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SIKERES PÁLYÁZAT, BÖLCSÖDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA,
ÜNNEPVÁRÁS
Tuza Julianna neve nem ismeretlen a kedves olvasó előtt. Az előző öt éves ciklusban a pénzügyi és településfejlesztési
bizottság elnökeként már bizonyított a választópolgárok felé. A 2019-es helyi önkormányzati választásokon a legtöbb,
1111 szavazattal, került be Kozármisleny Város Képviselő-testületébe. Az október 28-án megtartott alakuló, ünnepi
testületi ülésen képviselőtársai elsöprő többséggel alpolgármesternek választották. Gratulálunk az új feladathoz,
amelyhez kitartást, erőt, egészséget kívánunk. Az év legmeghittebb ünnepe felé közeledve elsősorban a kisgyerekes
családokat érintő kérdésekről faggattuk az alpolgármester asszonyt.
Alig ült el a választások körüli zaj, máris örömhírrel találkozhattunk a médiában. Kozármisleny bölcsődei férőhelyek
kialakítására 542 millió Ft-os állami támogatásban részesül. Mi történt napjainkig a projekt kapcsán?
2019. május 21-én képviselő testületi határozattal döntött Kozármisleny Város Önkormányzata arról, hogy pályázatot nyújt be
„4 csoportos bölcsőde építése Kozármislenyben” című projekt keretében történő új bölcsődei férőhelyek megvalósítására. A
pályázat a Baranya Megyei Önkormányzat részéről pozitív elbírálásban részesült. 2019. október 22-én önkormányzati
beszerzési eljárást indítottunk a nyertes pályázathoz kapcsolódóan. A szükséges engedélyek és a kiviteli tervek elkészítésére
három gazdasági szereplő nyújtott be érvényes ajánlatot. A város számára legkedvezőbb ajánlattevővel kötötte meg a
szerződést Kozármisleny Város Önkormányzata.
Mint alpolgármester és, mint nagymama, mit üzen az olvasóinknak így Advent idején?
Advent közeledtével elcsendesedünk, szívünk megtelik örömmel és várakozással. A reménykedés, a megbékélés és a lelki
megtisztulás időszaka ez a világon. Mindenki az ünnep örömteli várakozását adja át sokaknak. Így az egész földkerekséget
áthatja a szeretet ünnepe. Gyermekként még a saját ajándékunkra várunk izgatottan, míg érettebb korba lépve, már egyre inkább
az ajándékozás öröme kerül számunkra középpontba. Igen, mindannyiunknak van gondja, van baja, de legalább most
szakítsunk egy kis időt arra is, hogy jobban odafigyeljünk egymásra. Egy kis kedvesség, egy mosoly, egy kéznyújtás, egy
jótanács ilyenkor gyógyít, erőt ad annak is, aki mondja, és annak is aki hallja. Figyeljünk arra is, ami nem látható, becsüljük meg
a legnagyobb ajándékot, amit kaptunk, azt hogy létezünk. Felnőttként is higgyünk a csodákban. Kívánok mindenkinek ebben a
néhány hétben meghallgatást, figyelmet és örömet. Áldott békés karácsonyt kívánok a Csevegő olvasóinak és Kozármisleny
polgárainak. Márai Sándor idézettel búcsúzzunk közösen az évtől:
"Néha azt hiszem, a szeretetre várok.
Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség:
aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni
szeretné. Közben már megtudtam, hogy
szeretet kapni nem lehet; mindig csak adni
kell, ez a módja. Megtudtam azt is, hogy
semmi sem nehezebb, mint a szeretetet
kifejezni. A szeretetnek nincs színfoka, mint a
gyöngédségnek. Nincs hőfoka, mint a
szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban
közölni; ha kimondják, már hazugság. A
szeretetben csak élni lehet, mint a fényben,
vagy a levegőben.”
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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.
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:

FELHÍVÁS A TÉLI IDŐSZAKRA
KÉRJÜK AZ INGATLAN TULAJDONOSOKAT, HOGY
GONDOSKODJANAK A JÁRDÁK SÍKOSSÁG MENTESÍTÉSÉRŐL!
Kérjük a közterületen parkoló gépjárművek tulajdonosait, hogy ne az úttesten hagyják járműveiket, mert
ezzel rendkívüli módon akadályozzák a munkagépeket az úttest síkosság mentesítésében.
A parkoló autók nem csak megakadályozzák a hó eltakarítását, de lassítják a munkagépeket, melynek
következtében csak később jutnak el a hómentesítésre váró utcákba.
Köszönettel: a kft. dolgozói.
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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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MÁRTON NAP AZ ÓVODÁBAN
November 11-én került sor a Márton napi lámpásos felvonulásunkra. Ezen a jeles eseményen a gyerekek mellett a
szülők is részt vettek. A csoportokban már az előző héten elkezdődött a készülődés. Folyamatosan beszélgettünk a
gyerekekkel Szent Márton püspök legendájáról, a nevéhez fűződő népszokásokról. A heti tevékenységeink során
verseket, dalokat, játékokat tanultunk, dramatizáltunk, meséket néztünk meg. A hét folyamán a gyerekek elkészítették
saját lámpásaikat.
Szent Márton napján, hétfőn, késő délután együtt gyülekeztünk, kicsik és nagyok az óvoda előtt. Sötétedés után
meggyújtottuk lámpásainkat, majd közösen a Művelődési Házhoz vonultunk. Körbeálltuk a tópart mellett a tábortüzet
és a tűz fényénél felelevenítettük a tanult dalokat. Ezután a gyerekek és szüleik együtt vehettek részt a Művelődési Ház
által szervezett programokon.
Hockné Sümegi Krisztina német nemzetiségi óvodapedagógus

EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT
2019. november 16-24.
Szerte Európában minden év novemberében megrendezésre kerül az Európai Hulladékcsökkentési Hét. Az idei év fókusztémája, a
környezettudatos szemléletformálás, a hulladék keletkezés csökkentése érdekében! „Nyisd ki a szemed és csökkentsd a szemeted!”
Az óvodai nevelés kiemelt feladatai között szerepel a környezettudatos szemléletformálás, ezért egy közös programmal készültünk.
Plakátokon és szóban is felhívtuk a szülők és gyerekek figyelmét az akcióhetünkre, és javasoltuk nekik, hogy otthon is készítsenek újra
hasznosított termékekből valami újat. Az akciót mi is beépítettük a heti tervünkbe és készültek, például kupakok felhasználásával társas
játékok, flakonokból virágtartók, parafa dugóból hűtő mágnes stb.
Elmeséltük a gyerekeknek, hogy szeretnénk egy kiállítást szervezni, ahol
az óvoda összes csoportja egy helyen megmutathatja mit készített, sőt aki
otthon ügyeskedik és elhozza, mellé írjuk a nevét is. Erre annyira
fellelkesültek, hogy napi szinten érkeztek a termékek. November 21-én volt
a kiállítás intézményünk Rendezvény termében. Előre készült egy
beosztás, ami alapján a csoportok megtekinthették az újrahasznosított
termékeket. A gyerekek lépésről, lépésre haladva rácsodálkozva mondták:
"Ezek tűzoltó autók! Ez meg egy krokodil! Ott egy emeletes parkolóház!" A
program sikeresnek mondható, mert óvodánk felelősséget érez a
környezetünkért, keresi a jó megoldásokat és ezekért tenni is tud.
Szakácsné Molnár Ágnes Delfin csoportos óvónő

