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VÁLASZTÁSOK UTÁN DOLGOS HÉTKÖZNAPOK
Egy hónapja már, hogy lezajlottak az önkormányzati választások. Kozármisleny új
képviselő-testülete megtartotta alakuló
ülését. Dr. Biró Károly polgármester urat az
elmúlt egy hónap történéseiről faggattuk.

Kaphatunk képet a város képviselőtestületéről ?
Képviselőtársaimmal megkezdtük a munkát.
Az alakuló ülésen megválasztásra került az
alpolgármester személye, felálltak a bizottságok, élükön az elnökökkel, tagsággal és a
külsős segítőkkel. Jövőben számítok alpolgármester asszony segítségére, mert a legfontosabb kérdésben, a társadalmi kapcsolatok területén fog tevékenykedni. Személye
nem volt kérdéses, hiszen a lakosság jelentős
többségétől kapott bizalmat, ezzel kiérdemelte a tisztséget. Október 13-án a legtöbb
szavazatot ő kapta. A bizottság vezetőinek
kiválasztásakor pedig a hozzáértés, a
szakmaiság játszotta a főszerepet.
Létrejött egy új bizottság, milyen megfontolásból?
Többen megkérdezték már tőlem, hogy miért
pont ebben az összetételben kívánunk a
továbbiakban tevékenykedni, hiszen színre
lépett egy új bizottság. Meglátásom szerint a
helyi kultúrát ideje volt megerősíteni egy
önálló bizottsággal. Az elmúlt 5 esztendő bebizonyította, hogy igény van a színes progMilyen érzés másodszor is elfoglalni a ramtervezésre, kulturális és civil életre településünkön. A közeljövőben a kultúra terén
polgármesteri széket?
Örülök, hogy ebből az irodából köszönhetem további bővülést és színvonal emelkedést
meg a kozármislenyi választópolgárok bizal- várok a döntéstől.
mát. Támogatásuknak hála folytathatom az öt Internetes közösségi oldalakon boncolgatják,
éve elkezdett városfejlesztést és közösségépí- hogy egy képviselő nem kapott felkérést bizotttést. Nagyon megtisztelő számomra, hogy a sági munkára. Mi áll ennek a hátterében?
lakosság elismerte a település eddigi Igen, olyan képviselő is van a testületben, aki
eredményeit, és a többség a folytatás mellett nem kapott felkérést bizottsági munkára.
döntött. Szavazóink értették az üzenetet, Varga Éváról van szó. Esete indokolható,
hogy váltásra, friss, megújuló, támogató, hiszen az elmúlt öt éves tevékenysége szöges
szakmai döntéseket hozó testületre van ne- ellentétben állt a Szervezeti Működési Szakem is, és a városunknak is szüksége. Ezúton bályzatunkban megfogalmazott elvárásokis köszönöm, hogy éltek állampolgári joga- kal. Az elmúlt időszakban rengeteg pénzt vett
ikkal és a szavazóurnákhoz járultak, hogy fel az önkormányzattól, de teljesítményével
felelősen döntsenek közvetlen lakókör- nem voltam megelégedve. Alakuló ülésen
sem értett egyet a jövőre vonatkozó progranyezetük jövőjéről.

munkkal. Vagyis nem tud azonosulni az előttünk álló időszak kihívásaival. Sajnos ezek ismeretében a munkájára nem lehet, nem tudunk építeni. Nekem a tesülettel és a településsel közösen egy célunk van. Mégpedig az,
hogy a fejlesztéseket előtérbe helyezve, a jövőben is sikerre vigyük Kozármislenyt.
Természetesen most már a zöld gondolatok
mentén.
Megkezdte munkáját az új képviselőtestület?
Túl vagyunk az első érdemi nunkával teli, komoly, előremutató döntéseket hozó ülésünkön. 26 napirendi pontot kellett megtárgyalnia
a képviselő-testületnek. Az ülés kiemelkedő
feladata volt a költségvetés módosítása, hogy
tudjon igazodni az új programokhoz. Mindezek mellett megválasztott képviselőtársaim
meggyőződhettek arról, hogy nem üres a város kasszája. Ellentétben a választási kampány alatt híresztelt nemtelen, tisztességtelen,
minden szakmaiságot nélkülöző megjegyzésekkel. Szerencsére a jelenlegi testületben
több pénzügyi szakember is van, magas felkészültséggel, így tisztán látják és láttatják anyagi helyzetünket. Jelenleg Kozármisleny Város
Önkormányzatának tartaléka 160 milló forint
fölött van. Ezen belül az általános tartaléka pedig a néhány százezer forintos híresztelésekkel szemben 120 millió forint. Köszönöm,
hogy a város választópolgárainak többsége
ebben a kérdésben is hitt nekem és rám voksolt. Kérem, hogy véleményükkel, meglátásaikkal továbbra is segítsék a közért végzett
munkát. Vége a választásoknak, a gyalázkodásokat kérem, hogy mellőzzük. Koncentráljunk az előttünk álló 5 év feladataira. Kívánom mindannyiunknak, hogy így együtt nyugodt, békés, biztonságos környezetünkben
családunkkal, barátainkkal, szomszédainkkal
töltsünk eredményes aktív mindennapokat
még hosszú-hosszú évekig.

