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STABIL KÖLTSÉGVETÉS, BIZTOS ANYAGI HÁTTÉR, ADÓMENTESSÉG
Az elmúlt hetekben dr. Biró Károly,
Kozármisleny polgármestere több
rendezvényen is bicegve, botra támaszkodva
jelent meg. Mi történt, és hogy halad a
felépülésben?
Sportbaleset ért január közepén és sajnos
majd egy hónapig kiestem a munkából. A
felépülésem jól halad, így a napokban orvosi
engedéllyel visszatérhettem a hivatalba.
Innen is köszönöm elsősorban Szolga Antal
alpolgármester úrnak, hogy rengeteg
energiával helyettesített az év eleji előkészítő
munkákban.
Az előkészítő munka a 2019. évi városi
költségvetést takarja?
Igen, kényszerszabadságom nem akadályozta
az előkészületeket, és ma már elmondhatom,
hogy városunknak elfogadott költségvetése
van. Szerencsére Kozármisleny az a település, amelyiknek nincsenek hitelei, adósságai,
tartozásai, kifizetetlen számlái. Nem kell adókat emelni és bevezetni ahhoz, hogy tudjuk
tartani a stabil gazdálkodást. Költségvetésünk
ezeket a tényeket hűen tükrözi. A stabil működés mellett komoly összegeket fordítunk a
civil szervezetek és a jelentős városi sportélet
támogatására. A 2019. évi beruházásainkat a
tavalyi sikeres pályázati pénzekből és a jelentős saját önerőnkből tudjuk finanszírozni.
Milyen beruházásokra készülhetünk 2019ben?
Saját bevételekből közterületi fejlesztések,
útépítés, közműfejlesztés és közvilágítás
bővítés, közlekedés fejlesztés valósul meg az
idei évben. Az elmúlt években folyamatosan
markánsan növekedett a város vagyona. Mára
már olyan ingatlanvagyon növekedést tudunk
felmutatni, ami az elkövetkezendő évekre is

biztosítja számunkra a stabil gazdálkodást. Napjaink gazdasági helyzetében ingatlanjaink
értéke látványosan emelkedik. A vagyonnövekedés megőrzése érdekében továbbra is
biztosítjuk a közterületek, közművek fejlesztését.
Az idén is növekedett a város ingatlanvagyona?
Igen, a napokban vásárolta meg a város a művelődési ház melletti régi takarékszövetkezeti
ingatlant. Egy 160 m2 területű, nagyon jó szerkezeti állapotú épületet. A központi helyen
található ingatlan a későbbiekben nagyon jól hasznosítható lesz akár egészségügyi
szolgáltatások befogadására.
A 2019. évi költségvetés részleteibe hol tekinthet be a lakosság?
Aki komolyabban betekinteni kíván Kozármisleny 2019. évi költségvetésébe, az előírt
felületeken könnyen elérheti a pontos számokat, adatokat. Ilyen például a
www.kozarmisleny.hu internetes portál. Kérem, tegyék meg! Tekintsenek bele a tervezetbe,
tapasztalják meg a felelősségteljes tervezést, gondolkodást, amit többek között a működési
költségek és a működési célú bevételek pontos egyensúlya is jól mutat!

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLATI
TETEMEK ELHELYEZÉSÉRŐL
Nagyon sok esetben problémát okoz az elhullott házi
kedvencünk méltó elhelyezése. Böröcz Tamás mezőőrt
kérdeztük, hogy mi a teendő az állati tetemekkel?
Ezen a nehéz gondon enyhít az állati begyűjtő állomás.
Kozármisleny lakossága az Álhubál Nonprofit Kft. által
Kővágószőlősön működtetett állati hulladék begyűjtő
állomás szolgáltatásait veheti igénybe. A kft. feladata,
hogy működtetése során, biztosítsa az ellátási területe alá
eső önkormányzatok, illetve a lakosság, az állattartók, őstermelők,
kisgazdaságok, nagyüzemek, húsüzemek, és az élelmiszer kereskedelmi
üzletek számára az állati hulladékok környezetünket kímélő, korszerű
elhelyezését. A begyűjtő állomás működtetésével megoldja az odaszállított
tetemek higiénikus, előírásoknak megfelelő tárolását és a megsemmisítésre
történő elszállítását. A telephelyen kihelyezett gyűjtőkonténerbe a lakosság az
állati hulladékot a hét minden napján térítésmentesen elhelyezheti.
Bővebb tájékoztatás az ingyenesen hívható +36 80 204 963 zöld számon
kérhető. Cím: 7673 Kővágószőlős, 0222/46. hrsz. Nyitva tartás, beszállítási
időszak: hétfő-péntek: 8:00-tól 18:00-ig, szombat: 8:00-tól-16:00-ig. Email:
alhubalkft@alhubal.hu.
Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a magánszemélyek által
nem kereskedelmi céllal tartott haszonállat és házi kedvenc tetemeket
ingyen elszállítják. Az ingatlan területén kívül talált állati tetemekkel kapcsolatban továbbra is velem vegyék fel a kapcsolatot a 06-30-248-4692 számon.
Elhullott házi kedvenc elhelyezhető az állatatrtó ingatlanán?
Az elhullott vagy kedvtelésből tartott állatok hullája az állattartó ingatlanán
legfeljebb évi 100 kg össztömegig földelhető el.
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KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉÉRT SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ÁLTAL VÉGZETT MUNKÁLATOK

