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Kozármisleny NAGY BANDÓ ANDRÁS
szemüvegén keresztül
„Több barátom él itt, és amíg a pandémia nem zavart bele,
együtt ünnepeltük a születésnapokat, vagy összejöttünk
egy ebédre, beszélgetésre.”

TÁJÉKOZTATÓ

Továbbra is sikeres és mintaértékű
Az építési telkek közművesítése és kialakítása
önkormányzatunk nyereséges vállalkozási tevékenysége
Dr. Biró Károly

A Kozármislenyi Önkormányzat magabiztos működését és külső negatív
gazdasági hatásoktól való függetlenségét az a lassan évtizede tartó
ingatlanfejlesztés biztosítja, melynek
köszönhetően piaci körülmények
között és eredményesen tud a város
zöldmezős beruházásokhoz ingatlanokat kínálni.

A több mint egy éve tartó
koronavírus-járvány hozta
válság és a szűkülő piaci
környezet ellenére is folyamatos
a kereslet Kozármislenyben
az ingatlanok iránt, így sokan
keresik a beépítetlen területeket
is.
Ez köszönhető a város kiszámítható,
egyenletes ingatlanfejlesztési programjának, és azon elsősorban helyi
vállalkozásoknak (mint például a
Twin-Sat Kft., Delkó Kft., Polyák és
Társa Kft., HR-Building Kft., CSOK
Kft., Bakó Építő Kft., Wéber Zoltán
vállalkozó), akik potenciált látnak a
kozármislenyi ingatlanfejlesztésben.
Ezen vállalkozásoknak is köszönettel tartozunk, hogy az előző évtizedekben mertek Kozármislenybe
fektetni, bíztak a város sikerében és
beruházásaikkal értéket teremtettek,
mondhatni: win-win projektet hajtottak végre. A mostani időszakban is
tudtunk társasházi lakóparki ingat-
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lanokat kínálni a helyi vállalkozásoknak, legutóbb például egy közel 6000
négyzetméteres területet ajánlottunk
fel meghívásos pályáztatás keretében
öt, korábbi ingatlanfejlesztésekből jól
ismert és eredményes helyi vállalkozásnak, aminek eredményeként
a József Attila és a Fülemüle utca
sarkán újabb lakópark kialakítása
kezdődhet meg. Nemcsak társasházi lakások, hanem üzlethelyiségek
létrehozására is sor kerül a Fészek
Lakópark több pontján. Remélhetőleg
az Október 23. téren is folytatódhat a
társasházi projekt. Ezek ismeretében
az önkormányzat parkoló- és játszótérfejlesztéssel készül a kialakítandó Augusztus 20. téren, a bölcsőde
szomszédságában.
A játszóterekkel kapcsolatosan
örömmel tájékoztatom az olvasókat,
hogy befejeződött a két évvel korábban elindított játszótérrehabilitációs
program, melynek keretében elkészült a Gárdonyi utcában bővített
eszközökkel a fejlesztés, illetve a
víztornyoknál, a Rákóczi utca elején
és a Mikszáth utcai játszótéren a játszótéri eszközök újratelepítése.
Nagyon várjuk már a koronavírusjárvánnyal kapcsolatos korlátozások
és intézkedések feloldását, hiszen a
2021-es évben a közösségi tereinket

szeretnénk bővíteni és változatossá tenni. Ehhez a pénzügyi források
költségvetésünkben továbbra is
rendelkezésre állnak. Ezeket a programokat készítettük elő számos közvéleménykutatással, melyek a közösségi terek fejlesztésére vonatkoztak,
valamint egy közösségi költségvetéssel, melynek során ötmillió forintos
kerettel gazdálkodhat a lakosság, a
helyi közösség.
Megkezdődik a Fészek Lakótelepen
az ötödik ütemű előközművesítési
beruházásunk, közel 200 millió forintos önkormányzati saját forrásból,
melynek eredményeképpen huszonöt
darab teljesen összközműves építési telket alakítunk ki. A Gólya utca,
Fürj utca, Fecske utcákat érintően a
lakóházak építését szolgáló ingatlanoknak az értékesítését május közepén kezdi meg az önkormányzat. Az
ingatlanok eladási ára egységesen, az
ötödik ütemű beruházás költségeinek
figyelembevételével, bruttó 15 000
Ft/m2 áron kerül meghatározásra.
A fejlesztések mellett továbbra is cél
az önkormányzati működés egyszerűsítését és hatékonyságát szolgáló
intézkedések meghozatala, így a Képviselő-testület véleményének figyelembevételével az önkormányzati
bizottságok átszervezéséről hoztam
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a kozármislenyi ingatlanfejlesztés
döntést. A korábbi hárombizottságos
struktúrát két bizottság működése
váltja fel. Ennek értelmében a Kulturális Bizottság beolvadt a Szociális
és Oktatási Bizottságba. Így a jövőben egy korábbi, jól bevált modell tér
vissza, miszerint két bizottság segíti
majd a veszélyhelyzet megszűnte
után az önkormányzati munkát és
döntéshozatalt.
Két háziorvosi körzetünkben azt a
tájékoztatást kaptam, hogy folyamatosan és gond nélkül történnek az
oltások. Különösen az idősek körében
nagyon népszerű az oltások elfogadása. Ennek őszintén és szívből
örülök, és továbbra is arra biztatom
a kozármislenyieket, hogy vállalják az
oltást, hiszen megfelelő szakértelemmel rendelkező orvosok és kutatók
fejlesztették ki ezeket a vakcinákat.
Jómagam is megkaptam a negatív
sajtóvisszhangok ellenére is hatásos
AstraZeneca védőoltást. Mindegyik
oltást bátran beadatnám családtagjaimnak is, ezt bizonyítja, hogy közeli
hozzátartozóim háromféle oltással

„Óriásként, felhők
közül, félszegen
hajlok rád köszöntőn,
köszöntelek e földön,
pici idegen!”
Illyés Gyula

is „találkoztak”,
melyek között van
keleti és nyugati
vakcina egyaránt.
Azoknak, akik már
megkapták az
oltást, érdemes
élni az ellenőrzés
lehetőségével,
amit az önkormányzat is kínál a
helyi lakosoknak.
Pénteki napokon
a Sportcsarnokban el lehet
végeztetni a koronavírussal szembeni ellenanyag
kimutatására alkalmas gyorsteszteket, melyek az utóbbi időben nagyon
népszerűek. A teszt során egyértelmű
visszaigazolást kaphatunk arról, hogy
a védőoltásokat követően kialakult-e
szervezetünkben a megfelelő védettség. Továbbra is kedvezményes, 3000
forintos áron kínáljuk a gyorsteszteket azon helyi lakosok számára, akik

szeretnének visszaigazolást kapni az
oltások hatékonyságáról.
Ezúton is hálás köszönetemet szeretném kifejezni háziorvosaink és segítőik felé, a védőnői szolgálatunknak
és a Művelődési Házunk munkatársainak a lelkes, fegyelmezett, szervezett, a helyi védekezést szolgáló
munkájukért.

