híd lehetne, miért ne legyél híd?” –
írta Jeanine Cummins.
A hivatalos kérés ott és akkor hangzott el,
és 2020. szeptember 12-én Kozármislenyben – ünnepélyes keretek között – dr.
Biró Károly, Kozármisleny és Varga András,
Várda polgármestere aláírta a testvértelepülési megállapodást.
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Rongálás az Újszülöttek Ligetében: a városvezetés elítéli az esetet

„Mindannyiunk erkölcsi kötelessége az elhatárolódás, a védekezés, a normalitás visszaállítása” – mondta lapunknak
Tuza Julianna alpolgármester
az Újszülöttek Ligetében történt rongálás és a csecsemők
facsemetéinek kifűrészelése
kapcsán.
Pernecker Dávid
Tavaly október elején ültették
el az első fákat az Öregfaluban
kialakított Újszülöttek Ligetében. A lakossági kezdeményezést, hogy minden újszülött
után ültessenek el egy fát Kozármislenyben, Tuza Julianna alpolgármester és Tarcsay
Gyöngyvér önkormányzati képviselő támogatta és segítette
megvalósítani a Zöld Város

Program részeként. Azóta már
a Fagyöngy szálló előtt is található egy liget, tele rózsaszín és
kék szalagokkal, melyeken a
kozármislenyi apróságok nevei
olvashatók, nemsokára pedig a
Fészek Lakóparkban is elültetik
az első fácskákat.
Ezek a ligetek szimbolikus jelentőséggel bírnak: mindenki, aki
elsétál mellettük, láthatja, hogy
Kozármisleny fiatalodik, növekszik, gyarapodik. Épp ezért rázta
meg az helyieket és a városvezetést a hír, hogy nemrég megcsonkították a Fagyöngy szálló
előtti liget négy fáját is.
Tuza Juliannától megtudtuk,
hogy először október 5-én
figyeltek fel a városban arra,
hogy a liget három facsemetejéről is eltűntek a szalagok.
Ezután október 7-én még öt
szalag került le a fákról, október 8-án pedig az utolsó
három szalagnak is nyoma veszett. Mindezek után október
9-én reggel négy facsemete
törzsét elfűrészelve és eltörve
találták a munkába igyekvő
lakosok, akik a szégyenteljes
esetet felháborodva jelezték
a városvezetésnek – mondta
az alpolgármester. Kiemelte,
hogy természetesen feljelen-

tést tettek a rendőrségen, a
nyomozás pedig megindult ismeretlen tettes vagy tettesek
ellen.
Kérdésünkre elmondta, hogy
véleményük szerint az elkövető vagy elkövetők vélhetően
azért csonkították meg a fákat és rongálták meg a ligetet,
mert meg akarták zavarni a
városban élők többsége áltat szeretett kis parkok békés
hangulatát, és mindazt, amit a
ligetek jelképeznek.
– Érthetetlen ez a tett. Nagyon
sokan fejezték ki szomorúságukat, fájdalmukat, csalódottságukat az esettel kapcsolatban.
Képviselőtársaimmal
együtt elítéljük az ilyen és
ehhez hasonló tetteket. Mindannyiunk erkölcsi kötelessége

az elhatárolódás, a védekezés,
a normalitás visszaállítása. Az
önkormányzat sokat költ a település építésére és szépítésére, ezért sem tudjuk felfogni,
hogy egyesek miért képesek
ilyesmire. Figyeljünk egymásra és védjük meg közös értékeinket, városunk nyugodt,
békés hangulatát – mondta az
ügy kapcsán Tuza Julianna.

Akár 3 milliós lakásfelújítási támogatást ad a kormány
Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter bejelentése
alapján januártól teljes illetékmentességet biztosít a kormány azoknak, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárolnak
új vagy használt ingatlant. Az illetéket nem utólag kapják vissza a vásárlók, hanem egyáltalán nem kell megfizetniük – írja a HVG.