Kozármislenyi Közös
Önkormányzati Hivatal
7761 Kozármisleny,
Pécsi u. 124.
Tel: 72/570-910
Fax: 72/570-916
email: info@kozarmisleny.hu
www.kozarmisleny.hu
Ügyfélfogadás:
Ügyfélszolgálati Irodán:
Hétfő:
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Kedd:
8.00 - 12.00
Szerda:
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
Csütörtökön nincs ügyfélgogadás
Péntek:
8.00 - 12.00
Ügyintézők, pénztár:
Hétfő:
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Szerda:
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
Jegyző:
Hétfő:
8.00 - 12.00
Szerda:
8.00 - 12.00
előzetes egyeztetés a
72/570-911-es telefonszámon
Polgármester:
Szerda:
9.00 - 11.00
előzetes egyeztetés a
72/570-914-es telefonszámon

Mezőőr: Böröcz Tamás
06-30-248-4692

Kozármislenyi Polgárőr
Egyesület

KOZÁRMISLENYI HÍRADÓ
"A barátság olyan, mint a virág, ahhoz,
hogy gyönyörködtessen, ápolni kell."
Grzegorz Lubczyk
Éledezik a természet! A rügyek közel állnak
a fakadáshoz, az őszi árvácskák már
magukra találtak.
A „virágos” Várda várt bennünket. Városvezetők, civil közösségek elnökei, a már
mislenyi kapcsolatok kulturális követei
indultak útnak. Bíztunk a kapcsolatok
alakulásában, a közös jövő tervezésében.
Várda – Kozármisleny – Várda most már
mondhatjuk, hogy összeszokott szókapcsolat. Mögöttünk van már néhány közös
együttlét. Megjegyzem várdai helyszínnel ez
az első, mikor a kis somogyi falu adott
otthont a társadalmi találkozónak. Városunk szépkorú közössége ugyan járt már a kedves településen, de
ilyen lelki tartalommal még nem.
A levegőben érződött, hogy valami váratlan jóleső esemény tanúi leszünk.
S, lőn!
Varga András polgármester úr kifejezte abbéli felajánlását, hogy Kozármisleny testvér települése szeretne
lenni!
Bízva az itthoni társaink támogatásában, reményeink szerint hamarosan pecsét kerül az elhatározásra.
Addig pedig folytatjuk a már elkezdett előre mutató utat.
A kedves házigazda örömmel mutatta meg a messze földön már ismert „virágos”, „madárbarát”, s az
origami bűvöletében élő Várda nevezetességeit. Szász Endre hagyatéka, Ácsné Dóczi Éva origami
remekei, Tóth György alkotásai mély nyomott hagytak a látogatókban.
Kedves barátok felkeresésére is sor került. Bogyai Lajos és felesége, Erzsike egy kis időre elrabolta e
sorok íróját. A virágos portájáról híres házaspár kertje már várja a jó időt. Friss gereblye nyomok jelzik,
hogy közeledik a tavasz!
Tarcsay Gyöngyvér képviselő,
aki bízik az új kapcsolat alakulásában, s a delegáció tagjainak előre mutató együtt gondolkodásában.
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7761 Kozármisleny, Pécsi u.124.
Tel: 30/ 942-4556
kozarmislenyi.pe@gmail.com

Kozármisleny Város
Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7761 Kozármisleny,
Pécsi utca 124.
Tel: Barics Arnold üv:
(30) 337-2715
email: kft@kozarmisleny.hu

Kozármislenyi Művelődési
Ház nyitva tartása:
Hétfő:
8.00 - 14.00
Kedd:
8.00 - 16.00
Szerda:
8.00 - 16.00
Csütörtök:
8.00 - 16.00
Péntek:
8.00 - 14.00
Elérhetőségeink:
Tel.: 06-30-591-2995
www.mislenykult.hu
szervezo@mislenykult.hu