Újszülöttek támogatása
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021 (III.16.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról új
ellátási formaként bevezette a 2021. január 1. után született csecsemők számára az újszülöttek támogatását.
A támogatás összege gyermekenként 20 000 Ft vásárlási utalvány és 5000 Ft
értékű természetbeni juttatás. A gyermek születése után a védőnők fogják
átadni a tájékoztató levelet a szülőknek, melyben részletes leírást találhatnak a támogatás igénybevételének módjáról, menetéről. A tájékoztató levél
tartalmazza a támogatás igényléséhez szükséges igénylőlapot is, amelyet a
baba születését követő 6. hónap végéig kell a kért okiratok másolatát csatolva
eljuttatni a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal szociális és gyámügyi
ügyintézőjének vagy a Hivatal ügyfélszolgálatának. A támogatás igénylésének
alapfeltétele a kozármislenyi állandó lakhely és életvitelszerű itt tartózkodás,
valamint az, hogy a családban az egy főre eső jövedelem ne haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj minimum összegének 800%-át, egyedülálló szülő
esetében a 900%-át.
A támogatás a rendkívüli vírushelyzet miatt májustól – visszamenőleg januárig
– igényelhető.
Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete örömmel köszönti
a település új lakóit, büszkék vagyunk arra, hogy évről évre nő az újszülöttek
száma. Az új támogatás mellett természetesen továbbra is folytatjuk a babák
számára a faültetést, így a népszerű „Újszülöttek Ligete” program a 2021-es
évben is megmarad.
Hamvas Éva, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
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…hol élek, ott teremtek szellemi földrengést

Aki minden játékot
ki akar próbálni
– Vágjunk bele: baranyainak mondod-e magad, vagy régi pestinek,
esetleg szegedinek vagy deszkinek?
– Pécsi lakos vagyok, tehát baranyai,
pesti akkor sem voltam, amikor ott
éltem, szegedi maradtam Budapesten is, Orfűn is. Deszken születtem,
s ezt ma már csak én „hirdetem”,
amikor az adataimat kérik, Deszk
elfelejtett.
– Ez furán hangzik.
– De igaz. Pár éve díszpolgári címre javasolt hajdani kántortanító
iskolaigazgatóm fia, dr. Török Imre
barátom. Ő már meghalt, a javaslata
pedig elhalt.
– Úgy érzem a hangodból, ez így
együtt fáj.
– Mért tagadjam? Deszken nem túl
sok „híresség” született. Nem túlzok: a legismertebb lettem, vagyok.
Amikor a Sosemvolt Toscana című
regényemet írtam, a falum is, legfőképp a temetője, s a fejfák föliratain
keresztül a lakói is beleíródtak. A
faluhoz tartozó tanyák képét írtam
bele a történetbe. Előtte bejártam a
temetőt, elidőzve nagyszüleim, Apóka
és Mama sírjánál is.
– A regényed óriási sikere Deszket is
megérintette?
– Ezernyi olvasói levelet őrzök, nincs
közöttük deszki. De: erről nem is
szóltam volna, ha nem kérdezed
meg, minek mondanám most magam. Lakhelyeim életem fejezetei, és
nem pusztán lelki kötődések. Talán
Orfű kivétel, mert ott az első olyan
házam volt, amit megálmodtam,
egykori szegedi műteremvezetőm,
Hübner Matyi barátom megtervezett,
és benne volt a kezem munkája is.
Ott lettem baranyai. Szeged a legszebb magyar város, de nekem kellett
az erdő, a hegy-völgy és a tó: futottam, faragtam, úsztam, erdőt jártam,
gyönyörködtem. És persze alkottam,
írtam verseket és prózát.
– A főváros után nem volt furcsa újra
falun élni?
– Budapest szép és impozáns, de egy
falusi fickó számára élhetetlen. Csak
a Humorfesztivál-győzelem vitt oda,
Pest-centrikus ország vagyunk, kell a
befutáshoz, tévézés, rádiózás, a kul-
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dr. Kállay Sándor

Nagy Bandó András és lánya, Gvendolin
túra „epicentruma” – bárhol másutt
élsz, csak az „utórezgéseket” kapod.
Én mégis azt vallom, ahol élek, ott
teremtek szellemi földrengést. Népművelőnek vallom magam, és Pest
lakossága nem egyenlő a néppel.
Humoristaként is főként a vidéket
jártam, ifjúsági klubokat, kultúrházakat, mindenhol hazavártak.

Orfű varázsa termékeny
alkotóvá tett.
Szeretek olyan helyen élni, ahol mindenkinek köszönhetek, és nekem is
mindenki köszön.
– Egyszer azt mesélted, egy idős
pécsi úr kalapot emelt, azaz megsüvegelt.
– Meghatódtam, jól esett. Amíg
gyütt-möntként jártam a várost,
sokan lepődtek meg azon, hogy előre
köszönök. Számomra ez a normális.
– Humoristaként többször említetted, hogy amikor sámlin ülve olva-

sod a naplóidat, beülsz a tévénézők
szobájába. Most ezt a kislányoddal
együtt teszed a Bandó és Gvendolin a
vers-sarokban irodalmi oldalatokon.
– Tavaly áprilisban kezdtük, hogy
a karanténba kényszerült gyerekek
és felnőttek szépet, jót és derűset
kapjanak. Azóta túl vagyunk a 65.
vers-sarkon is, öt és fél órányi verselésünk került már ki, péntek esténként ezrek várják a verseimet. Közben
Gvendolin kicsi lányból kiskamasszá
vált, Rita, a feleségem pedig nemcsak okostelefonos operatőr, de profi
stylist is lett.
– Sok mindent csináltál eddigi életedben: faágplasztikákat és
szobrokat, fotóztál, tíz maratonit
futottál, húsvétkor azt is bemutattad
a Facebookon, hogy matyó írásban
is profi vagy. Verseket és regényt
írsz, filozófiai köteted is van. Tavaly
kétórás verses esttel örvendeztetted
meg a Harmadik Színház közönségét,
ahol 15 éve színészként is debütáltál,