Fotó: Bárdos Kristóf

– Ez egy óriási lehetőség azoknak, akik most készülnek lakást, házat vásárolni – mondja dr. Biró Károly polgármester.
Kozármislenyben is sok ingatlanra lehet igényelni a családi otthonteremtési kedvezményt, legyen az ház vagy lakás. Külön öröm, hogy
nem csak a családok vehetik igénybe a csokot, hanem egyedülálló szülő is. Fontos megemlíteni, hogy nem csak új építésű, hanem használt
ingatlan vásárlásához is igénybe lehet venni a Magyarország kormánya
által biztosított kedvezményt. További könnyítés, hogy 5 százalék lesz a
lakásépítések áfája, amely utólag szintén visszaigényelhető. Városunk
csendes, kertvárosias hangulata egyre több embert vonz, ideális hely
mind a fiatalok, mind pedig az idősebbek számára.
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Mislenyi Márton-napok a Művelődési Központban

Terápiás kutyáknak gyűlt
a jutalomfalat
Kutyaugatástól volt hangos október 10-én
a Művelődési Központ és környéke. Az őszi
időszak első családi napján a négylábúak
játszották a főszerepet: a terápiás kutyák
ügyességi bemutatója mellett a kilátogatók
megcsodálhatták a Mecsek Alkotókör kutyákról készített kiállítását, kézműveskedhettek, sőt, jótékonykodhattak is.
A beérkezett felajánlások igazán jó helyre kerültek: az ÉLETHÍD Segítő Kutya Alapítvány terápiás és segítő kutyákat képez,
vizsgáztat, kutyák segítségével tart fejlesztő
foglalkozásokat. Az egyesület részéről Koller
Viktória, valamint Bella, Zoé, Angyal és Robin Hood vették át a rengeteg, lakosság által
felajánlott csomagot.

Az idei évben a megváltozott körül- ményekre vágyókat. Újdonságként elményekhez igazodva rendezzük meg kezdjük a Konyha-mű-hely sorozatunkat,
a jeles napi programokat.
melyet a helyi piacos naphoz kapcsolódóan szervezünk. Íme a programok:
Aki családosként él itt a városban, annak November 13. 12.00–17.00: Mártermészetes, hogy óvodás vagy iskolás- ton-napi nagypiac kóstolóval, borkorú gyermekével Márton-napon lám- mustrával.
pással a kézben a Művelődési Házhoz 16.00–19.00: Konyha-mű-hely: tésztasétál, és ott ismerősökkel, barátokkal készítés a Tisztatészta bloggerével (reegyütt részt vesz a tűzgyújtáson és az gisztrációhoz kötött).
azt követő szeretetvendégségen. Sajnos November 14. 12.00–18.00: Zenés liidén mindkét intézmény úgy döntött, baebéd a Mokka street food kínálatáhogy házon belül ünneplik meg a Már- ból. A zenei program a Horvát Nemzeton-napot, ami teljesen érthető, így idén tiségi Önkormányzat szerevezésében
elmarad a lámpásfelvonulás. A hétvégé- valósul meg. Várunk minden érdeklőhez kapcsolódóan gasztroprogramokkal dőt, részletek a Művelődési Központ
igyekszünk kárpótolni a közösségi ese- Facebook-oldalán.
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Itt élnek – innen indultak

Amit hozunk – az adottság – már születéskor a miénk, de a
tehetség kibontakoztatásához elengedhetetlen a megfelelő
környezet. Az inspiráló családi légkör szinte biztosra vehető,
ha több testvér is kimagasló eredményt ér el saját területén.
Kölcsey Levente és nővére, Kölcsey-Gyurkó Sára Kozármislenyből indultak. Bár külön műfajban, de mindketten maradandót
alkotnak.
Sára dokumentarista fotós. Önarcképe nyerte el idén az Emberábrázolás-portré (egyedi) kategória első helyezését a fotóriporteri szakma legjelentősebb hazai eseményén, a 38. Magyar
Sajtófotó Pályázaton. A győztes műveket – közte a Nyugalom
szigete címmel benevezett fényképet – a tekintélyes magyar és
külföldi szakemberekből álló zsűri 2488 beérkezett pályamű közül választotta ki.
Levente 2017-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem
rendező szakán. Szünet című rövidfilmje – egy szigorú előválogatást követően – a rangos Locarnoi Nemzetközi Filmfesztiválon
mutatkozott be, majd Budapesten elnyerte a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon a legjobb élőszereplős rövidfilm díját.
A kisjátékfilmet Marosvásárhelyen a 28. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon fődíjjal jutalmazták. Az alkotások – az
egyik álló-, másik pedig a mozgókép eszközeit alkalmazva – hasonló üzenetet közvetítenek. Átfogóan fogalmaznak a társada„A múlt végül mindannyiunkat utolér.
Ott visszhangzik indulatos mondatainkban, zátonyra futott kapcsolatainkban, megmagyarázhatatlan testi tüneteinkben.” Orvos-Tóth Noémi
Nemrég jelent
meg Gurubi
Ágnes Szív
utca című
regénye a
Kalligram
kiadónál. Jó
szívvel ajánljuk
a családtörténeteket
kedvelőknek!