Kozármislenyi Városi
Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő:
szünnap
Kedd:
13.00 - 18.00
Szerda:
10.00 - 18.00
Csütörtök: 10.00 - 16.00
Péntek:
10.00 - 16.00
Szombat:
9.00 - 13.00
Elérhetőségeink:
Tel.: 06-72-610-143
e-mail:
mislenykonyvtar@gmail.com
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK
2019. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Kozármislenyben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek számára.
I. Támogatási cél:
Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható:
1.
A szervezet működéséhez, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítéséhez.
2.
A szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához.
3.
Hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.
II. Pályázhatnak: Azok a civil szervezetek, melyeknek Kozármisleny város közigazgatási területén bejegyzett telephellyel vagy
székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Kozármisleny város polgárainak érdekében végzik, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban:
Ectv.) alapján.
III. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt pályázati adatlapon, a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani, Kozármisleny Város
Önkormányzata Képviselő-testületéhez címezve személyesen (átvételi igazolást követően), vagy ajánlott postai küldeményként.
A pályázati adatlap beszerezhető a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.kozarmisleny.hu internetes
honlapról.
IV. Kötelező mellékletek:
a)
A szervezet létesítő okiratának másolata;
b)
Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő nyilatkozata;
c)
Beszámoló az Önkormányzattól kapott előző évi támogatás felhasználásáról;
d)
Köztartozás nem létéről szóló állami és önkormányzati adóhatósági igazolás;
e)
Szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan;
f)
Szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása;
g)
A pályázathoz szükséges önerő biztosítása esetén az önerő igazolása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. év március 28. (A pályázati kiírást (2019.02.26.) követő 30. nap)
V. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület Szociális-, Kulturális- és Oktatási Bizottsága véleményezi, Kozármisleny Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 30/2012. (XI.26.) Önkormányzati rendelete alapján,
majd odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő ülésén.
VI. A pályázati támogatás igénybevétele:
Amennyiben a pályázó támogatásban részesül, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett
időpontjáról.
VII. A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:
A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók. A támogatott szervezet a támogatás
felhasználásáról elszámolást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt módon és határidőig, és melyet Kozármisleny Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális-, Kulturális- és Oktatási Bizottsága ellenőriz.
Kozármisleny, 2019. február 26.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÁSRÓL!
A megváltozott eljárásrend (2015. évi CCXI. törvény a kéményseprőipari tevékenységről) szerint a nem természetes személy tulajdonában lévő ingatlan, illetve természetes személy tulajdonában lévő, de
gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozás, egyéni cég, Kft, Bt, Zrt,
egyesület, alapítvány) esetében (továbbiakban: közületi ügyfél) a
Tűzvédelmi Hatóságnál bejegyzett kéményseprő-ipari szolgáltató
(pl. FILANTROP Kft.) végzi a kéményellenőrzést és tisztítást.
Ki végezheti a kéményellenőrzést?
Kizárólag a Tűzvédelmi Hatóság nyilvántartásába felvett szolgáltató!
Engedélyünk szerint a FDILANTROP Kft. 11 megyében (Baranya,
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron,
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy, Tolna, Zala megye) jogosult a
kémények ellenőrzésére és egyéb kéményseprő-ipari szolgáltatásra.
Társaságunk állami, önkormányzati tulajdonú Kft., munkavállalóink
magasan képzett kéményseprő mesterek. Ez garanciát jelent az
ügyfélbarát, minőségi szolgáltatásra!
Miért fontos a szolgáltatás megrendelése?
A kéményellenőrzést közületek számára kötelező megrendelni!
Az égéstermék-elvezetők folyamatos ellenőrzésével elkerülhetők a
kéménytüzek, szén-monoxid mérgezések, munkahelyi balesetek.

Tűzvédelmi, munkavédelmi hatóságok ellenőrzik a kiállított
dokumentumok meglétét.
Hogyan történik a szolgáltatás?
Az ügyféllel egyeztetett időben. A kéményseprő-ipari tevékenység
magában foglalja a sormunkát (éves ellenőrzés), az égéstermék
elvezetővel kapcsolatos műszaki vizsgálatokat, tervfelülvizsgálatokat, és egész évben rendelkezésre állunk fűtéstechnikai és egyéb
szolgáltatásainkkal. Lehetőséget biztosítunk írásbeli EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS megkötésére is. Kiemelt ügyfeleink
számára jelentős kedvezményeket biztosítunk! Együttműködés
esetén az ügyfélnek, ügyintézőnek nem kell folyamatosan nyomon
követnie a kéményseprő-ipari szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi
változásokat, a kiállított Tanúsítványok érvényességi határidejét, ezt
térítésmentesen megtesszük Ön helyett!
Érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén:
www.filantrop.org
filantrop@filantrp.org
6000 Kecskemét, Ipar utca 2.
Tel: 76 – 322 - 321
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Idén második alkalommal szerveztük meg a Kozármislenyi Nők
Hetét, melyben igyekeztünk minden korosztálynak egyedi
programot kínálni.
A hetet a senior korosztály Örömtánc, illetve morzsa partija
nyitotta, ahol meghívottként jelen volt Zente baba és anyukája
Kriszta, akinek jótékonysági gyűjtést szerveztünk a hét folyamán,
hogy ezzel is hozzájáruljunk a kisfiú ritka betegségének (SMA I,)
gyógyításához. Felhívásunkra nagyon sokan, egyénileg is
szervezték a karszalagok eladását, viszont külön köszönet jár a
DÉLTAKARÉK kozármislenyi fiók dolgozóinak, ahova a legtöbb
adomány érkezett. Összesen 200 000 forint gyűlt össze.
Nagyon sok cég, egyéni vállalkozó is támogatta tombola tárgyak, szolgáltatások felajánlásával a segítségnyújtást. Így köszönjük a Török
Kerámia, Libell ékszer, Tojzán méhészet, Vietta szappan, Ágnes szépségszalon, Stali virágdekor, Prouvé, Zöldség-gyümölcs csemege,
Duma-Dombi Fruit Kft, Center Grill Étterem, Két Szekér Fogadó, Csonka Imre, Kovács Harmat Helga, Mislenyi Ízműhely.
A hét testi és lelki egészségünk, szépségünk megőrzéséhez szükséges programokkal is hozzájárult. Gergely Annamária nem csupán
edzőként, hanem e téma háziasszonyaként is jeleskedett. Kedden rózsaszínben tornáztak, hogy ezzel is felhívjál a figyelmet s méhnyakrák
elleni küzdelemre, csütörtökön az egészség, vasárnap szépség volt a központi téma. Termékbemutatók, kóstolók, szakmai beszélgetések
segítettek a témák kibontásában. Vendégünk volt Hercsel Adél újságírónő, akivel LIVE közvetítés segítségével beszélgettünk a családon
belüli erőszakról, illetve a pécsi Egyszülős Klub vezetőivel is szövetségre léptünk, hogy itt helyben, velük együttműködve segítjük majd
különféle szolgáltatásokkal a Kozármislenyben élő, gyerekeiket/unokáikat egyedül nevelő szülőket.
A szórakozás sem maradhatott ki a programból, március 8-án egy jól sikerült Retro partin ünnepeltek a nők!
Szombaton az anya-lánya program a konyhában folytatódott... Harton Erika „Kristálycukrász” segítségével készültek a krémes muffinok és
torták...
Szervezőként elmondhatjuk, hogy sikeres volt a hét, közel hatszázan vettek részt a programjainkon és 1000 megtekintést könyvelhettünk el a
közösségi oldalainkon.
Köszönjük az együttműködést azoknak, akik segítettek a zavartalan lebonyolításban!
Baka Sára igazgató, Várnai Nagy Szimonetta közösségszervező