INTERJÚ
most pedig festesz. Nem sok ez egy
kicsit?
– Mondtam már párszor: anyukám
egy játszóházba szült bele engem,
és ha már „befizetett”, én minden
játékot ki akarok próbálni. Az András
könyvében megírt Istenem egy batyut
rakott a hátamra, belepréselve mindazt, amit át kell adnom a kortársaimnak. Amíg érzem a súlyát, élnem kell,
mert még nem pakoltam ki mindent.
Sajnos a járvány miatt csak három
előadásom volt a verses estből, aztán
jött a karantén. A festést már régóta terveztem, a bezártságban végre
elkezdtem. Az eredménye a könyveimmel együtt látható a bando.hu
oldalamon.
– Elég gyakran fordulsz meg Kozármislenyben.
– Több barátom él itt, és amíg a pandémia nem zavart bele, együtt ünnepeltük a születésnapokat, vagy ös�szejöttünk egy ebédre, beszélgetésre.
Talán mondanom sem kell: többször
léptem föl itt, mint Deszken, van már
néhány szép emlékem.
– Milyennek látod a városunkat?
– Legfőképp lakhatónak: kertvárosias
hangulat, falusi benyomásokkal, szép

környezet, rendben tartott utcák,
terek.

Lehetne ez a mottótok:
merjünk kicsik maradni.
Persze lakva ismeri meg az ember a lakhelyét is, és gondolom,
az itteni polgárok is tudnak olyat
mondani, ami ma még hiányosság
vagy javítani való. De egy ekkora városban könnyebb bemenni a
hivatalba, és azt mondani, hogy
tegyetek valamit, mert ez így nincs
rendben.
– Idén novemberben leszel 74 éves.
Számomra kortalannak látszol, az
aktivitásod fiatalokat megszégyenítő, folyton megújulsz, és sejteni
merem: ebben benne van ifjú feleséged és 11 éves kislányod is.
– Nincs titok: azon fölül, hogy
szeretetben és boldogan élünk,
Rita mindenre figyel, az egészséges
étkeinkre, hajra, szakállra, öltözékre, Gvendolin pedig a tüneményes
lényével, kedves egyéniségével
fiatallá tesz, én meg továbbra is
sportosan élek. Örülnék, ha ez még
sok évig így maradna.

Aranyszínű kaliforniai
pettyes macska
Pöttyre pötty jön, pötty a pöttyre,
pöttyös testem pöttyös bögre.
Van, ki mondja: pettyre petty,
pattog, mint az egyszeregy.
Mondom, így jön: pötty a pöttyre,
össze lettem pöttyögetve.
Itt van három, ott meg egy,
mondom újra: pettyre petty.
Pöttyre pötty, sőt pötty a pöttyre,
ötven pötty jön ötvenötre.
Petty a pettyre, pettyre petty,
egy tenyérnyin negyvenegy.
Pöttyös bögre, pöttyre pötty,
tejem kidőlt, löttyre lötty.
BANDÓ ÉS GVENDOLIN
A VERS-SAROKBAN
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Hagyományőrzés és értékteremtés
– népviseletek Kozármislenyben
Idén hetedik alkalommal rendezték meg a Kárpát medencében a
magyar népviselet napját. A 2015-ben indult, „Múltunk a jelenben,
egy nap népviseletben” mottójú kezdeményezéshez Kozármisleny egy
látványos szabadtéri kiállítással csatlakozott. Mivel a vírushelyzet
nem tette lehetővé a közös táncolást, programok szervezését, a Józsa
Gergely Néptánccsoport a településen fellelhető, illetve az Egyesület
tulajdonában lévő népviseleteket szedte egy csokorba: a nyolcféle
öltözet a Hagyományőrző Udvarban
Kis Buchberger Petra
volt látható április 24–25-én.
A hagyományosan Kozármislenyre jellemző
népi ruházat és a kisvárosban élő nemzetiségek – a német, a horvát és a roma
kisebbség – viseletei anyagaikban, mintáikban, díszítettségükben, fazonjukban rendkívül változatos képet mutatnak. Az Alkotmány téren, a játszótér szomszédságában
– a Hagyományőrző udvarban – kiállított
darabok ezeket a jellegzetességeket felvonultató, kizárólag női öltözetek voltak.
A kozármislenyi asszonyok és leányok ruházatára, kiegészítőire a piros rózsa dominanciája volt jellemző, viseletük csupán fejdíszükben különbözött: annak idején, ha egy
fiatal megházasodott, lekerült a fejéről a koszorú vagy a párta, s azt ünnepélyesen főkötőre cserélték. A horvát és a roma öltözet
szintén szemet gyönyörködtető színekben
pompázott, tele hímzésekkel, díszítésekkel.
A horvátok a nyakig zárt blúzokat gyakran
aranylánccal, gyöngyökkel is kiegészítették. A romák hagyományos ruházatát a bő,
ráncos, rakott szoknyák, a kötény és szintén
a feltűnő ékszerek jellemezték. A sokszínű,
tarka ruházat nem csak látványában volt
megkapó, a különböző tónusok gyakran korjelző vagy társadalmi szereppel is bírtak.
A vidám színekkel kontrasztot képez a
hagyományos német nemzetiségi viselet
ünnepélyes, sötétebb árnyalataival, egyszerűbb kialakításával, hosszabb fazonjával.
A népszerű kiállítás jól tükrözte a Kárpát
medencére jellemző népviseletek, ezen
belül is Kozármisleny sokszínűségét, nemzetiségi hagyományait, a városban fellelhető
különböző kulturális értékek sorát.
A területenként eltérő ruházatok alaposabb
megismerése mellett az országos kezdeményezés egyik megfogadni érdemes üzenete,
hogy óvjuk, ápoljuk hagyományainkat, hogy
azok ne csak ünnepi alkalmainkkor, hanem
a hétköznapokban is tovább éljenek.
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ITT ÉLNEK – INNEN INDULTAK

