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Augusztustól elérhetővé válik a város 
saját okostelefonos alkalmazása, mely 
a kezdeti tesztüzem során is használ-
ható lesz Android operációs rendszer-
rel futó és iOS-es mobiltelefonokon 
egyaránt. 
A Misleny Appot a fejlesztők a le-
hető leghasznosabb funkcióikkal 
látták el, melyek megkönnyíthetik 
mind a kozár mislenyiek, mind pedig 
a városba látogatók mindennapjait. 
Az applikáció főképernyőjén olyan 
fontos híreket láthatunk egyből, mint 
például kiemelt mislenyi események 
és programok, vagy épp az autóval 
közlekedőknek szóló forgalmi hírek 
(például forgalmi rend-változások). 
A menü ikonra kattintva az első vá-
lasztható menüpont alatt a fentiek-
hez hasonló, a városban élők számára 
lényeges hírek között böngészhetünk, 
míg a naptár menüpontban hóna-
pokra, azon belül napokra lebontva 
láthatjuk, hogy mikor szállítják el a 
kommunális és szelektív hulladékot, 
vagy mikor lesznek különböző városi 
rendezvények. A követ kező menü-
pont a „Dokumentumtár”, itt meg-
annyi közérdekű hirdetményt, hírt, 

Indul Kozármisleny okostelefonos városalkalmazása!
Nemsokára mindenki számára elérhető lesz Kozármisleny városapplikációja, a Misleny App, mely garantáltan 
megkönnyíti majd a helyiek mindennapjait.

Pernecker Dávid

felhívást találhatunk majd, de ezen 
a ponton belül elérhető lesz digitális 
formában a Misleny Magazin minden 
eddig megjelent száma is. Került egy 
térkép is az alkalmazásba, mely nem 
csak a tájékozódást segíti, nem csak a 
város látványosságait, vendéglátóhe-
lyeit és gyógyszertárait mutatja meg, 
hanem jól látható, nagy ikonokkal 
jelzi az olyan fontosabb szolgáltatá-
sok helyét is, mint például a háziorvo-
sok, a gyermekorvos vagy a fogorvos. 
Ha pedig rákattintunk az ikonokra, 
a leglényegesebb információkat is 
jelzi az applikáció (név, cím, nyitva-
tartási és rendelési időpontok). 
A „Hasznos linkek” menüpont alatt 
találjuk a helyi szolgáltatók honlapja-
ira mutató linkeket, de innen navigál-
hatunk el például a Menetrendek.hu 
oldalra is. Mindemellett van egy önkor-
mányzati almenüje is az alkalmazásnak, 
melyen belül minden fontos elérhető-
ségi adatot fellelhetünk Kozármisleny 
városvezetőségéhez, civil szerveze-
teihez, egészségügyi szolgáltatóihoz. 
Természetesen több értesítést is 
beállíthatunk a menüpontokhoz 
kapcsolódóan. 

Az alkalmazás elindítása kapcsán 
Biró Károly polgármester lapunknak 
elmondta, hogy az applikációval az a 
céljuk, hogy Kozármisleny mint több-
nyire alacsony átlagéletkorúak és 
fiatalok lakta modern, dinamikusan 
fejlődő kisváros kövesse a digitális 
trendeket. 
– Úgy tudjuk, hogy ezen a téren is út-
törők vagyunk, hiszen a kisebb hazai 
városok tekintetében az elsők között 
vágtunk bele egy ilyen okos, teljes 
körű szolgáltatást nyújtó városalkal-
mazás fejlesztésébe. Az applikációnak 
köszönhetően még szorosabbá válhat 
a kozár mislenyiek és a városi intézmé-
nyek, a szolgáltatók, valamint a város-
vezetés kapcsolata – mondta. 
Az alkalmazás tehát augusztustól 
teszt üzemben érhető el, és fontos 
tudni, hogy az applikációt a tervek 
szerint fél éven belül töltik fel teljesen 
a megfelelő tartalmakkal. 
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Az önkormányzat már tavaly év végén 
döntött a város játszótereinek moder-
nizálásáról, ennek köszönhetően még 
tavaly befejeződött a Művelődési 
Háznál található nagy játszótér fej-
lesztése, melyhez azóta egy külön 
parkolót is kialakítottak, majd később 
az állagmegóvás biztosítása érdeké-
ben térfigyelő kamerát is elhelyez-
tek. A játszóterek korszerűsítése az 
előre meghatározott ütemterv szerint 
folytatódott volna, azonban a járvány 
keresztülhúzta az önkormányzat 
elképzeléseit – mondta lapunknak 
Biró Károly polgármester. 
– Márciustól a központi kérdés nem a 
játszóterek fejlesztése volt, a munká-
kat értelemszerűen el kellett napolni, 
a játszótereket le kellett zárni a kijá-
rási korlátozás elrendelését követően. 
A játszóterek fejlesztését azonban 
nem felejtettük el, csupán fontos-
sági sorrendet kellett felállítanunk 
a járvány idején. Az elmúlt időszak a 
védeke zésről szólt, de most újra elő-