fotók: Bezdán Katalin
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A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola
szeretettel várja a 2019/2020-as tanévben a körzetébe tartozó tanköteles gyerekeket.
Szeptembertől osztályfőnökök lesznek:
1.a Emmesz Éva tanító,
1.b Kardos Zsoltné tanító,
1.c Hegedűs Mónika, Gerencsérné Szánóczki Judit tanító-óvodapedagógusok
Az alapkészségek fejlesztését és a képességek kibontakoztatását tekintjük elsődleges feladatunknak. Pedagógiai munkánk középpontjába a
gyerekek egész személyiségének, tudásának fejlesztése áll. Odafigyelő, szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk, amelyben minden
kisdiák az egyéni képességei szerint a legtöbbet tudja kihozni magából. Oktató-nevelő munkánkban előtérbe helyezzük az életkornak
megfelelő játékos, tevékenykedtetve, tapasztalatszerzésen alapuló ismeretszerzést.
Amit fontosnak tartunk:
R
idegen nyelvoktatást (német nemzetiségi nyelv, angol)
R
tehetségek fejlesztését
R
érzelmi intelligencia fejlesztését
R
differenciált bánásmódot
R
problémamegoldó, felelősségteljes gondolkodás kialakítását
R
egészséges életmódra nevelést
R
biztonságos közlekedésre nevelést
R
a minőségi szabadidő eltöltésének igénykialakítását
R
iskolánkban kialakult hagyományok ápolását
Amit kínálunk még:
R
szakkörök
R
informatikai eszközök alkalmazása a tanórákon
R
változatos napközis programok (színház-, bábszínház-, hangverseny látogatás)
R
sportolási lehetőségek
R
könyvtári foglalkozások
Szeretettel várunk minden leendő első osztályos gyermeket!
Varga Éva intézményvezető
Czinderné Banai Éva intézményvezető-helyettes
Mi, Emmesz Éva és Somodi-Borka Mariann hetedik éve alkotunk tanítói párt. Szeptembertől a
pedagóguspálya egyik legszebb, de egyben legfelelősségteljesebb feladata elé nézünk, az 1. a
osztály tanítói leszünk. Tudjuk, hogy minden kisgyerek egy csoda, akiből – ha okosan bánnak vele –
az évek múltán boldog, kiegyensúlyozott, értékes ember válik. A mi dolgunk, hogy megtaláljuk
mindegyikükben a tehetséget, megszerettessük velük a tanulást. Törekszünk arra, hogy mindezt
játékos, örömet okozó formában tegyük. Nyugodt, szeretetteljes környezet teremtésével,
vidámsággal igyekszünk megkönnyíteni az átmeneti időszakot. A tanítás során modern, a gyerekek
érdeklődését fenntartó tevékenységformákat igyekszünk alkalmazni (pl. digitális oktatás, LEGO).
Az iskolában az oktatás mellett fontos feladatunk a nevelés is. Célunk olyan közösség kialakítása,
ahol a gyerekek megtanulják egymást elfogadni, tisztelni és segíteni. Várjuk szeretettel leendő kis
elsőseinket, hogy egy új közösségben, egy nagy családként segítsük őket az iskolás éveik kezdetén.
Kardos Zsoltné vagyok Helga. 6 éve dolgozom a kozármislenyi iskolában. 2 évet napközisként 4 éve pedig
osztályfőnökként. Hiszem, hogy minden osztály egy mini társadalom, ahol egyformán fontos a szülő, a gyerek, a
pedagógus. Egyik sem létezhet a másik nélkül, ezért szoros együttműködésben kell dolgoznunk. Igyekszem
kialakítani egy olyan közösséget, amiben bizalommal, megértéssel vagyunk egymás iránt. Nem csak a
tananyagra, hanem az életre is próbálom felkészíteni a hozzám járó diákokat. Aminek fontos része az
alkalmazkodás, az egymás elfogadása, az együttműködés, a tudás iránti vágy felkeltése, és az, hogy megkeressük
mindenben és mindenkiben a jót. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, hogy élvezzék az
osztálytársaikkal töltött időt. Ezért igyekszem rengeteg programot szervezni nekik, amiken keresztül még jobban
meg tudják ismerni egymást, és én is őket.
Minden gyerek más, mindegyik mást tud, másban jó – és ezt fel kell ismerni.
Élni veszélyes. Élni sérelmekkel jár, ez megkerülhetetlen. Keressük a lehető legjobb kompromisszumot.
/Vekerdy Tamás
A c osztályokat már 8 éve ketten fogjuk össze. Gerencsérné Szánóczki Judit és Hegedűs Mónika.
Így vagyunk egy pár. Mindketten tanító- óvodapedagógus végzettséggel rendelkezünk. Judit a
tehetséges, művészetekben ( rajz, technika), matematikában jeleskedő, míg én a beszédproblémával
küzdő, illetve humán beállítottságú gyerekek útját egyengetem kiemelten. Meggyőződésünk, hogy
minden gyerek egyforma, éppen ezért teljesen mások :D
Szeretjük fokozatosan felfedezni a környezetünket. Kisebb rövidebb sétákat, kirándulásokat teszünk
városunkban és Pécsett. Folyamatosan ismerkedünk a színház, és a múzeumok világával.
Mindennapjainkat a móka, kacagás mellett a tanítás-tanulás-nevelés tölti ki. Termünket úgy
rendeztünk be, hogy aki ide belép otthon érezze magát.
Mottónk: „Szigorú, de igazságos.”
írta: Móni fénykép: Judit
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Kozármislenyi közéleti lap
A FARSANGNAK A FARKA?