Alpolgármester:
Tuza Julianna

FIGYELEM

Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság
Elnöke: Dr. Kállai Sándor
Tagjai: Horváthné Emesz Krisztina, Farkas Róbert
Külsős tagjai: Molnárné Vukovics Hajnalka, Mezei Endre

Budapesti ügyvédi irodától érkezett több kozármislenyi lakosnak
fizetési felszólító levél az elmúlt napokban. A Pécsi Vízművel
szembeni, tízéves tartozás kiegyenlítésére szólítják fel az
érintetteket.

Szociális és Oktatási Bizottság
Elnöke: Hamvas Éva
Tagjai: Tarcsay Gyöngyvér, Böröcz Tamás
Külsős tagjai: Kellényi György, Sokáczné Lovász Gabriella

A kérdésben dr. Biró Károlyt nem polgármesterként, hanem
jogászként kértük, hogy adjon tanácsot a bizonytalankodóknak:

Kulturális Bizottság
Elnöke: Tarcsay Gyöngyvér
Tagjai: Hamvas Éva, Horváthné Emesz Krisztina
Külsős tagjai: Baka Sára, Tarrné Rácz Judit
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- Az állítólagos tartozás 5 év után elévült, amennyiben nem volt
semmilyen végrehajtási cselekmény Önök ellen.
- A felszólítást nem ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként
küldték, így senki sem tudja igazolni, hogy Önök azt megkapták,
átvették!
- Lényeg: a KÖVETELÉS 5 év után ELÉVÜLT! - az jogi úton
nem hajtható be!
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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
7761 Kozármisleny, Pécsi u.124.
Tel: 30/ 942-4556
kozarmislenyi.pe@gmail.com

Kozármisleny Város
Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.

MIT ÉGETHEÜNK EL A KAZÁNOKBAN?
Augusztusi számunkban megkérdeztük Böröcz Tamás mezőőrt a vegyes tüzelésű kazánokkkal
kapcsolatban. A tél közeledtével még aktuálisabb a téma, így most idézünk egykori riportunkból.
Napjainkra hazánkban az egyik legsúlyosabb környezetegészségügyi és környezetszennyező
problémává a lakossági fűtés okozta levegőszennyezés vált, amely jelentősen rontja a levegő minőségét.
Számos légzőszervi megbetegedés legfőbb okozója, növeli a légúti és keringési megbetegedések
kockázatát, könnyen asztmát, agyvérzést vagy akár szívinfarktust is okozhat.
Ha hulladékkal, műanyaggal, autógumival, forgácslappal, festett vagy lakkozott fával,
ruhaneművel, színes papírral fűt, rengeteg veszélyes, rákkeltő anyagot juttat a levegőbe, mellyel
nemcsak a környezetet, de a saját és családja egészségét is veszélyezteti. Az illegális hulladékégetés az
egészségügyi kockázat mellett a fűtőberendezés egészét is károsíthatja, a kémény falán lerakódott
szennyeződés pedig begyulladhat, emellett pedig pénzbírság kiszabásával sújtható.
Ha fával fűt válassza tüzelőnek a száraz tűzifát, a fabrikettet vagy a fapelletet, így kíméli környezetét és
akár 20-30%-kal csökkentheti fűtési költségeit. Csak a száraz keményfa (elsősorban bükk, tölgy, akác,
gyertyán) használható gazdaságosan, így javasolt időjárásálló tűzifatárolóban, legalább 12 hónapig
szárított tűzifával fűteni. A puhafák (nyár, éger, kőris) vegyes tüzelés esetén alkalmasak tüzelésre. A fa,
mint tüzelőanyag mellett elterjedt még a lignit és a barnaszén használata, ugyanakkor ez kevésbé
gazdaságos megoldás és magas kéntartalmuk miatt jobban terhelik a környezetünket és ezzel
veszélyeztetik egészségünket. – „Tegyen jó fát a tűzre!” Megértésüket és közreműködésüket előre is
köszönjük. Védjük környezetünket, védjük családtagjaink és gyermekeink egészségét, és tartsuk
tiszteletben lakótársaink nyugalmát.
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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