lomról, a hétköznapok nyers valóságával szembesülhetünk általuk. Mindezt árnyaltan, a művészet eszközeit használva jelenítik
meg.
Kölcsey-Gyurkó Sára képei közül több megtekinthető a Művelődési Központban. Levente díjnyertes filmjének helyi bemutatására a vírushelyzet miatt még várni kell. Tervek szerint a nemzetközileg is elismert fiatal rendezővel tavasszal találkozhat a
kozármislenyi közönség.
Sára itt él a városunkban népes családjával, Levente Budapesten. Mindketten otthont adó városuknak tekintik Kozármislenyt,
figyeljünk rájuk, hisz alkotásaikkal szellemi örökségünket gazdagíthatják.

Könyvtárak az emberekért
Október elején a fenti mottóval zajlott
az Országos Könyvtári Napok hazánkban, így Kozármislenyben is. Az egyhetes rendezvény keretén belül több izgalmas játékra invitálta olvasóit a városi
könyvtár. Idén a vírushelyzet sok
eseményt felülír, az online felületekre nagyobb figyelem
összpontosul. A könyvtár
közösségi oldalán öt napon keresztül tíz várat
kellett felismerni a megadott kép és instrukciók
alapján. A játék fődíját, egy
ötezer forintos könyvvásár-

lási utalványt Várhelyi Panni, a három
ajándékcsomagot pedig Bokros Judit,
Mázsár Marietta és Némethné Nagy Éva
nyerte.
A legkisebbek sem maradtak feladat
nélkül: az óvodások és kisiskolások kreatív, mutatós őrjegyeket terveztek, amelyek novemberben
már használatba is kerülnek
a könyvtár gyermekrészlegén. A hetet a kozármislenyi magyartanár és
logopédus,
Pálfi-Varga
Krisztina első könyvének,
a Verserdőnek nagysikerű
bemutatója zárta.
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Kozármisleny forgalmi rendjének felülvizsgálata

A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I.
törvény 34. § (2) bekezdésében előírja, hogy a közút forgalmi
rendjét a közút kezelőjének legalább ötévenként felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítani kell. A jogszabály többek
közt azért is teszi ezt kötelezővé, mert öt év alatt az úthálózatok javítása, felújítása, elhasználódása következtében az utak
minőségváltozásával a KRESZ előírásaihoz igazodva, a forgalmi
rendet is szükséges megváltoztatni.

körű felülvizsgálat. A forgalmi rend aktuális felülvizsgálatát Borbás László közlekedés-építőmérnök végezte el 2020 szeptemberében. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a város helyi közútjainak
forgalmi renddel kapcsolatos felülvizsgálati dokumentációját
elfogadja, és felkéri az Önkormányzat Városgondnoksági Csoportját, hogy a dokumentációban foglalt javaslatokat ütemezetten, az önkormányzat és intézményei aktuális költségvetésének
lehetőségeihez mérten végezze el, melynek eredményeként a
Kozármisleny helyi közútjaira vonatkozóan legutóbb a 2009. no- közeli jövőben településünk több pontján forgalmirend-váltovember és december közötti időszakban történt meg a teljes zás várható, illetve új forgalmi jelzőtáblákat helyeznek ki.