VII. Apáczai Társastánc Fesztivál, PÉCS - 2019.02.09.
II. korcsoport Mix kategória:
Mohácsi csoport - Bábok koreográfiája, Arany minősítés,
Felkészítő tanár: Pomaházi Tamás
Kozármislenyi csoport - Girls koreográfiája, Ezüst minősítés,
Felkészítő tanár: Rák René
Nyugat- Magyarország Területi Bajnokság - KAPOSVáR 2019.03.02.
TB Gyermek II E Latin:
6. Gál Barnabás - Pintér Dóra Rebeka
TB Junior I D Standard:
8.-9. Sipos Zsombor - Kulcsár Henriett
12.-13. Takács Tamás István - Kovács Dóra
TB Junior I D Latin:
3. Sipos Zsombor - Kulcsár Henriett
9.-10. Takács Tamás István - Kovács Dóra
TB Ifjúsági E Standard:
4. Bíró Balázs - Miklósa Kinga
TB Ifjúsági E Latin:
8.-9. Bíró Balázs - Miklósa Kinga
TB Ifjúsági D Standard:
4. Gyura Levente Mátyás - Sonntag Csenge,
11.-12. Faragó Attila Ádám - Tirk Zsófia Ágnes
TB Ifjúsági D Latin
9. Faragó Attila Ádám - Tirk Zsófia Ágnes
TB Ifjúsági C Latin:
8. Gyura Levente Mátyás - Sonntag Csenge
Szabadidősport Nyugat-Magyarország Területi Bajnokság KAPOSVáR - 2019.03.03
Szabadidősport TB-Gyermek-II-Közép Haladó-Latin:
1. Tolnai Zétény Benedek - Olexa Kinga
7. Nagy István Dániel - Kőnig Laura
Szabadidősport TB-Junior-I-Közép Haladó-Latin:
4. Antal Richárd / Kesztyűs Míra Sára
Szabadidősport TB-Gyermek I-II.-Közép-Haladó-Latin-Duó-Lány:
1. Kósa Kata - Rigó Blanka
Szabadidősport TB-Gyermek-I-Közép-Haladó-Latin-Szóló-Lány:
2. Fischer Mirtill
3. Kósa Kata
Szabadidősport TB-Gyermek-II-Közép-Haladó-Latin-Szóló-Lány:
1. Kőnig Laura
3. Kesztyűs Míra
5. Jarjabka Heléna
Szabadidősport TB-Junior-I-Közép-Haladó-Latin-Szóló-Lány:
4. Kramm Boglárka
7. Antal Evelin
Gyerek II Kezdő Latin: 3. Katics Martin - Papp Léla

Nem, nem. A farsang közepe. Idén a farsangi időszak közepén február
18-án volt minden év legjobban várt fő-fő eseménye a farsangi
mulatság a kozármislenyi óvodában. Idén sem maradtak el a jobbnál
jobb jelmezek. Szabtak, varrtak az ügyes anyukák, járták a
kölcsönzőket a kevésbé ügyeskezűek, próbálva szemük fénye
kívánságának eleget tenni. A fiúknál idén is a szuperhősös, harci
díszben felfegyverzett jelmezek voltak a kedvencek. A lányoknál
pedig még mindig a hercegnővé válás a legjobban áhított vágy. A
folyosókon végighaladva már a reggeli órákban kiszűrődtek a kedves
farsangi énekek, zenék, nevetés, kacaj hangjai. Napjainkra már
hagyománnyá vált, hogy ezen a napon vállalkozó kedvű óvó nénik
meseelőadással készülnek a gyerekeknek egy-egy csoportban. Hogy
pár címet említsek az előadott mesék közül: A só, A békakirály, Az
öreg halász és a nagyravágyó felesége… Mint minden évben most is
nagy tetszésnek örvendtek a gyerekek között. Utoljára, ne felejtsünk
szót említeni a sok finomságról, fánkról, sütikről, mellyel a Kedves
Szülők örvendeztettek meg Mindannyiunkat!
Palotai Tímea Katica csoportos óvó néni

WEBS
VILÁGÍTÁSTECHNIKAI
SZAKÜZLET

Világítástechnika
felsőfokon
Ipari világítás

Technikai
lámpák

Led lámpák

Cím: 7621 Pécs, Rákóczi út 59-61. Tel./fax: 72/515-802
ÚJ ÜZLET! Pécs Komlói út. 79.
Iroda Tel.: 72/515-801 E-mail: webskft@webs-kft.hu
Szaküzlet Tel.: 72/332-492 szakuzlet@webs-kft.hu

Villanyszerelés közintézményekben, ipari épületekben
és a lakosság szolgálatában!
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TÁNC, MŰVÉSZET, KÖZÖSSÉG

A Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány 2010-ben alakult, több mint 5 éve tevékenykedik Kozármislenyben
is. Az elmúlt évekről kérdeztük a szervezet névadó alapítóját, Szigeti Oktávia Harangozó-díjas táncművészt,
moderntánc és jazztánc pedagógust, a Magyar Táncművészeti Egyetem adjunktusát.