Kozármislenyi közéleti lap
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AJÁNLATKÉRÉS
Kozármisleny Város Önkormányzata számára média megjelenés biztosítására
Közzététel időpontja: 2019. november 13.
Ajánlatok beérkezésének határideje: 2019. december 9. 10:00 óra
Beszerző szerv: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
Eljárás: tárgyalás nélküli, az eljárás egy ajánlat beküldése esetén is érvényes
Az elvégzendő munka helye: Kozármisleny Város területe
Az elvégzendő munka időpontja: 2020. január 1-től - 2021. december 31-ig.
Elvégzendő munkák:
1.) Az Önkormányzat tevékenységét, híreit, közlendő információit megjelenítő, A/4-es formátumú, színes, információs kiadvány
készítése, terjesztése.
A színes kiadvány minimum 8 oldalas terjedelmű legyen, amelyből Kozármisleny Város Önkormányzata rendelkezésére bocsátott
oldalszám 4 oldal, a hirdetések maximális aránya 40%. Kiadása havi gyakoriságú, példányszáma legalább 2.400,- db/hó. Terjesztése
elektronikus úton, illetve a lakosság postaládájába ingyenesen történik.
2.) A kozármislenyi kábeltelevíziós hálózaton az Önkormányzat részére fenntartott csatorna üzemeltetése rendszeres televíziós
műsorszolgáltatás céljából. A csatorna üzemeltetőjének feladata:
a.)
a szerződés tárgyát képező műsorszolgáltatás rendszeres, teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése,
b.)
az általa készített televíziós műsorok internetes megtekinthetőségének biztosítása az üzemeltető honlapján,
c.)
az üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyek beszerzése,
d.)
a Képviselő-testület ülései, közmeghallgatások, lakossági fórumok, valamint az önkormányzati-városi rendezvények,
városi ünnepségek, iskolai tanévnyitó, tanévzáró-, és ballagási ünnepségek közvetítése, helyi közéleti tájékoztatás (35
műsor/év),
e.)
a szolgáltatás színvonalának folyamatos fejlesztése.
Fizetési feltételek: az elvégzett munkát követően átutalással, számla ellenében.
Egyéb feltételek:
Az elbíráslásnál előnyt jelent az elvégzendő munkák pont alatt kifejtett feladatokhoz kapcsolódóan megszerzett jártasság. Az ajánlat
része a feladat ellátásáról szóló szerződéstervezet, mely megtalálható a www.kozarmisleny.hu oldalon a pályázatok menüpont alatt.
Részajánlat információs kiadvány készítése-terjesztésére, illetve a televíziós műsorszolgáltatásra külön-külön is tehető.
A beérkezett ajánlatok el nem fogadására ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget.
Ajánlatkérő nem biztosít hiánypótlásra lehetőséget.
Ajánlat benyújtásának módja: személyesen, két példányban az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján (Kozármisleny Város
Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.)
Ajánlatok bontása: Kozármisleny Város Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. emeleti tárgyaló, időpontja: 2019. december
9. 10:00 órakor.
Bontáson jelen lehetnek: az ajánlatkérő és megbízottjai, ajánlattevők és megbízottjai.
Eredményhirdetés: A bontást követő legközelebbi testületi ülésen.
Köszönjük mindazoknak, akik 2017. évi SZJA-juk 1 %-át „A KOZÁRMISLENYI ÓVODÁÉRT” Alapítványnak ajánlották. A 273.254.Ft-ot új csúszdalap, labdák vásárlására fordítottuk, valamint az óvodai focipálya körüli térkövezéshez tudtunk kiegészítő támogatást adni.
„A KOZÁRMISLENYI ÓVODÁÉRT” Alapítvány megköszöni a 2018. évi SZJA 1 %-át minden kedves támogatójának.
Ennek összege 433.807.-Ft. Az óvoda udvarára, a domb helyére új homokozót tervezünk, benne a gyermekek mozgásfejlődését segítő
mászórendszerrel. A beérkezett összeget ennek költségéhez szánjuk felhasználásra.