A város parkolási rendeletének koncepciójáról
Kozármislenyben egyre nagyobb problémát jelent a parkolás.
Sok családban van 2-3 autó, melyek elhelyezése a tulajdonos
saját telkén már nem megoldható. A város által épített parkolók megtelnek, a gépjárművek az úttestet, illetve a közterületet használják parkolásra, gyakran szabálytalanul. Sőt vannak
olyan közterületen létesített parkolók, melyeket a használók
a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása nélkül építettek és
használnak.

rendjét, természetesen a helyi
sajátosságok figyelembevételével és kihangsúlyozva, hogy
az ingatlantulajdonos elsősorban a saját telkén kell, hogy
megoldja a gépjárművével való
parkolást. Az önkormányzat által létesített és üzemeltetett
parkolók használata továbbra
Ezen okok miatt a városveze- közigazgatási területén egysé- is ingyenes marad. Kozármistés célszerűnek tartja a város gesen szabályozni a parkolás leny Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete nem alkotott eddig a város parkolási
rendjére vonatkozó egységes
szabályozást. A forgalmi rend
felülvizsgálatával időszerű a
parkolási rendelet megalkotása, mellyel kapcsolatban széles
körű társadalmi egyeztetést és
véleményeztetést tervezünk
november 25-én lakossági fórum keretében.
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Tovább bővít a HARMAN,
jövőre ezren dolgozhatnak a pécsi üzemben
Dinamikusan fejlődik a világ legnagyobb
autómárkáinak dolgozó HARMAN pécsi
gyára: felújítottak egy korábban nem
használt csarnokrészt, logisztikai központot is kialakítottak, és hosszú távú
céljaik megvalósításának érdekében elindult egy jelentős munkaerő-toborzás
is a cégnél. A részletekről Somogyvári
Lajossal, a pécsi gyár igazgatójával és
Petrovics Eszterrel, a cég helyi HR-vezetőjével beszélgettünk.

– A 2015-ös gyárnyitás óta folyamatosan
fejlődik a pécsi üzem. Korábban szórakoztatóipari és híradástechnikai termékek
gyártásával foglalkoztak, az utóbbi években viszont az autó-hangtechnika terén
vált a HARMAN húzónévvé. Továbbra is
ez a fő profiljuk?
Somogyvári Lajos: Igen, az autó-hangtechnikai gyártás 2018-ban indult be nálunk, jelenleg ezen a téren zajlik jelentős
fejlesztés és ezen a területen tervezünk
bővíteni. Az egyik csapásvonala a fejlesztéseknek az úgynevezett „fejegységek”,
azaz multimédiás navigációs központok
készítése, melyek az autókban vezérlik
többek között a GPS-t, a rádiót, kijelzőket,
a telefon-kihangosítást. A másik stratégiai célunk, hogy a jövőben Pécs legyen a
cég autóerősítőket gyártó központja.
– Egy ilyen fejlesztéshez feltehetően infrastrukturális bővítés is szükséges.

Somogyvári Lajos
Somogyvári Lajos: Igen, egy nagyon-nagyon jelentős bővülést tervezünk. Autóipari elvárásoknak megfelelően felújítottunk egy 4 ezer négyzetméteres,
korábban nem használt csarnokrészt,
melyet reményeink szerint nemsokára
már be is lakunk. Egy másik szakterületet
is ki kell emelni, ahol jelentős bővítést és
eszközfejlesztést hajtottunk végre. Ez az
SMT, azaz a felületszerelési technológia
területe. Tizenkét autóipari gyártósorunk
van, illetve van még egy sorunk a professzionális területre, ami nagyon fontos
számunkra, és sok embert is keresünk ide.
Mindezzel párhuzamosan bővül még a
kézi összeszerelés gyártósora is, a cél pe-