Milyen céllal hoztad létre az alapítványt?
A gyerekek oktatása mellett az alapítvány a
táncművészek, táncpedagógusok támogatására, táncművészeti továbbképzések
szervezésére, a tehetségek felkutatására és
felkarolására jött létre. Nem titkolt célom,
hogy minél szélesebb körben terjesszem a
tánc jótékony, és mindenre kiterjedő fejlesztő
hatását a felnövekvő generációk körében.
Fontos, hogy a gyermekek megismerjék,
megszeressék a tánc művészetét, hogy
boldogabb és egészségesebb felnőtt
válhasson belőlük! Öt éve hívtam életre az
alapítvány segítségével kis művészeti
közösségünket itt Kozármislenyben,
óvodások, iskolások és művészeti osztályok
közreműködésével. Tettem mindezt azzal a
szándékkal, hogy a kicsik és szüleik
megtapasztalják, mivé fejlődhetnek, hová
juthatnak a tánc és a közös munka
eredményeként.
Kik voltak az első évek célcsoportjai?
Alakulásunk óta segítőimmel sokat tettünk
azért, hogy a helyi óvodás gyermekek
megismerkedhessenek a modern tánc adta
lehetőségekkel. 330 óvodást két héten
keresztül térítésmentesen tanítottunk, a
programot a következő évben megismételtük.
Ezek a gyerekek adták a ma is működő
Kozármislenyi Moderntánc Csoportnak a

magját. Idén már Pécsen is indítottunk két
csoportot.
Kozármislenyben csak az óvodáskorúakkal
foglalkoztatok?
Egy éven át lehetőséget biztosítottunk egészségmegőrző mélyizom erősítő gerinctornára
a Művelődési Házban. A torna minden korosztály részére elérhető, és rendkívül hasznos
volt.
Mi történt azokkal, akik időközben kinőtték
a helyi lehetőségeket?
Ők alapfokú művészeti iskolákban, és a Pécsi
Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumban, majd a Magyar Táncművészeti Egyetemen tanulhatnak tovább. Tehetséggondozó és
pályaorientációs tevékenységünk, hogy képzési lehetőséget biztosítottunk nyári kurzusokon, szakmódszertani továbbképzéseken
táncpedagógus szakirány felé forduló,
szakgimnáziumban tanuló, illetve már
végzett növendékeknek.
Napjainkban minden téren előnybe helyezik
a versenyszellemet. Ti hogy vagytok ezzel?
Véleményem szerint a versenyekkel a lényegét veszti el a művészet. A moderntánc az önkifejezés, a fejlődés, a kreativitás és személyiség megnyilvánulási lehetősége. Elsődleges célunk, hogy a gyermekek megismerjék
és megszeressék a tánc varázslatos világát,
hogy nyitottak legyenek a társművészetek
felé és boldogabb, egészségesebb felnőtt válhasson belőlük! Természetesen jelen voltunk
szakmai fórumokon, fellépéseken, előadásokon, szakmai beszélgetéseken, felvételiken,
táborokon, tánckurzusokon. Elsősorban
azért, hogy céljainkat minél szélesebb körben
megismertessük és népszerűsítsük.
Öt év alatt merre fejlődött a szervezet?
Az évek alatt egy olyan civil együttműködés
formálódott, ami varázslatos módon a szülők,
a közreműködők és a támogatók segítségével
példaértékű lett Kozármislenyben!

Bebizonyosodott, hogy a művészet, legyen az
bárminemű is, közelebb hozza az emberi
lelkeket egymáshoz. Vallom, hogyha a gyermekévek korai szakaszában, valami jót adunk
gyermekeinknek, azt később megsokszorozva kapjuk vissza. Nem csak a gyermekek
tanulnak tőlem, az évek alatt én is sok mindent
tanultam tőlük. Például azt, hogy profi művészekkel dolgozni gyerekjáték, de gyermekekkel, játszva tanulni igazán profi munka. Meghallgatni és megérteni Őket, megtalálni a
hozzájuk vezető utat, hogy apró lépésekkel
haladhassunk együtt, sokszor nem egyszerű
feladat, de a leghálásabb!!!
Sikeres, látványos előadásról tanúskodnak a
fotók. Mondanál ezekről pár szót?
Az évek alatt sok előadásunk, fellépésünk,
évzárónk volt, és tovább kellett lépnünk egy
magasabb szintre. A ”Gyerekekkel-gyerekeknek” című előadássorozat most vette kezdetét. Legutóbbi előadásunk „A természet körforgása” című, amit jó szívvel ajánlok mindenki figyelmébe, az első közös összművészeti táncszínházi produkciónk, amely segítségével bevezettük a gyerekeket a színházkészítés rejtelmeibe. A Kozármisleny TV
oldalán megtekinthető az előadás, amelyben
65 fellépő vett részt. Ezúton is köszönjük
szépen nekik! Ajánlom mindenki figyelmébe
a facebook oldalunkat, amelyen további
információkat találnak. Várunk továbbra is
minden érdeklődőt szeretettel!