A játszóterek városa lesz Kozármisleny!
Idén őszre két új, modern, korszerű játszóteret kapnak a mislenyi gyerekek, 
jövőre pedig a tervek szerint még négyet.

Pernecker Dávid

vettük a projektet és az eredeti terv 
szerint folytatjuk a játszóterek ki-
alakítását – mondta a polgármester, 
majd hozzátette, hogy azt mindenki-
nek el kell fogadnia, hogy a várostól 
elvont gépjárműadók és ipar űzésiadó-
bevételek okán a munkák egy része 
jövőre fog tolódni. 
A kormány megszorító intézkedései 
miatt bekövetkezett csúszás négy ját-
szóteret érint, a tervek szerint viszont 
– folytatta – idén szeptember közepéig 
két játszótér előre láthatóan el fog 
készülni (a Liliom utcai kis tónál és a 
Petőfi utcai mosógátnál), ahogy az 
óvoda udvarára tervezett új játékok 
is a helyükre kerülnek a nyár végé-
re. Amennyiben persze nem jönnek 
újabb, önkormányzatokat érintő meg-
szorítások – emelte ki a polgármester.  
Hohmann Ágnestől, a város főépíté-
szétől megtudtuk, hogy minden játék-
elem a hatályos szabványoknak és 
minősítéseknek megfelel majd. A jövőre 
csúszott fejlesztések kapcsán a főé-

pítész elmondta, hogy a Gárdonyi 
utcai, a Mikszáth Kálmán utcai, vala-
mint a Rákóczi utcai játszótér várha-
tóan 2021 tavaszán készülnek el, míg az 
Augusztus 20. téri játszótér 2021 
végén lehet a mislenyi gyerekeké. 

A legjobb kezekben vannak a mislenyi tavak 
Barics Arnoldot, a városgondnokság ügyvezetőjét kérdeztük a kozármislenyi tavakat érintő aktuális munkákról. 

Pernecker Dávid

Folyamatosan zajlik a kozármisle-
nyi tavak és környékük gondozása, a 
munkák nagyon sokrétűek. Barics Ar-
nold, a városgondnokság ügyvezetője 
lapunknak elmondta, hogy a pata-
kok és tavak mentén nincs megállás a 
parlag fű-mentesítésben, rendszeresen 
– néhány hetente – kaszálják, tépik és 
irtják a gyomnövényeket. 
Az északi lakótelepen lévő látvány-
tó kapcsán elmondta, hogy az június 
végétől – a nyár aszályosságától füg-
gően – két vagy két és fél hónapon 
keresztül nagyon kevés vagy semeny-
nyi vizet nem kap az azt tápláló patak 
elapadása miatt. Ebben az időszakban 
a tó vize tehát lassan elpárolog, után-
pótlás pedig nincs. Azt viszont tudo-
másul kell venni, hogy ez a folyamat 
szabályozva van: a vízügyi hatóságokkal 
folyamatosan egyeztetve arra jutott a 
városgondnokság, hogy minimális át-
folyást kell engedni, „légmentesen” 
nem lehet lezárni a tavat, az ugyanis 
az érintett patakszakaszok élővilágá-
nak pusztulásához vezetne – mondta. 