EGÉSZSÉG HÉT AZ ÓVODÁBAN!
Idén ismét megrendeztük a már hagyományosnak mondható Egészség-hetet óvodánkban.
Egész héten több témában, több módszerrel hívtuk fel a gyermekek figyelmét az egészség
megőrzésének, a betegségek megelőzésének fontosságára. Ezen a héten arra törekedtünk,
hogy a gyerekek játékos módon sajátíthassák el, hogyan kell ügyelnünk az egészségünkre, a
helyes táplálkozásra. Megbeszéltük, mi a különbség egészséges és egészségtelen ételek
között, miért fontosak a zöldségek, gyümölcsök, mennyi chipset, csokit, üdítőitalt szabad
enni és inni. Minden csoport saját maga döntötte el, hogy a szülők segítségével behozott
finomabbnál finomabb gyümölcsökből, zöldségekből mit készít. Volt olyan csoport aki
gyümölcssalátát vagy éppen gyümölcsnyársat készített, amit utána a gyerekek együtt
fogyasztottak el. Viszont volt olyan csoport is aki finom süteményeket sütött, mint pl. almás
pite. A zöldségek közül készültek díszes zöldségtálak, ahol nyersen is megkóstolhatták a
gyerekek az ízeket, de voltak akik savanyúságot készítettek a finom ebédhez vagy éppen
zöldség figurákat alkottak. Ezen a héttel reméljük, hogy sikerült egy színes és érdekes hetet
létrehozni a gyerekek számára.
Csőkéné Mester Mónika óvodapedagógus
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Igazából ÉLET, és ESÉLY !

fotó: Bezdás Katalin

Pazar, egész napos rendezvény keretében ünnepelte az Élet-Esély
Autistákat Segítő Egyesület fennállásának 20. évfordulóját, melynek
a Művelődési Ház adott méltó helyszint.
A délelőtt egy kerekasztal beszélgetés volt melynek témája „A
fogyatékosság civil szemmel„. Dr. Biró Károly polgármester
köszöntője, és Schmidt Ferencné elnök asszony bevezetője után az
alapítók emlékeztek az alakulás okaira, körülményeire, beszéltek a
kezdeti nehézségekről, és az azóta elért kisebb kudarcokról, és nagy
sikerekről. Talán sokak számára sejthető, hogy nincs akkora szociális
háló ami védené a sérült embereket, és családjaikat! Tehát csakis
saját erő, összefogás, megtakarított pénz, és jó adag szerencse, ami
eredményeképpen 20 évvel ezelőtt néhány elszánt szülő rátalált
Kozármislenyben egy alkalmas családi házra, mely biztonságos
helyet, később pedig otthont adott autizmussal, és egyéb értelmi
fogyatékossággal élő gyermekeik számára. Ez a hely egy fészek,
mely az évek során elválaszthatatlan része, sőt különleges értéke lett
a városnak.
Az otthon vezetője, Hamvas Éva elhivatottságának köszönhetően jó
kapcsolatot alakítottak ki a többi civil szervezettel, szoros
együttműködést a Tarcsay Gyöngyvér vezette Kozármislenyi
Nyugdíjasok Egymásért Egyesülettel. Az otthon lakóinak jelenléte a
város rendezvényein természetes, és elfogadott dolog. Ugyanúgy,
mint a társzervezetekkel ápolt jó kapcsolat, melyről Kővári Edit az
AOSZ elnöke, és Bali Boglárka a Baranya Megyei ÉFOÉSZ elnöke
beszélt. Az együttműködés örömét láthattuk a minden évben