Természet ihlette üvegvilág

Esküvői üvegceremónia
néven megterveztük, majd
elkészítettük a homoköntés
alternatíváját üvegből, aminek végösszeáll a tárgy, led fényforrásokkal
eredménye egy emlékplakett. Sajnos
meg is világítjuk. A színes üvegnek ez
sok esküvőt el kellett halasztani a
az egyik különlegessége, hogy nem
vírus miatt, de reméljük, idén már ez
csak síkban lehet gondolkodni, hanem térben is, így hangulati elemként is jobban kiforrja magát.
Nagy tervünk még, hogy az általunk
is remekül funkcionál.
készített kaleidoszkópokat tovább– Miből születnek az új ötletek?
fejlesszük. Emellett szeretnénk a
– A feltöltődés számunkra a termélámpáinkkal is nagy, átfogó kiállításoszetbe való visszatalálás. Nagyon
kat rendezni.
szép dolgok vesznek körül, min– Mióta élnek Kozármislenyben?
Az üveg és a fém fénnyé szelídül a
– Pécsett születtem, nyolc
éve költöztünk Kozármiskezei között. Varga Kinga nővérével,
lenybe. Sokkal élhetőbb a
Franciskával közösen készít térbeli
vidéki élet, nagyon szeretszobrokat, sorszámozott alkotásokat a
jük a várost. A gyerekeim
két önmagában is meghatározó anyag
életét jelen pillanatban
különleges ötvözésével, megvilágításával.
a sport teszi ki, mindkét
lányom kézilabdázik. A
– Honnan jött az üveg mint
A Varga testvérek manufaktúrája, a
nagyobbik emellett hobanyag, az üvegművészet?
Glassperience tökéletes példája annak,
bi szinten fest, a kisebb
– Eredetileg közlekedéshogy bármikor lehet, sőt érdemes nagyot
inkább a mozgásban éli
gépész vagyok. Az üveg a
álmodni.
Kis Buchberger Petra ki a kreativitását. Van egy
testvéremnek volt régi, nagy
felnőtt fiam, aki már önálló,
vágya. Mivel ez egy elég
a maga területén kreatív, de nem a
denben meglátjuk, ami különleges,
komplex terület, megkérdezte, hogy
művészetet választotta.
amit érdemes megjeleníteni. Persze
nincs-e hozzá kedvem, így becsat– Mit üzen a fiataloknak, akik szívenálunk is vannak mélységek és malakoztam mellé. Kreatívak voltunk
gaslatok. Amikor szárnyalunk, nagyon sen foglalkoznának az üveg művémár gyerekként is, de akkor még
szetével?
inspiráljuk egymást: alkotás közben
nem gondolkoztunk közösen. Felnőtt
– Senki ne adja fel az álmát. Ha van
is mindig jön egy új ötlet, amivel még
korunkra úgy alakult, hogy nagyon jól
egy cél, akkor azért menni és tenni
tovább tudjuk tökéletesíteni az elegyütt tudunk dolgozni.
képzeléseinket. A végeredmény pedig, kell. De legfőképpen nagyon sokat
9-10 évvel ezelőtt ugrottunk fejest
tanulni. A mai fiatalok úgy képzelik,
ahogy az üveget átvilágítja a fény, az
az üveg tanulmányozásába, és szép
hogy az ember megtanul valamit, és
valami hihetetlenül szép.
lassan elsajátítottunk minden fázist.
azt negyven évig csinálja, pedig éle– Van-e kedvenc technika vagy legA hagyományossal kezdtük, az alap a
tünk végéig fejlődnünk kell.
kedvesebb tárgy?
Tiffany technika volt. Itt formára vág– Nincs olyan, amit ne szeretnénk
juk, csiszoljuk, végül összeillesztjük
csinálni. Ezekbe a tárgyakba a szeaz elemeket. Egy idő után azt vettük
észre, hogy az elképzeléseinkhez már mélyes rezgésünk is átmegy. Ha rossz
passzban van az alkotó, akkor nem
kevés ez az egy eljárás. Így megtaolyan lesz a végeredmény, mint amit
nultuk a hajlítást, az olvasztást, a
szeretne. Ami a kezünkből kikerül,
mozaikozást is. Egy alkotáson belül
többféle technológiát is alkalmazunk. az mindig várakozáson felüli: túl
tudjuk szárnyalni a megrendelő, sőt,
Mindez szükséges ahhoz, hogy amit
kitalálunk, létre is tudjuk hozni. Olyan sokszor a saját elképzeléseinket is.
ez, mint a szobrászat, csak fémből és Az adott tárgy, amit épp kitalálunk
és készítünk, mindig a kedvenc. Épp
üvegből.
ezért szükségünk van egy elengedé– Hogyan néz ki a tervezés folyamasi folyamatra, hiszen mindegyikhez
ta?
kötődünk.
– A fejünkben kialakul egy kép, erről
– Milyen rövid és hosszú távú célokat
készül egy részletes vázlat papífogalmaztak meg a családi manuron, de időnként le is modellezzük
faktúrának?
az arányok miatt. Színes művészeti
– Szerencsések vagyunk, hiszen
üveget használunk alapanyagként, a
épp egy olyan galériaműhelyt épíszínek, árnyalatok megválasztása is
tünk Romonyán, amilyet megálmoda folyamat része. Ezt követi a vágás,
tunk. Nemrégiben – miután igény
a csiszolás, a hajítás, majd az összeépítés. Amikor vége a folyamatnak, és mutatkozott rá – házasulandóknak
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GÓLYAHÍR

Anyák napja
Az anyák napját Magyarországon hagyományosan május első vasárnapján
ünnepeljük. Maga az ünnep nagyon régi, már az ókori Görögországban is
tartottak tavaszi ünnepségeket az anyák tiszteletére. Anyává válni a legcsodálatosabb dolog a világon, világra hozni egy gyermeket, táplálni, óvni,
tanítani, majd később hagyni, hogy a saját útját járja, hinni benne, amikor
próbálkozik, támogatni, amikor megbotlik és közben ölelni, szeretni és
mindent megtenni, hogy boldog lehessen. Az anyaság ugyanakkor nem
könnyű feladat, a gyermekek néha dacolnak, nem fogadnak szót, vitatkoznak – a legszebb feladat mégis ez: anyának lenni. Anyák napja alkalmából
nagyon sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat!
Ám minden édesanya másképp éli meg, máshogy fogalmazza meg, mit
jelent számára anyának, nagymamának lenni. Kozármislenyi édesanyákat
kértünk meg, öntsék szavakba gondolataikat és érzéseiket…

ó
Hell

Számomra anyának és nagymamának
lenni a világ legcsodálatosabb érzése.