Petrovics Eszter
dig az, hogy az SMT-gyártás és a kézi ös�szeszerelés egy helyen legyen a jövőben.
Petrovics Eszter: Illetve a cég életében
fontos még, hogy Pécsett logisztikai központot is kialakítottunk, ami azt jelenti,
hogy ebből a központból szállítjuk ki közvetlenül az árukat a vevőkhöz
– Hány embert keresnek, és milyen pozíciókra?
Petrovics Eszter: Jelenleg 650-en dolgoznak nálunk, de a következő év végére szeretnénk elérni az 1000 főt, ami ezeknek
a nagy fejlesztéseknek a kivitelezéséhez
elengedhetetlen. Ez a cég életében hatalmas munkaerő-emelkedésnek számít.
Főként SMT- és összeszerelő-operátorokat keresünk, ezekre a betanított fizikai
munkákra pedig bárki jelentkezhet. Keresünk minőségügyi mérnököket, folyamatmérnököket, SMT-mérnököket, tesztmérnököket, továbbá technikusokat és
gépészeket is. Elektronikus úton várjuk a
jelentkezéseket a toborzaspecs@harman.
com címre, ide kell elküldeni az életrajzokat, ezután felvesszük velük a kapcsolatot.
– Miért válasszák a HARMANT, miért érdemes csatlakozni a céghez?
Petrovics Eszter: Azoknak, akik jelentkeznek hozzánk, egy biztos álláslehetőséget ajánlunk, versenyképes jövedelmet,
amelyhez komoly cafeteria-csomag járul,
valamint teljesítményalapú bónusz is.
Egy stabil, biztos lábakon álló, folyamatosan fejlődő cégről van szó, és hosszú távra tervezünk. (x)
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Városgondnokság
A Városgondnoksági Csoport októberben a szokásos zöldfelület-gondozási munkálatok mellett számos más
munkát is végzett településünkön.
Gondoskodtak az 57-es út mentén a
járda hordaléktól való megtisztításáról, a forgalomirányító- és utcatáblák
kihelyezéséről, a Városháza mögötti
parkerdőben zárt kutyafuttató építéséről. Elvégezték az erőgépeik műszaki vizsgára való felkészítését, valamint
sor került a külterületi utak mentén
favágásokra és az utakra belógó fák
gyérítésére is.
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Közösségi közlekedés a városban
Kozármisleny a zöld sziget. Zöldtémák:
környezettudatosság. Aktuális témák,
szabadon. Szóljon hozzá, beszéljük meg
együtt!
Baka Sára
A város hétköznapjait reggelente a közlekedés problémái uralják. Nehezen közelíthető meg az óvoda-bölcsőde-iskola
épületegyüttese. Az újonnan kialakított
parkolóhelyek sem bizonyulnak elegendőnek, az autósforgalmat csökkentő kerékpárutak kialakítása sem hozott jelentős áttörést a reggelek nehéz pillanataiba.
Sokunkban felmerül a kérdés: mi hozhatna megoldást? Ha a zöldvárosok példáját
vesszük, akkor előtérbe kerül a közösségi
közlekedés fontossága. Mivel Kozármislenyben nincs helyi buszjárat, esetlegesen
egy iskolabuszjárat jelenthetne megoldást,
így sok szülő nem kényszerülne arra, hogy
saját kocsival vigye el gyermekét az iskolába. Nyilván ez pénzbe kerülne, kérdés az:
a családok bevállalnák-e ezt a plusz költséget?
Lehetséges megoldás lehetne még a veszélytelen kerékpáros-közlekedés. Ha a
szülők biztonságosnak ítélik meg ezt, akkor jobban elengednék mondjuk a felső
tagozatos gyermekeiket az iskolába. Ehhez a közbizalom, közbiztonság kialakítása
szükséges. Ebben élenjár a helyi Polgárőr
Egyesület, akiknek a tagjai reggelente a
legforgalmasabb zebránál segítenek a
biztonságos átkelésben. Nyugati államokban a szülők, nagyszülők, önkéntesek is
aktívan részt vesznek ebben a munkában.
Emellett akik autóval közlekednek, azok is
jobban vigyáznak a kiskorú közlekedőkre.