önkéntes munkát vállaló Magyar Telecom képviselőjeként megjelent
Szomolányi Katalin és csapata arcán is, mikor a Fészek otthonban
végzett legutóbbi közös kerítésfestést emlegették. Az esemény
felidézése, az otthon béli hétköznapok, és még sok kedves téma,
melyről Dékány Norbert, és Horváth Szabolcs az otthon két fiatalja
mesélt az érdeklődőknek. A délelőtt fényét semmi mi sem emelte
volna jobban, mint az Otthon lakóinak meglepetés műsora. Schrämpf
Mária a kiváló zenepedagógus vezetésével felemelően megható, és
parádés énekszámokat adtak elő hangszeres kísérettel, kitörő
lelkesedéssel, jókedvvel, és persze hatalmas sikerrel.
Az este az ünneplésé volt. Születésnapi vacsorára hívtuk az Egyesület
életében szerepet játszó embereket. Az este műsorában újra szerepet
kaptak az Otthon fiataljai, és a Tornádó Táncsport Egyesület kiváló
táncosai. A vacsora felszolgálása után Stevie Wonder Happy Birthday
dalára érkezett, csodálatos csokoládés málnás képében a tűzijátékkal,
gyertyákkal ékesített hatalmas szülinapi torta. Szinte fiesta
hangulatban köszöntötte mindenki az ünnepelteket. A desszert után
az est másik fontos eseménye következett, a tombolasorsolás. Több
tucat helyi és környékbeli vállalkozó mozdult meg, és ajánlott fel
tombola tárgyakat, hallva a nemes célt, a Lakóotthon szigetelésének
rendbetételét. A sorsolás kedvezett néhány szerencsés kezű
vásárlónak, de ha nyereménnyel nem is, vélhetően mindenki,
jókedvűen, s tán azzal az érzéssel távozott az estről, hogy csak ez a jó
képes kifordítani sarkaiból a világot!
Marosi Éva projekt koordinátor

"Töltésre, disznóvágásra mindent egy helyen!"

Pécs, Bajcsy Zs. u. 25. Pécsi Vásárcsarnok emelet
A téli szezonban hosszabbított nyitvatartással:
hétfő-péntek: 07:00-16:00 szombat: 07:00-12:00

www.bollerbolt.hu
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Suzuki Varga

alapítva 1992

3+7 év kiterjesztett garancia minden
Suzuki Vitara és S-Cross modellre

Vásárolja meg új Suzukiját
a legkedvezőbb feltételekkel még idén!
Jelenlegi ajánlataink már csak a készlet erejéig érvényesek,
az elérhető típusokról kérjük érdeklődjön kereskedéseinkben.
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

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

Szo.: 8.00-12.30

hirdetés

Kozármislenyi
közéleti lap
2018.
2019.szeptember
március

Csevegő

Kozármislenyi közéleti lap
Zöld övezetben,
tóra néző
panorámával
várjuk kedves
vendégeinket!

www.zmpakk.hu www.facebook.com/zmpakk
Tel: 72-213-625 és 0630-426-1429 e-mail: zmpakk@zmpakk.hu
Mi is óvjuk a környezetünket!
Üzletünkben már beszerezhetők a
környezetbarát technológiával
készült, illetve lebomló, komposztálható alapanyagú eldobóedények. Tésztás dobozok, salátás- és
leveses dobozok, menüboxok több
féle méretben, evőeszközök és
szalvéták széles választéka megtalálható polcainkon.

13 fajta Lucaffé prémium kávé. 13 fajta forró csoki.
Kézműves Torta és Desszert Manufaktúra tortaszeletek.
Sütemény és torta rendelést felveszünk!

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.

Tel: 06-30/435-8373 e-mail: mokka@gmail.com
nyitva: vasárnap 13.00-17.00,
a többi napon 10.00-18.00
Kozármisleny, Pécsi utca 1. Művelődési Ház

MEMENTO
TEMETKEZÉS

Vállaljuk kerítések, korlátok, kapuk
egyedi gyártását.
Emellett vállalunk minden
fémmegmunkálással járó munkálatot.
WEBS
VILÁGÍTÁSTECHNIKAI
SZAKÜZLET

Világítástechnika
felsőfokon
Ipari világítás

Technikai
lámpák

Led lámpák

Mammel-Memento Kft.

PÉCS,

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

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

www.mementotemetkezes.hu

Állandó ügyelet:
30/939-9928

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.

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

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

06 20 363 37 71

Villanyszerelés közintézményekben, ipari épületekben
és a lakosság szolgálatában!