Három felnőtt gyermekem van, Norbert, Évi, Brigitta és négy gyönyörű
unokám. Életüket figyelemmel kísérem, és ami óriási öröm és büszkeség
számomra, hogy nagyon sok mindent
megosztanak velem. Segítem és
támogatom őket, vigyázok rájuk, mint
egy tyúkanyó.
Boldogsággal tölt el, amikor az ünnepi asztal körül mindenki ott van.
A családi összefogás, szeretet,
megértés, egymás segítése nagyon
fontos. Én abban a szerencsés
helyzetben vagyok, hogy minden nap
megölelhetem őket, hiszen mindan�nyian Kozármislenyben élünk.
Lauer Jánosné, Éva

Anyának lenni olyan fogalom, amit
nem könnyű leírni.
Ez nem egy egyszerű érzés, hanem
érzelmek sokasága, amely attól a pillanattól fogva vett hatalmába, hogy a
gyermekeimet a kezembe vettem, és
mindaddig tart, amíg élek, vagy talán
azon is túl.

Anyának lenni örök aggódás. Nem
tudhatom, hogy helyesen nevelem-e
őket, csak próbálkozom a számomra
jónak vélt utat szeretettel megmutatni. Gyakorlatilag folyamatosan aggódok mindenen, ami velük kapcsolatos. Ez egy érzelmi hullámvasút, mert
amíg én őrlődőm a mindennapok
gondviselési terheivel, addig gyermekeim egyetlen mosolyukkal képesek
ezt a káoszt feloldani bennem.
A szeretet, amit gyermekeim adnak,
önzetlen, tiszta és határtalan, ami
még akkor is erőt ad nekem, mikor
már fáradtsággal telve az ágyamba
dőlnék. Ebből a szeretetből táplálkozom nap mint nap.
A mosolyuk, a hívó szavuk, a tekintetük mindent rosszat feledtet. Ők az
élet ajándékai.
Számomra anyának lenni maga az
élet.
Varga Anikó

Mislen
y

megérkeztem

Mokos Júlia
2021.03.09.
2140 gramm
41 centiméter

Mokos Blanka
2021.03.09.
2200 gramm
43 centiméter

Imre Soma
2021.04.08.
3260 gramm
52 centiméter

Győri Hugó
2021.03.27.
3510 gramm
49 centiméter

Szabadi Zorka
2021.04.07.
2850 gramm
47 centiméter
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ANYÁK NAPJA
Édesanyám a családunk motorja,
összetartó ereje, lelkiismerete a mai
napig.
Ezt a példát látva készültem én is az
anyaságra.
Kudarcként éltem meg, hogy esküvőnk után elmaradt a várva várt
gyermekáldás. Tíz év vágyakozás és
küzdelem után megtörtént, amire
annyira vágytam, gyermekem született. Édesanyává váltam. Büszke voltam, és nagyon boldog. Éjszakákon
keresztül csak néztem Kamillát, és
alig hittem el, hogy ez a csoda velem
is megtörténhet. Hálás vagyok, hogy
két évvel később Borókának is életet
adhattam, így lett teljes a családunk.
Az anyaság a legcsodálatosabb és
egyben a legnehezebb hivatás is. 24
órás szolgálat, amelyben nincs kimenő, pihenőnap vagy betegszabadság,
de van minden pillanatban a gyerekért
érzett felelősség, aggódás, határtalan
szeretet és tengernyi boldogság.

Szeretem az elbeszéléseket, mert
egy jó írás hatással tud lenni az
érzelmeimre. Ezért egy „istenes”
történettel kezdem. Egy gyermek
készült megszületni, s aggodalmát
Istennek így fejezte ki: „Azt beszélik,
holnap elküldesz a Földre. De hogyan
fogok élni ott, hisz kicsi és védtelen
vagyok? Hogyan fogom megérteni
az embereket? Ki fog megvédeni?”
Isten válasza ez volt: „A sok angyal
közül kiválasztottam neked egyet, aki
félt és vigyázni fog rád. Ő meg fogja
tanítani neked a legszebb szavakat, s
az életben mindentől meg fog óvni.”
A kisfiú lehajtotta a fejét: „Bánatos
leszek, mert nem láthatlak téged.”
Isten megölelte a gyermeket: „Az
angyalod mindig beszélni fog neked
rólam.” A gyermek sietve kérdezte:
„Istenem, kérlek, áruld el nekem az
angyalom nevét!” És Isten így válaszolt: „Egyszerűen így fogod hívni:
Édesanya.”

Számomra az anyaság ösztön, aggódás, felelősség, lemondás, alázat, megismerés, kötődés, türelem,
megbocsátás, tanulás, tanítás, öröm,
boldogság, feltétel nélküli szeretet,
megbecsülés, büszkeség, kiteljesedés.
Egy szóval: minden.
Schunk Tímea

GYEREKSZÁJ
A világ legjobb anyukája
az én anyukám!
Az én anyukám kedves. Az én anyukám segítőkész. Az én anyukàm
gondoskodó.
Zsoldos Tündi
Az én anyukám a csillagom, csillog a
haja a napon. Ha tehetném, odaadnám
neki mindenem, mert ő az én szigetem.
Horváth Kíra, 3. osztály

Hálát adok Istennek, hogy édesanya
lehetek, mert állandó, csodálatos
és tiszta érzelmi kötődésem van két
lányom iránt, akik ha nem lennének,
semmi lennék. A világon a leggazdagabbak vagyunk a legdrágább
kincsekkel – de a legsebezhetőbb
lélekkel.
Nagy Mariann