Talán a biztonságos közlekedést népszerűsítő kampány segíthetne. A kikerülhetetlen autósközlekedéshez kapcsolódó
konfliktusokat enyhíthetné a kiss and go
(puszi és menj) forma, ahol a szülő nem
száll ki, csak kiteszi a gyermekét, ehhez
viszont a fogadó intézmények részéről
kellene kültéri ügyelet, amelybe a szülők
vagy a nagyszülők is besegíthetnének.
Közösségi gyermekszállítás is jó megoldás
lehetne – telekocsirendszer működtetésével, ahol szomszédok, lakóközösségek
felváltva, szervezetten szállítanák a gyermekeket.
Jó példák, jó gyakorlatok vannak, a kérdés, hogy nyitottak vagyunk-e a változásra. Még nem késő, hogy együtt, egymás
iránti türelemmel orvosoljuk a reggeli
káoszt…
Ha van véleménye, ötlete, folytassuk tovább
a párbeszédet!
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Fontos az egészsége?
Újra Covid-19 tesztelési lehetőség!
A fenti, az önkormányzat által támogatott
vizsgálaton felül az egészségügyi szolgáltató lehetőséget biztosít az orrgaratból
való mintavételre is, mely a jelenlegi eljárási rend szerint egyénileg kérhető, tömeges szűrésben azonban nem alkalmazzuk.

Covid-19 antigén gyorsteszt
orrgaratból
Az országos tisztifőorvos tájékoztatója
alapján a diagnosztikus lehetőségek között használatba kerültek a Covid-19 antigén gyorsteszt orrgaratból vett mintavételi tesztelések is.
Az OMSZ is alkalmazza ezeket.
Megmutatja, hogy a szervezetben aktuálisan jelen van-e a vírus. Ez most a járvány
gyors terjedése miatt nagyon fontos információ. Egyénileg alkalmazható eljárás.
A vizsgálat eredménye itt is 15 perc múlva leolvasható.
A vizsgálat ára: 6.500 forint.

A koronavírus második hullámára, és az
erősödő influenzajárványra való tekintettel Kozármislenyben önkormányzati
támogatással újra lehetőség nyílik a lakosság széles körű tesztelésére.
A kozármislenyi önkormányzat úgy döntött, hogy a településen élők számára biztosítja a Covid-19 koronavírus-szűrés lehetőségét gyorstesztek felhasználásával.
Az influenzajárvány idején még inkább
felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy
a korona-, vagy az influenzavírussal ta-

A vizsgálatok ára a helyszínen, az egészségügyi szolgáltató számára készpénzben
lálkozott-e a szervezetünk. A két megbe- fizetendő. Az önkormányzat személyentegedés nagyon hasonló tünetegyüttest ként egy teszt elvégzését támogatja.
mutat: fejfájás, köhögés, láz. A tesztelés A szűrést a tavaszi teszteléshez hasonlóa két betegség elkülönítésében segíthet. an szervezik meg a Városi Sportcsarnokban, az október 31-től december 31-ig
Antitest-kimutatás
tartó hétvégi időszakokban.
IgM/IgG antitest gyorsteszt, szűrés: ujjbegyből vett minta. Megmutatja, hogy A teszt elvégzéséhez előzetes időpontszervezete termel-e antitesteket, koráb- egyeztetés szükséges. Telefonon a 06
ban találkozott-e a vírussal. A vizsgálat 72/570-911-es telefonszámon, munkaeredménye: helyben 15 perc múlva, or- napokon hétfőtől csütörtökig, 8–16 óráig,
vosi igazolás kiállításával. A vizsgálat ára pénteken 8–12 óráig jelezhetik igényüket
önkormányzati támogatással 5.500 forint. a szűrésre.

Tájékoztató az időskorúak év végi támogatásáról
Az „Időskorúak Év Végi Támogatását”
hosszú éveken át a 65 év feletti kozármislenyi polgároknak a lakcímükre kézbesítettük.
Azonban jogszabályi változások következtében a költségvetésből érkező
támogatást – amelyből a 65 év feletti
időseket az idén már személyenként

5000 forinttal segítjük – indokolnunk
kell a kormányhivatal felé, és ennek
alátámasztásához szükséges annak a
kérelemnek a kitöltése, amelyet eljuttattunk az Önök postaládájába. Megértjük,
hogy váratlanul érte Önöket a kitöltendő nyomtatvány, de kérjük együttműködésüket, hogy ezt a szép hagyományt

a megváltozott körülmények között is
folytatni tudjuk! Természetesen, aki segítséget kér az űrlap kitöltéséhez, vagy
a kérelem eljuttatásában, bizalommal
keresse a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal illetékes munkatársát
a 72/570-918-as telefonszámon, vagy a
Szociális Bizottság tagjait.
Hamvas Éva elnök
– Szociális és Oktatási Bizottság
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ŐSZI LOMTALANÍTÁS