Mikor már látják, hogy a száradó tó 
partja iszapos, akkor – ahogy eddig 
minden évben – a területet fertőt-
lenítik. Ha a száradás oda vezet, hogy 
az érinti a halállományt, akkor a ha-
lakat áthalásszák a város másik – 
a Művelődési Ház előtt található – 
tavába. Ennek a tónak a vízellátása nem 
ilyen körülményes, ugyanakkor, ha vize 
túlságosan felmelegedne, szivattyúk-
kal forgatják majd, és megkezdik a tó 
halainak védelmét szolgáló intézkedé-

seket is. A lényeg – hangsúlyozta Barics 
Arnold –, hogy teljesen egy zsilipet sem 
szabad lezárni. 
Kiemelte, hogy a patakpartot az év 
elejétől kezdve fokozatosan kitisztí-
tották, a növények pótlásával pedig 
szeretnének egy ligetes részt kialakíta-
ni a közeljövőben. A patak és a tavak 
környékének gyalogos- és bicikliútjait is 
folyamatosan rendben tartják, hogy a 
családok mindig ép és tiszta környezet-
ben tudják eltölteni itt szabadidejüket.
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A ruhák előállítása, de azok utóélete 
is meglehetősen nagy terhet ró a kör-
nyezetünkre. Ezeket a környezetvé-
delmi szempontokat szem előtt tartva 
szervezi ruhagyűjtő akcióit a Sulizsák 
csapata. A karantén sok változást 
hozott nem csak a privát életünkbe, de 
a cégek, szervezetek is újragondolták 
a lehetőségeiket. Egy ilyen szerencsés 
változtatás eredménye, hogy az eddig 
csak közoktatási intézmények számára 
elérhető programot művelődési házak-
ra is kiterjesztették. 
A Művelődési Központ a „Klubzsák a 
Közösségekért” névre keresztelt akció 
keretein belül kezdte meg júliusban 
a használt textíliák összegyűjtését. 
Köszönhetően a helyiek lelkesedésé-
nek közel 650 kilónyi újrahasznosítható 

„Göncölj velünk a Földért!” – sikeres volt a ruhagyűjtési akció 
Központ az így elnyert 35 ezer forin-
tot a könyvtár zöldkönyvállományának 
bővítésére, illetve kisebb zöldfejleszté-
sekre fordítja majd.

Új hírek a tájház, közösségi ház körül 
Nyertes önkormányzati pályázat nyújt lehetőséget a tervek elkészítéséhez.

Talán nem olyan sokan tudják, hogy 
az önkormányzat még 2015 nyarán 
megvásárolt az Öregfaluban (Petőfi 
S. u. 30.) egy helyi védettség alatt 

álló ingatlant, melyet 
részben a kozárislenyi 
örökség bemutatásá-
ra és közös ségi célok 
megvalósítási helyszí-
nének szánt. 
A ház felújítási költ-
ségei azonban meg-
haladják az önkor-
mányzat erre a célra 
fordítható forrását, 
így pályázati úton 

próbáljuk megvalósítani a kitű-
zött célt. A Teleki László Alapítvány 
erre a célra kiírt pályázatán sike-
resen indultunk, mely első körben 

ruhát és háztartási textilt szállítottak 
el július 17-én. A Sulizsák csapata súly 
alapján jutalmazza a gyűjtésben részt 
vevő intézményeket, a Művelődési 

a beruházás szakmai előkészíté-
sére nyújt anyagi fedezetet. Ebben 
a körben a tervdokumentációk és 
kuta tások előkészítése történik 
meg az elnyert összegből. Ha ezek a 
szakmai anyagok elkészülnek a nyár 
végére, akkor sikeresen jelentkez-
hetünk a második körre, amely már 
a kivitelezést célozza meg. Terveink 
szerint 2022-ben átadható lesz Kozár-
misleny új közös ségi tere, mely helyet 
kínálhat civil szervezeteknek, helyi 
aktív közösségeknek, gyermektábo-
roknak is.
Addig is, ha a Petőfi utcában járunk, 
nézzük meg az épületet!
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A Covid-19 mindannyiunk életét felfor-
gatta. Megelőzve minden kormányzati 
utasítást, városunkban létrejött a Veszély-
helyzeti Munkacsoport, melynek koor-
dinálásával március 23-tól június végéig 
három szolgáltatást nyújtottunk a 65 év 
feletti, valamint mozgáskorlátozott, fogya-
tékossággal élő, vagy tartós, krónikusan 
beteg lakosok számára.
Ebben az időszakban 3 autóval 2167 adag 
ételt szállítottunk ki, melyek csomagolási 
költségéhez önkormányzatunk is hozzájá-