Volt egyszer egy kisleány, úgy hívták,
hogy Bori. Elindult a rétre virágot
szedni. Kinek viszed a virágot? – kérdezte a süni. – Hát nem tudod, milyen
szép nap ez a mai? Köszöntöm az
anyukámat, neki viszem a virágot.
Gaál Borbála története
– írta 2018-ban
Az én anyukám kedves. Az én anyukám segítőkész. Az én anyukám figyelmes. Az én anyukám csodálatos. Az
én anyukám a legkedvesebb anyuka.
Imádlak, anya!
Varga Anikó
Az én anyukám a legkedvesebb. Az én
anyukám a legviccesebb. Az én anyukám a legőszintébb.
Dávid Liza, 2. osztály
Az én anyukám a világ legkedvesebb
anyukája. Az én anyukám a legszebb
az egész világon. Az én anyukám a
világ legjobb főzőmestere.
Kovács Panna Zóra, 2. osztály

2021. május | Misleny Magazin

9

10

Misleny Magazin | 2021. május

KICSIK ÉS NAGYOK
A Diabelli Művészeti Iskola eredményei
Idén a zenei versenyeket mindenhol
online formában rendezték meg, nem
volt kivétel ez alól az Oktatási Hivatal
által meghirdetett Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek sem.
A VIII. Országos Festészetversenyen
Petik Dóra különdíjas lett.
Felkészítő tanára: Kiss Dorottya
A XV. Országos Gitárversenyen, melyet a Váci Bartók–Pikhéty Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola,
Alapfokú Művészeti Iskola rendezett
meg online formában, gyönyörű eredmények születtek.

Az I. korcsoportban Büki Márton 1.
helyezett lett.
Felkészítő tanára Tóth Álmos volt.
A II. korcsoportban Jánosi Tímea 8.
helyezett lett.
Felkészítő tanára Gettóné Móder
Anikó volt.

A III. „Wiener Klassiker” Danubia
Talents Nemzetközi Zenei Versenyen
Győrfi Borka 3. helyezett lett.
Felkészítő tanára: Ján Boglárka
Zongorán közreműködött: G. Szabó
Marian
További sikeres munkát kívánunk az
iskola minden tagjának!

A szombathelyi Sistrum Zenei Versenyen 6. osztályos csellista növendékünk, Győrfi Borka arany minősítést
szerzett.

Petik Dóra

Büki Márton

Jánosi Tímea

Győrfi Borka

Kedves Szülők, Tisztelt Támogatók!
Iskolánk Alapítványa a tavalyi évben az adók 1%-ából 488 550 Ft-hoz jutott
hozzá.
TÁMOGATÁSUKAT EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK.
Ebből az összegből a következő kérelmek kaptak támogatást:
Ä a 6. osztályosok Ciklus show című felvilágosító előadáson vehettek részt
(45 000 Ft)
Ä a Bendegúz anyanyelvi verseny részvételi díját finanszíroztuk (45 000 Ft)
Ä testnevelés órákhoz jelölőszalagot vásároltunk (40 500 Ft)
Ä az év végén jeles és kitűnő tanulóink jutalomban részesültek (76 240 Ft)
Ä a kialakult járványhelyzet miatt arcpajzsokat vásároltunk (88 770 Ft)
Ä valamint az iskolai könyvtárunkat is támogattuk 200 000 Ft-tal.
Ez utóbbi összeg lehetővé tette, hogy minden korosztály
számára tudjunk könyveket választani a legújabban megjelent ismeretterjesztő és szépirodalomból. Kiemelt téma
volt a környezetvédelem. Ezenkívül sok kortárs könyvet
is vásároltunk, amit szívesen kölcsönöznek és olvasnak a
gyerekek. Hiányzó kötelező olvasmányokat is beszereztünk. Jutott pénz új társasjátékokra és egy új legóra is,
melyeket azonnal használatba is vettek tanulóink.
Fenti támogatási összegen felül az iskola előtti játszóteret két eszközzel
(mókuskerék, négyüléses mérleghinta) tudtuk bővíteni tanévkezdéskor
(356 158 Ft).
KÉRJÜK, HOGY IDÉN IS GONDOLJANAK RÁNK, ÉS TÁMOGASSÁK GYERMEKEINKET, GYEREMEKEIKET!
„Közösségi Iskola Kozármisleny” Alapítvány
Számlaszám: 50400168–18156814 | Adószám: 18306394-1-02
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma

A Szigeti Oktávia Táncművészetért
Alapítvány „Mutasd meg a tehetséged!” online háziversenyén tánc
(szóló, duett), zene, vers, ének
és rajz kategóriákban lehetett
indulni. A gyerekek önállóan készített koreográfiákkal, versírással,
rajzokkal, énekkel, hangszeres játékkal jelentkezhettek a versenyre.
Csodálatos, egyedi, megindító produkciókat mutattak be a
gyerekek.
Szeretettel gratulálunk minden
résztvevőnek és díjazottnak!
Arany fokozatot kapott:
Ivelics Anna, Mikolás Míra, Tar
Emese, Schneider Gréta, Szabó
Léna, Zsoldos Hédi, Panta Gréta,
Panta Lídia, Katona Adrián
Ezüst fokozatot kapott:
Lendvai Lotti, Lendvai Molli,
Zsoldos Tündi, Berkes Linda,
Berkes Nóri, Nyíri Sári, Galamb
Hanna, Kónya Zsófia, Tóth
Melinda
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A városi legendák helyett…
Igaz-e, hogy lezárult a játszótérfelújítási program?
NEM IGAZ! Az elfogadott közösségi tér fejlesztési programunk jól
halad. Még ebben az évben elkészül a tizenéves korosztály számára
tervezett sport- és szabadidő park
(ifjúsági játszótér) a parkerdőben.
Az önkormányzat tervezi egy kisebb
tornapálya kialakítását. Keressük a
helyét a csikósvölgyi játszótérnek,
ez ügyben várjuk a helyben élők

javaslatait is. A város
különböző részein
szabadtéri pingpong,
illetve teqball asztalok kihelyezésével is
hamarosan bővülhet
a közösségi tér fejlesztési program,
valamint a Fészek lakótelepen az
új bölcsődeberuházással együtt
megvalósuló színvonalas játszótér is színesíti a fiataloknak szóló
terveket.