Köszönjük adójuk 1%-át!
Adószám:18022130-1-02

Fotók: Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány
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Suzuki Varga

alapítva 1992

Regisztráljon hűség programunkban
a kedvező ár eléréséhez!

Ráadásul a most induló tavaszi akciónkban minden új Suzuki Vitara típushoz
100.000.-Ft értékű ajándék extracsomagot is választhat!
a részletekről érdeklődjön…………..

Nem kell messzire mennie…….

Műszaki vizsga helyben!
További információ: 72/570-920 vagy
www.suzukivarga.hu
Műhely nyitva tartás: H-P 8.00-17.00

- személygépkocsi
- motorkerékpár
- utánfutó
- traktor
- pótkocsi
- munkagép
vizsgáztatása is Kozármislenyben!

Eredetiség-vizsgálat, átírás intézése, eredetvizsgával + biztosításkötéssel
Suzuki és más típusok szervizelése - alkatrész- és tartozékértékesítés

Tesztvezetésre jelentkezés, további információk:
E-mail: suzukilanycsok@gmail.com

Internet: www.suzukivarga.hu

7761 Kozármisleny Vadvirág u.4.
7759 Lánycsók, az 57.út mellett

Nyitva tartás: H-P 8.00-17.00
--10
769 --

Tel.: 72/570-926
Tel.: 69/364-494

Szo.: 8.00-12.30
hirdetés
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20 ÉVES A CSEVEGŐ!
SPORTVETÉLKEDŐ

TÓÉPÍTÉS KOZÁRMISLENYBEN

Álló sor: Varga László, Nyírő Dávid, Lieber Zsolt, Bogdán
Annamária, Ricz Gergő, Szabolcs András, Pávkovics Tünde
Térdelő sor: Jónás Dániel, Csepregi Dóra, Józsa Vivien, Lieber
Nikolett, Török Csilla. A felkészítő tanárok: Gergicsné Kontár
Mariann és Kalteneckerné Sámuel Edit testnevelők voltak.

A tó szép színfoltja lesz községünknek. Hosszú távú fejlesztési
terveink szerint létesülhet egy kulturális komplexum a Malibutól
kiindulva egészen az iskoláig. Színvonalas létesítményekkel,
sportpályákkal, Sport- Közösségi házzal, Kultúrházzal.
(részlet a riportból)

2000. január

2001. március
hirdetés

RAGYOGJ KÉKEN KOZÁRMISLENY!
Az autizmus világnapján, a Ragyogj kéken!
kampány keretében világszerte kék fényben
világítanak meg ikonikus épületeket, mint
például a londoni Big Ben-t és a New York-i
Empire State Building-et. Magyarországon a
Szabadság-szobor mellett az ország számos
városában is kék színbe öltöznek az épületek.
2007-ben nyilvánították az autizmus
világnapjává április 2-át, és ettől a naptól vasárnapig Kozármislenyben is a 20. születésnapját ünneplő Élet-esély Autistákat Segítő
Egyesület felkérésére négy középület kék megvilágítást kap.
Kékben fog ragyogni a Városháza, a református templom, a
zárdatemplom, és a Művelődési Ház épülete.
Április 6-án délelőtt 10-kor a Polgármesteri Hivataltól „Kék séta”
indul a Művelődési Házhoz. Egyesületünk minden résztvevőnek
kék lufit és kitűzőt ad. A séta mellett az Élet-esély Egyesület különböző programokkal készül, amelyek célja, hogy közelebb hozza a
város lakosait a Fészek Lakóotthonban élő fiatalokkal. A Művelődési Ház támogatásával a gyerekeket játszóházzal várjuk, ahol a
sérült fiatalokkal közösen lehet húsvéti dekorációt, ajándékokat
készíteni. A felnőtteknek filmvetítéssel, és egy témához kapcsolódó
beszélgetéssel kívánjuk az autizmus világnapját emlékezetessé
tenni.- kaptuk a tájékoztatást Hamvas Évától, a Fészek Lakóotthon
vezetőjétől.
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www.zmpakk.hu www.facebook.com/zmpakk
Tel: 72-213-625 és 0630-426-1429 e-mail: zmpakk@zmpakk.hu
Műanyag rekeszek és ládák kerti munkákhoz, költözéshez több méretben. Műanyag háztartási áruk széles választéka: fűszertartók,
keverőtálak, tárolódobozok, tányérok, poharak és evőeszközök.

Tavaszi kínálatunkat keresse pécsi boltunkban!

Pécs, Verseny u. 8. Hétfő-péntek 8.00-16.30 óráig.

GUMICSERE HÁZTÓL-HÁZIG!
A MŰVELŐDÉSI HÁZZAL SZEMBEN
Igény esetén Kozármislenyben autójáért megyek,
majd gumicsere után visszaviszem.