KÖSZ – Kozármislenyi Önkéntesek Szolgálata
Kozármislenyi önkéntesek a koronavírus előidézte veszélyhelyzet alatt.

rult, dobozonként 100 forinttal. Emellett 
28 önkormányzati határozat alapján 908 
adag étel került a szociálisan rászoruló 
családok és egyedülálló idősek asztalára. 
A MEVID által főzött és csomagolt meleg 
étel kiszállításban a Kozármislenyi Közös 
Önkormány zati Hivatal, a Janikovszky Éva 
Óvoda és Bölcsőde dolgozói mellett a 
Polgárőr Egyesület, az Élet-esély Au-
tistákat Segítő Egyesület és városunk 
önkéntesei vettek részt. A veszély-
helyzet vissza vonása után a nyári 

leállásig tovább folytatódott a me-
leg ételek kiszállítása az idős, beteg 
lakosok számára. 
Az önkéntesek több mint 50 alkalom-
mal váltottak ki receptet és szállítot-
ták házhoz a gyógyszereket. Emellett 
bevásároltak, 60-nál több esetben 
ügyintézésben, postai feladásokban 
álltak a lakosság rendelkezésére. 
A július 2-i Önkéntesek köszönté-
sekor, a beszélgetések kapcsán tuda-
tosult bennünk, hogy ezek a számok 

sokkal magasabbak a valóságban, mert a 
jól kiépített segítőrendszernek köszönhe-
tően az önkéntesek minden kérésre azon-
nal megoldást kerestek, amely következ-
tében sok kérést az előtt elvégeztek, hogy 
azt hivatalos helyen regisztrálták.
Önkénteseinkkel juttattuk el a kozármis-
lenyi lakosok postaládájába az ingyenes 
maszkokat, és szórólapokat. Önzetlen 
munkájukat július 2-án egy kötetlen Pizza 
Party keretében köszöntük meg, és mind-
annyian jelezték, hogy szükség esetén 
a jövőben is számíthatunk rájuk, amit a 
helyi lakosok nevében előre is örömmel 
köszöntünk meg.
A köszönet szavai megilletik városunk 
minden lakosát, azért a példamutató 
fegyelmezettségért, amellyel a veszély-
helyzet alatt felelősségteljesen betartot-
ták a vásárlási időkorlátot, most is hasz-
nálják a maszkot, ahol szükséges, és ezzel 
is óvták-óvják maguk és mindannyiunk 
egészségét.

Hamvas Éva 
önkormányzati képviselő

Semmelweis-nap
Az egészségügyben dolgozókat 
ünnepeltük helyben.

Minden év július elseje a magyar 
egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen 
a napon született Semmelweis Ignác, 
az anyák megmentője, aki kiemel kedő 
szerepet játszott a gyermekágyi láz 
leküzdésében.
Ezen a napon ünnepeljük a magyar 
egészségügy napját, és az idei évben 
különleges jelentőséget kapott az 
egészségügyben dolgozók köszöntése, 
hiszen a Covid-19 járvány következ-
tében lényegesen megnövekedett a 
munkájukból adódó felelősségük. 
Kozármisleny Város Önkormányza-
tának Szociális és Oktatási Bizottsága 

2020. július elsején ünnepi vacsorára 
várta a háziorvosokat, fogorvosokat, 
állatorvost, asszisztenseiket, gyógy-
szerészeket, védőnőket. Dr. Biró Károly 
polgármester ünnepi köszöntőjében 
kiemelte, köszöni az egészségügyi 
szolgál tatóknak, hogy a veszélyhely-

zetben a lakosság számára informá-
ciókat nyújtottak, és a jövőben is a 
legfontosabb közös célunk a lakosság 
egészségének, élet minőségének a 
megőrzése. 