A lomhulladékot november 4-én, szerda reggel 6 óráig (a főúttól keletre) és november 5-én,
csütörtökön (a főúttól nyugatra) helyezze ki az ingatlana előtti közút mellé úgy, hogy az
könnyen elszállítható legyen, és a közúti forgalmat ne akadályozza.
A lomtalanítás keretén belül elszállítják: a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett
lomhulladékot (például nagyobb méretű
berendezési tárgyakat, bútorokat,
ágybetéteket). Kérjük a lakosságot,
használja ki a lehetőséget, és legálisan szabaduljon meg a háztartásában felgyülemlett lomjaitól.

KOZÁRMISLENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
06-72/570-910 | Fax: 06-72/570-916

7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
info@kozarmisleny.hu |
www.kozarmisleny.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig, Kedd: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig, Csütörtökön 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
06-72/570-911-es telefonszámon
Polgármester
Szerda: 9–11 óráig, előzetes egyeztetés
a
06-72/570-914-es telefonszámon
Mezőőr: Böröcz Tamás
06-30/248-4692

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.
Barics Arnold ügyvezető
06-30/337-2715
kft@kozarmisleny.hu

Kozármislenyi Művelődési Ház
06-72/877-823
www.mislenykult.hu
szervezo@mislenykult.hu

Kozármislenyi Városi Könyvtár
06-72/610-143

mislenykonyvtar@gmail.com

Sportcsarnok
Szabadkai Károly ügyvezető
7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
70/949-8948
ksnkft@gmail.com

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
Kozármisleny, Alkotmány tér 54.
06-72/570-043
www.ovikozarmisleny.hu.hu
ovodavezeto@ovikozarmisleny.hu
bolcsodevezeto@ovikozarmisleny.hu

Kozármisleny Város Önkormányzata

Janikovszky Éva Általános Iskola
7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
06-72/570-083, 06-30/831-3838;
jesuli@jesuli.hu
jesuli.hu

Gyermekorvos 1-es körzet
Dr. Khezri Seddiq

06-72/222-346

Orgona utca 2.

Gyermekorvos 2-es körzet
Dr. Gajdos Vilma

06-72/371-493

József Attila utca 8.

Háziorvos 1. körzet
Dr. Molnár Csilla

06-20/912-9889

Pécsi utca 2/1.

Háziorvos 2. körzet
Dr. Rácz István

06-72/371-031

Orgona utca 14.

Fogorvos
Dr. Pirk Tibor
06-72/570-205, 06-20/409-3793
pirktibor@hotmail.com
Kozármisleny, Orgona utca 14.

Állatorvos
Dr. Reisz György
7761 Kozármisleny, Mikszáth Kálmán u.37.
06-30/957-8767

Védőnői szolgálat
7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54.
06-72/370-168

Esztergár Lajos
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
7761 Kozármisleny, Pécsi u.1/1.
(régi Takarékszövetkezet épülete)
06-30/475-2958

Kozármislenyi Polgárőr Egyesület
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
06-30/942-4556
polgarorseg@kozarmisleny.hu

Méhegészségügyi felelős
Dr. Sebők Péter

06-20/359-0007

drsebokpeter@gmail.com

KOZÁRMISLENY VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA • Kozármisleny Város Önkormányzatának megbízásából kiadja
a Pécsi Kommunikációs Központ Kft., 7621 Pécs, Király utca 27. • ISSN 2677-1705 • Felelős kiadó: Baka Sára igazgató - Kozármislenyi
Művelődési Központ • terjesztés: KOV-Futár Kft. • tördelés: Ormándlaky Bence • nyomdai munkálatok: Sz.K. Stúdió Kft. • Nyomda címe: 7621 Pécs,
Zsinkó u. 3. • Felelős vezető: Pilláry Gábor • megjelenik 2500 példányszámban • HIRDETÉS • info@pecsikommunikacio.hu

16

HIRDETÉS

2020. november 2.

Misleny Magazin