Igaz-e, hogy a stadionvilágítás „ledesítése” kedvezőbb helyzetet teremt?
IGAZ! A futballklub beruházásában megvalósuló fejlesztés eredményeképpen a mérkőzések kezdési időpontja kitolható, ezzel a
lelátón ülő nézők kedvezőbb körülmények között szurkolhatnak. Az ott élők számára a Gold-Sport Kft. ígérete szerint nem
okoz a mostaninál nagyobb zavaró fényhatást a ledes pályavilágítás.

Igaz-e, hogy a Covid–19 védőoltások beadása átlag feletti, és
zökkenőmentesen zajlik?
IGAZ! Kozármislenyben a
háziorvosok
példamutató
hozzáállással
végzik a lakosság
oltását mindkét
körzetben. A regisztráltak értesítésében, az oltás szervezésében
folyamatosan segítségükre van az
önkormányzat a Művelődési Ház
dolgozóin keresztül. Az átoltottság városunkban meghaladta a
40%-ot, az oltásra jelentkezők
90%-a megkapta már legalább az
első oltását.
Továbbra is lehetőség van (előzetes bejelentkezés alapján) péntekenként az antitest (ellenanyag)
kimutatására szolgáló (IgG/igM)
teszt elvégeztetésére.

Tájékozódjon hiteles forrásból
kozarmisleny.hu
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Misleny App

Kozármisleny Város Önkormányzata

Kozármisleny TV

ZÖLD VÁROS

Hétmázsányi textil a zöld gondolkodás jegyében
akciós feliratok hatására olyan termékek is
bekerülnek a kosarunkba, amelyekre valójában
nem lenne szükség.
Így ruhavásárlásaink
jelentős része pazarlás!
Pedig az üvegházhatású gázok nagymértékű
kibocsátása, a vízpazarlás és a környezetszennyezés, a gyakran
embertelen munkaKis Buchberger Petra
körülmények mind az
egyre növekvő ruhaipar számlájára
Kozármislenyben sokan gondolkozírható károk. Az elmúlt évtizedekre
nak „zölden”, a fontos célt szolgáló
sajnos különösen jellemző tendencia,
akciókkal pedig látványosan mozgósíthatók a lakóközösségek. Így történt hogy egyre többet vásárolunk, s ezzel
egyidejűleg egyre rövidebb ideig viez most is, hiszen – 150 kilóval túlseljük ruháinkat, többségük hamar a
szárnyalva a júliusi eredményt – 706
szekrény mélyére, rosszabb esetben
kilónyi textilt zsákoltak be a lelkes
a szemétbe kerül.
helyiek. Miért van szükség ilyen és
A problémára, ha nem is megoldást,
ehhez hasonló megmozdulásokra?
Az impulzusvásárlások korát éljük, az de egy megfelelőbb alternatívát kínál

A tavalyi sikeres akciót követően
áprilisban ismét a Klubzsák a
Közösségekért program keretén
belül gyűltek a már nem használatos
textilek a Művelődési Központban.
Az így beérkezett ruhák, cipők nem
adományozási célt szolgáltak, a textilek
újrahasználata, újrahasznosítása,
környezetvédelemi szempontok voltak
a középpontban.

Helyi piac, gasztronómia
Tudatosan vásárolni napjainkban az
egyik legnagyobb kihívás. Rengeteg
impulzus, ajánlat ér minket nap
mint nap, ezért fontos szempont,
hogy kitől vásárolunk. Szeretnénk,
hogy a kozármislenyiek megismerjék
a Mislenyi Portéka helyi piac kínálatát, a hozzánk érkező termelők
vállalkozásának történetét.
Elsőként egy helyi kötődésű fiatal, Szabadkai Bence és jó barátja,
egyben üzlettársa, Gáspár Levente
üzemében jártunk, ahol a gyártásban való részvétel által egyedi
élményben volt részünk.
A fiúk hidegen sajtolt olajok, valamint maglisztek gyártásával és forgalmazásával foglalkoznak, melyek a

Petike Petra

Vitality Drops nevet kapták. Cégüket
2020-ban alapították.
A két fiatal barátsága a középiskolában szövődött, mindketten a
PTE Közgazdaságtudományi Karára
jártak, dolgoztak vendéglátásban,
és folyamatosan saját vállalkozáson törték a fejüket. Minden egy
padlásról előkerült olajprésgéppel
kezdődött.

„Ezután kezdtünk el
komolyabb érdeklődést
tanúsítani a hidegen sajtolás
iránt.”
Hosszú út vezetett idáig, de a múlt
újraéledt, a családi örökségből származó gép most felújítva a gyártás
aktív részese. Időt,
energiát és magokat
nem kímélve a fiúk
saját maguk kísérletezték és tapasztalták
ki a hidegen sajtolás
folyamatát és az ebből
származó maradványok
őrlési eljárását. Minden magot egyenként
meg kellett ismerni
ahhoz, hogy mostanra

a Sulizsák Kft. csapata. A cég által átvett zsákok egy textilválogató
üzembe kerülnek, a ruhák egy részét
eredeti funkciójukban újrahasznosítják, az így már nem használható
darabok pedig géptisztító rongyként
vagy ipari alapanyagként végzik. A
Művelődési Központ minden leadott
kiló ruha után 50 forint támogatásban részesült, az összeget az intézmény a könyvtári állomány bővítésére
fordítja.

a legjobb minőségű olajat és lisztet
zárják az üvegcsékbe és zacskókba.
A gyártás során a hangsúly a minőségen és a készítés módján van,
ezért kizárólag 100%-ban természetes növényi alapanyagokat használnak fel, és hidegen sajtolják őket.
Fontos számukra, hogy a minőségi
tanúsítvánnyal rendelkező magok
hazai gazdaságból származzanak.
Az alapanyagok felkutatása folyamatos, jelenleg 11 különböző magból
készítenek olajat és lisztet, de a
termékpaletta állandóan bővül. A
cégnél minden átgondolt, a minimálisan keletkező hulladék takarmányként újrahasznosul.