fotó: B.Bezdán Katalin

fotó: B.Bezdán Katalin
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Ahogy már korábban beszámoltunk róla, 
idén nyáron 12 turnusban összesen 240 
gyermek táborozhat ingyen a Művelődési 
Központban. Augusztus elejére a tábo-
rok többsége már sikerrel megvalósult. 
A gyerekek – és többnyire a helyi taná-
rok – az iskolai kényszerszünet után nagy 
lelkesedéssel vetették bele magukat a 
közös programokba.  
Az Erzsébet táborokban öt különböző 
tematika köré szerveződik a napirend. 
A kézműves foglalkozások, önismereti, 
illetve csapatépítő játékok mellett nagy 
figyelem fordul a sportra és környeze-
tünkre. A legnépszerűbb programelem-
nek mégis a kirándulások számítanak. 
A kisiskolások a júliusi időszakban kipró-
bálhatták a Rácz tanya és a Mecsextrém 
Park izgalmas kötél- és sportpályáit, 
extrém sporteszközeit, lovagoltak Üszög-
pusztán, különleges előadáson vettek 
részt a Planetáriumban, sőt megismer-
kedtek a bükkösdi Ökopark állataival is. 
A nyár utolsó hónapjára két iskolás 
turnus maradt, ezzel párhuzamosan a 

Már kilenc turnus megvalósult az Erzsébet táborokból
legkisebbeknek is lesz táborozási lehe-
tőség az óvodai szünet első hetében. 
A Művelődési Központ a korábbiakhoz 
hasonlóan képzett pedagógusok vezeté-
sével, élménygazdag programokkal várja 
a gyerekeket. 

Orgonakoncert lesz a református templomban augusztus 9-én 
10 órakor. Tasi Csaba orgonaművész a vendégünk. 

Bolhapiac a Mislenyi Portéka helyi piacon minden hónap 
utolsó péntekén, augusztus 28-án! Hozza el feleslegessé vált 
használati tárgyait, és adja el vagy cserélje el! Jelentkezni 
Várnai Nagy Szimonettánál a szervezo@mislenykult.hu 
e-mail-címen, vagy a 30/591-2995-ös telefonszámon lehet!

Városnap 2020 
Tervek a járvány árnyékában
Nehéz megszoknunk, hogy terveink rajtunk kívül álló okok 
miatt meghiúsulnak. Így vagyunk ezzel az idei Városnap terve-
zésekor is, hiszen lehet, hogy mire ez a cikk megjelenik, már 
egy újabb várható járványhullám miatt el kell halasztanunk.
Bízva mégis a legjobb forgatókönyvben arra készülünk, hogy 
a „Jó együtt!” szlogen jegyében az alábbiakban lesz részünk 
szeptember 12-én. 
A programok között lesz a hagyományos ünnepi testületi ülés, 
szüreti felvonulás, színes színpadi programok helyi fellépőkkel, 
lesz Csík zenekar és Rudán Joe band koncert, melyet az Aste-
rix bál zár. Természetesen a rendezvénytér kültéri gyermekjá-

tékokkal, kitelepülők-
kel várja az ünnepelni 
vágyókat.
Ha mégis létszámkor-
látozás mellett kellene 
megszerveznünk, akkor 
az adott feltételek 
mellett igyekszünk egy 
felejthetetlen Város-
nap 2.0-t szervezni!

Baka Sára
igazgató

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Kozármisleny- Öregfalu 

településrész lakóit egy kötetlen, nyílt beszélgetésre! 
 A találkozó lehetőséget biztosít arra, hogy az itt élők 

problémáit megismerjük, a fejlesztés lehetőségeit 
közösen megtervezzük.

A találkozó ideje: 
2020. augusztus 12. 18 óra

Helyszín: Templom tér

Számítunk megjelenésükre, amennyiben személyesen 
nem tudnak ott lenni, úgy az alábbi e-mail-címen 

elküldhetik észrevételeiket!

E-mail: info@mislenykult.hu

Jöjjön el, beszéljük meg együtt!

dr. Biró Károly polgármester 
és képviselő-testület tagjai 
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Ha valaki Kozármislenyben prémium 
minőségű olasz kávékat, street food 
jellegű ételeket és finom édességeket 
kóstolna, akkor erre a város legszebb 
környékén három éve megnyitott 
Mokka Kultúrpresszónál jobb helyet 
nem is találhat.  