„MÉZES REGGELI” AZ ÓVODÁBAN
Ebben a tanévben óvodánk is részt vett az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület programján, mely elsődleges célja, hogy megismertesse a gyerekeket (minden korosztályt a maga módján) a méhek szorgos és nélkülözhetetlen munkájával, valamint felhívja a figyelmet a mézfogyasztás mindennapos gyakorlatára, mely különösen fontos most, a tél előtti - téli hónapokban. A rendezvény hazai elindítását a Szlovén Mézes Reggeli kezdeményezés immár tizenkét éves gyakorlata adta, amit mára Európai Mézes Reggeli
néven több uniós tagország is megrendez. Magyarországon 2014. november 21-én volt az első hasonló program az ország 19 megyéjében és Budapesten, összesen 67 iskolában, ahol a helyi méhészegyesületek, termelők és
a megyei szaktanácsadók segítségével a gyerekek megismerkedhettek a
leggyakoribb hazai mézfajtákkal és meg is kóstolhatták azokat. Hozzánk
Fuchs Krisztián méhész, cica csoportos szülő jött el november 19-én, hogy
megmutasson egy rövid filmet „Hogyan készül a méz” címmel a gyerekeknek, valamint igazi kaptár és lépek segítségével mutatta meg, hol élnek a
méhek, mesélt, hogy miként szorgoskodnak ezek az apró rovarok a tavaszi,
nyári hónapokban. A rövid bemutató után minden kisgyerek kapott egy kis
mézet ajándékba, hogy megkóstolhassák ezt az egészséges édességet, és sose felejtsék el, hogy „Legyen minden nap mézes nap”. Keményfi Márti

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.

Következő megjelenés: január 23. lapzárta: január 16. Kereskedelmi forgalomba nem kerül.
A hirdetések és az aláírt cikkek tartalmáért felelősséget nem vállalok. www.kmcsevego.hu csevego7761@gmail.com
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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

fotó: Bezdás Katalin

Megnyitottunk a
Templom téren!

"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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www.zmpakk.hu www.facebook.com/zmpakk
Tel: 72-213-625 és 0630-426-1429 e-mail: zmpakk@zmpakk.hu

Áldott ünnepeket kívánunk minden Vásárlónknak,
és Üzleti Partnerünknek!

Decemberi nyitvatartási rendünkről honlapunkon és facebook oldalunkon
tájékozódhat. (A képek illusztrációk.)

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

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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ALAPÍTVÁNYI BÁL

KATOLIKUS SAROK

A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, annak Szülői
Szervezete és a Közösségi Alapítvány Kozármisleny bált szervezett
2019.11.29-én. Mindenkinek nagyon köszönjük a részvételt, a segítséget, a közös pakolásokat, a bál előtti-alatti-utáni közreműködést,
szóval mindent! Zseniálisak voltak a szülők, a szervezők, a fellépők Szigeti Oktávia Alapítvány növendékei, Tornádó Táncegyesület
tanítványai, iskolánk színjátszó köre és tanáraink - hála és dicséret
önzetlen munkájukért, a jó hangulat megteremtéséért.
A bál számokban: 270 vendég (eddigi legtöbb résztvevő), 210
tombola ajándék - köszönet a támogatóinknak és közel 800 ezer
forint bevétel, mely által megvalósulhat az iskola Közösségi terének
otthonossá tétele.
Varga Éva intézményvezető

December 15-én, vasárnap 12.00 -14.00-ig
Jótékonysági ebédet tartunk az erdélyben lévői árkosi
anyaotthon támogatására, Nővérek templomában.
December 22-én, vasárnap 18.00
órakor Adventi koncert a Nővérek
templomában.
Adventben keddtől-péntekig rorate
reggel 6 órakor szintén a Nővéreknél.
Várunk szeretettel mindenkit!

A Misina- Természet és Állatvédő Egyesület

OSZTÁLYKUTYA
projektjére
Az Egyesület szeptemberben egy felhívást tett közzé, amelyben arra
bíztattak minden osztályt, csoportot, hogy készítsék el saját
osztálykutyájukat. Mivel mindegyikünknek vannak házi kedvencei,
akiket sokszor fájó szívvel hagyunk otthon, úgy döntöttünk, mi is
elkészítjük a közös kedvencünket, aki mindig velünk lehet az
iskolában is. Így készült el JANKÓ.

JANKÓ
a Janikovszkys Kutyulinkó
Jankó gazdái:
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola
3. b. osztálya

hirdetés

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

NEMZETI DOHÁNYBOLT

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

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

www.piaqua.eu

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

KARÁCSONYFA
VÁSÁR

Termelőtől
termelői
áron!
December 16-tól 24-ig

(a lottózó mellé, a gyógyszertárral szembe)

H-P: 8.00-17.00
Szombat-vasárnap: 8.00-13.00

költözött.

Tel: 06-/30-465-1995
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Móricz Zs. tér 20.