„Szeretnénk, ha a termékeink
országszerte ismertté
válnának, és tevékenységünk
minél több embert motiválna
az egészséges életmód
kiemelkedő fontosságára.”
Ha magáról a folyamatról és a termékek egészségünkre kifejtett jótékony hatásáról többet szeretnének
megtudni, akkor minden pénteken
13 órától a Mislenyi Portéka helyi piacon találkozhatnak a Vitality Drops
csapatával és termékeik egyre bővülő kínálatával.
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Egy fiatal kézilabdázó sikere
A Magyar Kézilabda Szövetség 2015-ben bevezetett
kiválasztórendszerének újabb kétéves szakasza
ért véget. A több körön át zajló kiválasztás utolsó
állomását követően Teplán Korina személyében
újabb serdülő válogatott kerettagot adunk a magyar
kézilabdának!
Kassai Judit
Sportolónk így bekerült abba a bő 60 fős keretbe, akiket
az MKSZ szakemberei egy utolsó humánbiológiai vizsgálatra hívnak be. Ezután már nem marad más, mint részt
venni az összetartásokon és ott bizonyítani a szövetség
edzőinek, hogy a legszűkebb 20-as keretben is helye van.
Húsvét előtt pedig meg is érkezett a meghívó a serdülő
válogatott következő összetartására, amelyre április 18–21
között került sor.
Teplán Korina első osztályos kora óta tagja a Kozármisleny SE-nek. Atletikus mozgása már kiskorában sejtette,
hogy szép jövő áll előtte. Szorgalmasan járt edzésekre, és
2006-os születése ellenére hamar a 2005-ös korosztály
edzésein, majd mérkőzésein találta magát. Kori jelenleg
is a 2004–2005-ösök alkotta serdülő I. osztályú csapat
tagja, de nem mellékesen az U15 I. osztályú bajnokságban
is kimagaslóan szerepel csapatával.
A fiatal tehetség, Korina elárulta, hogy mit kap ettől a
sportágtól, miben rejlik sikerének titka:
„A sport, a kézilabda tanított meg emelt fővel veszíteni
és alázattal győzni, CSAPATBAN egymásért küzdeni, élvezni a játékot. Megtanított arra, hogy soha ne adjam fel
az álmaimat! Ezért lett a szenvedélyem!”

fotó: Kozármisleny SE

Wittrédi Dávid új szerepben
fotó: Kozármisleny FC
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Kassai Judit
Wittrédi Dávid, a Kozármisleny FC
korábbi játékosa segíti az edzők
munkáját az utánpótlás fiataljainak
edzésein. Január elején kezdte meg
a munkát az U14–15 és az U17–19
korosztály mislenyi focistáival.
Mint mondja, jól érzi magát, kön�nyen megtalálta a hangot az edzőkkel és a sportolókkal is.
„Nyáron befejezem a futballt, a
megyei I. osztályban sem fogok
már játszani. A focitól azonban
nem akartam elszakadni, ezért
nagyon örültem a lehetőségnek,
és természetesen éltem is vele.
Azt látom, hogy az utánpótlásra
egyre nagyobb hangsúlyt fektet a
klub, többen vagyunk edzők, így
nagyobb figyelmet tudunk fordítani
a fiatalokra. Bízom benne, hogy az
utánpótlás tovább fejlődik, és szép
eredményeket érünk el” – mondta
el Dávid.
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Pünkösd ünnepe húsvét
után a legrégibb ünnepünk,
amelyet idén május 23-án
ünneplünk.
Három fontos esemény történt ekkor:
a Szentlélek eljövetele mint Krisztus
megváltó tettének
beteljesítője; az Egyház alapítása; és az
egész világra kiterjedő küldetéses munka
kezdete.
Nem kell megütközni
azon, hogy a katolikus főünnepeink
pontos jelentését a
mai emberek többsége nem ismeri. Nem nőtt bele, nem lett az élete
részévé, mert már a szülei sem jártak
hittanra és templomba.
A nagyszülők még őrzik a szálat, és
igyekeznek szövögetni, hogy meg ne
szakadjon.

A főünnepeink értékét nem az
adja meg, hogy mennyit tudunk,
tanultunk róluk, hanem a
kapcsolat, amely létrejön a
mai ember igényei, vágyai és
a főünnepek leegyszerűsített
tartalma között.
Egy példával élve: a karácsony mindenkié! Miért? A családi együttlétet,
ajándékozást, találkozást és a család
mint közösség fontosságát jelenti.
De mi a helyzet a pünkösddel?
„Hiszek a Szentlélekben, Urunkban
és éltetőnkben,

FELELŐS SZERKESZTŐ
Dr. Kállai Sándor
TERVEZŐ SZERKESZTŐ
B. Bezdán Katalin
TÖRDELÉS
Ormándlaky Bence
KORREKTÚRA
Halász Gábor
TERJESZTÉS
Süni Gyorsfutár Bt.
NYOMDAI MUNKÁLATOK
Sz. K. Stúdió Kft.
NYOMDA CÍME
7621 Pécs, Zsinkó u. 3.
aki az Atyától és a Fiútól származik”
– hangzik a hitvallásban.
Milyen általános emberi vágyhoz,
félelemhez tudjuk kapcsolni a mindent átható harmadik isteni személyt?
Feladja a leckét! Vagy mégsem?
Gyakran halljuk és tapasztaljuk,
hogy a társadalomban átalakulás
folyik (társadalmi szerepek változása, pandémia). Zajlik az élet, nagy a
felfordulás. Érezzük, hogy szükség
van egy rendező erőre, ami segít
„hazatalálni”, ami élhető, hatékony
közösséggé formál bennünket. Itt
lép be a Szentlélek!
Úgy érzem, most felértékelődik a
jelentősége. Amikor nap mint nap
mellbe vág bennünket közeli barátunk, rokonunk elvesztése, akkor
szükség van erőforrásra, vigaszra.
Erre nincs nála alkalmasabb személy! Arra buzdítok mindenkit, hogy
hívjuk, kérjük az Ő segítségét!
Somogyi Éva, hitoktató

Katolikus miserend
Május
Május
Május
Május

26. szerda 18.00 szentmise, majd szentségimádás - Nővérek
28. péntek 18.00 szentmise - Nővérek
30. vasárnap 9.00 szentmise - Plébániatemplom
30. vasárnap 17.00 szentmise – Nővérek

Református istentisztelet

Május 23. 10.00 óra szabadtéri istentisztelet
Május 24. 10.00 óra 60 év fölöttieknek,
Május 24. 17.00 óra 60 év alattiaknak istentisztelet

FELELŐS VEZETŐ
Pilláry Gábor
HIRDETÉS
mislenymagazin@kozarmisleny.hu
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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
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