KOZÁRMISLENY, PALÁNKVÁR U. 6.
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Kozármislenyi közéleti lap

Csevegő

2019. november

DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
FACEBOOK BEJEGYZÉSE

LOMHULLADÉK GYŰJTÉS

Kedves Sportszerető Kozármislenyiek!
Ma a Városházán megvolt a választások utáni 0. találkozó és program
egyeztetés a Kozármislenyi Sportegyesület vezetőjével Kovács
Tamással.
Számomra világossá vált, hogy a sportegyesület vezetőjének élsport
központú a megközelítése, míg az enyém ezzel szemben zöld- és
egészségközpontú, amatőr sport megközelítés. A kozármislenyiek
2019. október 13-n döntöttek és ezzel felállították számunkra a
központi prioritásokat. Nekünk, városvezetőknek az a dolgunk, hogy
ezeket tartsuk szem előtt. Elmondtam, hogy a választást követően a
személyi konzekvenciákat a sportegyesületnél is le kell vonni. A
választóink többsége elutasította a pártpolitikát és a lejárató,
gyalázkodó, közterületeket telefestegető, negatív kampányt!
Döntésük értelmében nincs helye a kozármislenyi sportban a
pártpolitikának és a hiteltelenné vált érdekembereknek!

Az 5711. számú úttól (főút) keletre eső területen.

Mivel sportolóink és gyermekeink már nagyon várják a
konkrétumokat, a találkozónk végén felkértem Kovács Tamás urat,
hogy rövid időn belül tájékoztassa önkormányzatunkat, hogy hol tart
és mennyire komoly az általa a kampány időszakban a sajtón
keresztül bejelentett és megígért új kézilabda csarnok és uszoda
megvalósításának ügye.
Várjuk a fejleményeket év végéig!
Hajrá Misleny!

GYÉMÁNTLAKODALOM
KOZÁRMISLENYBEN

November 20.
November 21.
Az 5711. számú úttól (főút) nyugatra eső területen.

LEVENTÉÉRT IS ÖSSZEFOGTAK
A MISLENYIEK

Kosztolányi Zoltán szakács, ismert közösségi oldalán keresztül, egy
októberi pénteken jótékonysági halebédre hívta a kozármislenyieket.
A világbajnoki ezüstérmes oktató a pécsi Zsolnay Vilmos
Szakgimnázium és Szakközépiskolai osztályából hét önként
jelentkezővel készítette el az ebédet. Friss pontyot drávacsepelyi
halastó gazda ajánlott fel. A többi alapanyag szintén felajánlásokból
származott. 2019. október 27-én, vasárnap délben 130 adag halászlé
fogyott. Az ebéd nem jöhetett volna létre a Mokka kávézó és a
helyszínt biztosító művelődési ház dolgozói nélkül. Az eladott kávé
és halászlé árából 294 ezer forint gyűlt össze. Köszönet a segítőknek,
felajánlóknak, résztvevőknek. Gyógyulást Leventének!
hirdetés

NEMZETI DOHÁNYBOLT

2019. októberében házasságkötésük 60. évfrdulóját ünnepelte Kéri
János és Nagypál Mária Magdolna. A megható ünnepségnek a Két
Szekér Fogadó adott otthont, ahol az örökifjú párt népes családja,
fiai, unokái és dédunokái köszöntötték. Felvételünkön János bácsi és
Marika néni 2 fiával és 5 unokájával.
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
Megjelenik havonta 2 300 példányban
Nyomda: Molnár Nyomda és Kiadó Kft.

Ballonos és zsugoros Pi-víz
házhozszállítás minden
szerdán Kozármislenybe és
környékén !

(a lottózó mellé, a gyógyszertárral szembe)

költözött.

Megnyitottunk a
Templom téren!

Vízadagolók és kézipumpák
nagy választékban !
1500 Ft/19 l-es ballon
1000 Ft/6 x 1,5 l zsugor
Áraink a kiszállítási díjat tartalmazzák.

Következő megjelenés:
december 12.
lapzárta: december 05.
Kereskedelmi forgalomba nem
kerül.
A hirdetések és az aláírt cikkek
tartalmáért felelősséget nem
vállalok.
www.kmcsevego.hu
csevego7761@gmail.com

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

Válts te is az egészségesre,
válts Pi Aquára !
Infó, rendelés: 0620/2715545,

www.piaqua.eu
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