Kozármisleny kulturális központjában, 
a Művelődési Ház nyugalmas, szép, 
természeti környezetében, a pár 
méterre fekvő tóra néző terasszal, 
kitűnő street food ételekkel és meg-
annyi kávékülönlegességgel várja a 
kozármislenyieket és a kisvárosba 
látogatókat a 2018 tavaszán meg-
nyitott Mokka Kultúrpresszó, ahol 
találkozik a kultúra és a modern kor. 
– Három éve, mikor családi vállal-
kozásban elkezdtük üzemeltetni a 
Mokka Kultúrpresszót, azt a hosszú 
távú célt tűztük ki magunk elé, hogy 
minőségi, olasz prémium kávékülön-
legességeket és fiatalos, friss, street 
food jellegű ételeket kínáljunk a 

„Gyorsan és finomat!”
városban élőknek és az ide látogatók-
nak, hiszen ilyen hely korábban nem 
létezett Kozármislenyben – mondta 
Takács Attila, a kultúrpresszó vezetője. 
A választék széles és változatos, 13-
féle kávé közül választhatnak az ínyen-
cek, de azokra is gondoltak, akik a 

hidegebb időkben sze-
retnék felmelegíteni 
magukat, ők szintén 
13-féle forró csokit 
kóstolhatnak végig. 
Az ételek terén is újít 
a kultúr presszó: két-
féle barbecue  húsos 
tortilla- tekercset kí-
nálnak (texasi fűsze-
rezésű tépett sertés-
lapockás, közismert 
angol nevén pulled 
porkos, és csirkemel-
les tekercseket), me-
lyeket akár menüben 

is kérhetünk csónakburgonyával és 
amerikai káposztasalátával. Ahogy 
Takács Attila mondta, a koncepció 
összefoglalva: „gyorsan és finomat”. 
A város három 
étterme mellett 
tehát ez egy új 
gasztronómiai al-
ternatíva azok szá-
mára, akik esetleg 
sietnek, akik ér-
deklődnek a ma 
már nagyon nép-
szerű street food 
ételek iránt. Érde-
mes tudni, hogy a 
kultúrpresszóban 

reggelizhetünk is (különböző paninik 
közül válogathatunk), ami a városban 
szintén újdonságnak számít 
– A célunk az, hogy új élettel töltsük 
meg a környéket, hogy az a fiatal csalá-
dosok egyik kedvenc helye legyen. Itt 
van a teraszunk előtt a tó, körü lötte 
a futópálya, a megújult játszótér, en-
nél szebb környezet tehát nincs is 
Kozármisleny ben egy jó kávé, vagy 
egy finom sütemény elfogyasztásá-
hoz – mondta Takács Attila, hozzá téve, 
hogy édességeik a méltán elismert 
pécsi Torta és Desszert Manufaktú-
rából érkeznek, több pécsi kávézó is 
innen szerzi be a süteményeket. 
A Mokka Kultúrpresszónak továbbá 
szerepe van Kozármisleny kulturális 
rendezvényeinek színesítésében is, 
a jövőben ugyanis a Művelődési Ház 
eseményein is találkozhatunk étele-
ikkel, szuper kávéikkal. Szerveznek 
ugyanakkor saját programokat is, csak 
egy példa: az augusztus 28-án meg-
rendezendő görög estjükön Görög-
ország jellegzetes ízeiben merülhe-
tünk el.
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Kozármislenyi Közös
Önkormányzati Hivatal 

7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. 
Tel: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 

e - mail: info@kozarmisleny.hu 
www.kozarmisleny.hu 

ÜGYFÉLFOGADÁS: 
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig

Kedd: 8–12 óráig 
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig 

Csütörtökön nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8–12 óráig

Ügyintézők, pénztár: 
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig 

Jegyző 
Hétfő: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 óráig
előzetes egyeztetés

a 06-72/570-911-es telefonszámon 
Polgármester

Szerda: 9–11 óráig
előzetes egyeztetés a 06-72/570-914-es 

telefonszámon 
Mezőőr: Böröcz Tamás 

Tel: 06-30/248-4692 

Kozármislenyi Polgárőr Egyesület 
7761 Kozármisleny, Pécsi u.124. 