MEMENTO
TEMETKEZÉS
PÉCS,
Szabadság u. 26.
Tel: 72/520-604
Tel/fax: 72/520-605
Mobil: +36 30/3360-647
+36 30/9399-928
Nyitva: H-P: 8-16
www.mementotemetkezes.hu

Állandó ügyelet:
30/939-9928

MammelMemento Kft.
PÉCS,
Szabadság u. 26.
Tel: 72/520-604
Tel/fax: 72/520-605
Mobil: +36 30/9399-928

A
KOZÁRMISLENYI
TEMETŐK
ÜZEMELTETŐJE

Garantáltan
NEM kínai
SÍREMLÉKEK, EMLÉKMŰVEK, URNATÁBLÁK, LÉPCSŐK,
PÁRKÁNYOK, SZEGÉLYEK, PULTOK KÉSZÍTÉSE ÉS
FELÚJÍTÁSA GRÁNITBÓL, MÁRVÁNYBÓL, MÉSZKŐBŐL ÉS
MŰKŐBŐL.
Egyedi munkák tervezése, kivitelezése, betűvésés kézzel, géppel, homokfúvással, helyszíni vésés, betűfestés, aranyozás igazi arannyal, kézi faragás, gravírozás, betonozás, járdakészítés, szintezés, bontás, összerakás,
helyszíni tisztítás átcsiszolással, műkőkészítés.
Ingyenes árajánlat készítése.

BERTA JÁNOS
KŐFARAGÓ, ÉP. SZOBRÁSZ ÉS MŰKŐKÉSZÍTŐ
Több évtizedes szakmai és több éves osztrák tapasztalattal.

06 20 363 37 71
KOZÁRMISLENY, PALÁNKVÁR U. 6.
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Kozármislenyi közéleti lap

Csevegő

2019. március

ELJÖTT A KIRÁNDULÁSOK IDEJE
A Családok Kulturális és Szabadidősport
Egyesületének egyik legszebb időszaka a
tavasz. Ilyenkor a legszebb élmény az ébredő
természetben történő túrázás.

Március 24-én, vasárnap irány a Katalinpusztai Kirándulóközpont a Börzsönyben,
majd a Palóc Grand Canyon, azaz a Párispatak völgye. 2 szabad hely, 12 300,-Ft/fő.
Március 30-án, szombaton az ország
legveszélyesebbnek tartott kiránduló helyére,
a Rám-szakadékba utazunk. 1 szabad hely,
10 600,- Ft/fő.
Április 7-én, vasárnap a magyarországi
Gyilkos-tavat keressük fel a Bakonyban. 2
szabad hely, 7 500,-Ft/fő.
A tavaszi virágözönt sem hagyhatjuk ki. Felkeressük a világ legnagyobb tulipánkertjét a
hollandiai Keukenhofban. A 32 hektáron

található 7 millió tő virágzó növény nem csak
a szemnek okoz gyönyörűséget, hanem az illat
kavalkád is felejthetetlen. Az út folyamán is
nagyon sok látványosságot (várkastély,
városnézés, kanyon túra, barlangi csónakázás)
tekintünk meg. Az 5 napos túra május 4-8
között lesz. 2 szabad hely, 175 000,-Ft/fő.
A hazai tulipánokat sem hagyhatjuk ki, ezért
április 6-án megnézzük a Kőröshegyi Levendulásban található nárcisz és tulipánkertet,
ahol mindenki saját maga szedheti a virágokat
a pénztárcájának megfelelően. Az utazás ára 5
500,-Ft/fő.
Folytatjuk vártúra sorozatunkat, melynek
során meghódítjuk az összes, magyarországi
várat. Április 29-30-án Csobánc, Tapolca,
Pécsely, Nagyvázsony, Kereki és Szigligeten
2 vár lesz a célpontunk. 1 szabad hely, 30 000,Ft/fő.

Programjaink nyíltak, azokon bárki részt
vehet. Bővebb információ Palotai Jánostól az
egyesület elnökétől a 06-30/48-777-38
telefonszámon. www.csakszis.hu/2019

Csevegő Magánkiadású, kozármislenyi,
közéleti lap, önkormányzati támogatással
Kiadja: Palotai János - EV. 7761
Kozármisleny, Tompa M. u. 12.,
Tel: 06-30/48-777-38, Engedélyszám:
20200362891 ISSN 2063-269X
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Nyomda: Molnár Nyomda és Kiadó Kft.
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Helyi élelmiszer kisboltba megbízható kisegítő eladót keresek. Tel: 06-30/334-6429
Ballonos és zsugoros Pi-víz
házhozszállítás minden
szerdán Kozármislenybe és
környékén !
Vízadagolók és kézipumpák
nagy választékban !
1600 Ft/19 l-es ballon
1000 Ft/6 x 1,5 l zsugor
Áraink a kiszállítási díjat tartalmazzák.

Jó Gerinc Stúdió Pécs
Porckorongsérv gyógyítása műtét nélkül!

Válts te is az egészségesre,
válts Pi Aquára !
Infó, rendelés: 0620/2715545,
piaqua2017@gmail.com

Gerinc dekompressziós kezelés,
mely Magyarországon
mindössze 3 helyen érhető el!
Derékfájás
Nyakfájás
= Isiász
= Lumbágó
már figyelmeztető jelek!
=

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Értesítjük kedves vásárlóinkat,
hogy üzletünk a Kossuth utcából a
Móricz Zs. tér 20. sz. alá

=

Fájdalommentes kombinált kezelés!

(a lottózó mellé, a gyógyszertárral szembe)

www.jogerinc.com

költözött.
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