Tel: 06-30/942-4556 
 polgarorseg@kozarmisleny.hu 

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124. 
Barics Arnold üv: 06-30/337-2715 

kft@kozarmisleny.hu 
Kozármislenyi Művelődési Ház 

Tel: 06-30/591-2995 
www.mislenykult.hu 

szervezo@mislenykult.hu 
Kozármislenyi Városi Könyvtár

Tel: 06-72/610-143 
e-mail: mislenykonyvtar@gmail.com

Méhegészségügyi felelős
Dr. Sebők Péter

Tel: 06-20/359-0007
e-mail: drsebokpeter@gmail.com

Fogorvos
Dr. Pirk Tibor:

06-72/570-205, 06-20/409-3793 
e-mail:pirktibor@hotmail.com
Kozármisleny, Orgona utca 14.

Gyermekorvos 1-es körzet:
Dr. Khezri Seddiq
06-72/222-346
Orgona utca 2. 

Gyermekorvos 2-es körzet:
Dr. Gajdos Vilma
06-72/371-493

József Attila utca 8. 
Háziorvos 1. körzet:

Dr. Molnár Csilla
72 714 006

Pécsi utca 2/1.
Háziorvos 2. körzet:

Dr. Rácz István
06-72/371-031
Orgona utca 14.

TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS 
ÜGYINTÉZÉSRŐL
A hulladékszállítást Kozármislenyben a Dél-
Kom Kft. végzi. A szerződéskötés, a panaszbe-
jelentés, illetve az ügyintézés is a szolgáltatónál 
történik. Kozármisleny Város Önkormányzata 
azt a feladatot vállalta át, hogy a szelektív hul-
ladékgyűjtő edényeket tárolja, és a lakosság ré-
szére kiadja. A szelektív gyűjtőedények ingye-
nes használatba adásvételéről egy szerződés 
köttetik a szolgálató és a tulajdonos/használó 
között. Ezzel a kitöltött, aláírt szerződéssel kell 
felkeresni a Kozármislenyi Közös Önkormány-
zati Hivatal ügyfélszolgálatát, majd a Kozármis-
leny Város Településfejlesztéséért Non-profit 
Kft. vezetőjét, aki a tulajdonosok/használók 
rendelkezésére bocsátja az edényeket. (Idő-
pont-egyeztetés szükséges a 06-30/337-2715-
ös telefonszámon!)
A szelektív hulladékgyűjtő edények átadásá-
nak feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen 
kommunális hulladékszállítási szerződéssel. 

Hullakédszállítási naptár
Kozármisleny

2020
augusztus szeptember

Nap Szolgáltatás Nap Szolgáltatás
01 szombat 01 kedd K + Z
02 vasárnap 02 szerda
03 hétfő 03 csütörtök
04 kedd K + Z 04 péntek
05 szerda 05 szombat
06 csütörtök 06 vasárnap
07 péntek 07 hétfő
08 szombat 08 kedd K + SZ
09 vasárnap 09 szerda
10 hétfő 10 csütörtök
11 kedd K + SZ 11 péntek
12 szerda 12 szombat
13 csütörtök 13 vasárnap
14 péntek 14 hétfő
15 szombat 15 kedd K + Z
16 vasárnap 16 szerda
17 hétfő 17 csütörtök
18 kedd K + Z 18 péntek
19 szerda 19 szombat
20 csütörtök 20 vasárnap
21 péntek 21 hétfő
22 szombat 22 kedd K + SZ
23 vasárnap 23 szerda
24 hétfő 24 csütörtök
25 kedd K + SZ 25 péntek
26 szerda 26 szombat
27 csütörtök 27 vasárnap
28 péntek 28 hétfő
29 szombat 29 kedd K + Z
30 vasárnap 30 szerda
31 hétfő

A kommunális gyűjtőedény térítési díjának 
csökkentésére van lehetőség, amennyiben az 
adott lakcímen 1 vagy legfeljebb 2 fő létesített 
lakóhelyet. A díj mérséklése a szolgáltatónál 
kérelmezhető. Ehhez szükséges a Kozármisle-
nyi Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított 
igazolás az egy lakcímen élő személyekről.
A hulladékszállítási menetrend elérhető az 
alábbi linken:
kozarmisleny.hu/docs/news/2020_hulladeksz.pdf 
DÉL-KOM Kft Központi ügyfélszolgálat
Cím: 7632 Pécs, Siklósi út 58.
Telefon: 72/805-410
E-mail: delkom@delkom.hu
Weboldal: https://new.delkom.hu 
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8.00–20.00
kedd-csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–14.00
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.00
kedd: 8.00–12.00
szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00
péntek: 8.00–11.00
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