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– Kezdjük az embereket talán leginkább 
érdeklő kérdéssel: mennyibe kerül a 
teszt elvégzése?
– A szűrés önkéntes alapon történik, egy 
kedvezményes térítési díj fejében, ami 
6800 forint. Az ország más pontjain, a 
magánklinikákon a legalacsonyabb ár en-
nek hozzávetőlegesen a duplája.  Az or-
szágban jelenleg ez a legolcsóbb teljes la-
kosság számára elérhető tesztelés. Május 
végéig folyamatosan biztosítjuk a vizsgá-
latokat a sportcsarnokban, a tesztelésre 
pedig csak tünetmentes személyek je-
lentkezését fogadjuk el. Mindemellett a 
munkáltatóknak és a munkavállalóiknak 
és a Kozármislennyel szomszédos telepü-
lések lakosai számára is lehetővé tettük a 
tesztelést.
– Érték támadások a várost a tesztelés 
miatt.
– Mivel ilyen megbízható típusú gyors-
tesztből nem állt rendelkezésre megfe-

„Tesztelni, tesztelni, tesztelni” 
Beszélgetés Biró Károly polgármesterrel a kozármislenyi koronavírus-tesztelésről

lelő mennyiség az országban, ezért akik 
kimaradtak belőle, vagy nem voltak ké-
pesek megfelelően megszervezni a tesz-
telést, azok támadták a projektünket. Ez 
azonban mára megváltozott, már min-
denki azt vallja, hogy „tesztelni, tesztelni, 
tesztelni”. A kormány is elindította a 18 
ezer embert érintő önkéntes és ingyenes 
szűrőprogramját, a régió 5 megyéjére 
2650 teszt jut, Baranyából pedig bevá-
lasztották Kozármislenyt is ebbe a körbe. 
A KSH 18 főt fog kiválasztani az ingyenes 
tesztelésre, ezért szeretném, ha minél 
többen élnének ezzel a lehetőséggel is. 
– A pécsi virológiai kutatócsoport is kri-
tikával illette a gyorstesztek használatát. 
Mi erről a véleménye? 
– Nem a konkrét kozármislenyi programot 
bírálták, hanem azokat a gyorsteszteket, 
amelyek nem magát a vírust, hanem a 
vírus ellenanyagait mutatják ki. A viroló-
gusok elsősorban ezek a gyenge minő-

Az önkormányzat márciusban kötött megállapodást egy olyan 
egészségügyi szolgáltatóval, aki jogosult lakossági szűréseket végez-
ni olyan gyorstesztekkel, melyek ugyan nem laboratóriumi körül-
mények között, de megbízhatóan adnak általános képet arról, hogy 
milyen arányban érinti a fertőzés a várost, a kozármislenyieket. A 
polgármesterrel az önkéntes alapú tesztelésről és annak eredmé-
nyéről beszélgettünk.

Pernecker Dávid

ségű tesztek ellen emelték fel hangjukat. 
Soha nem állítottuk, hogy mi akut vírusz-
szűrést végzünk, hiszen mi a lakosság át-
fertőződöttségét vizsgáljuk, és ezzel nagy-
ban segítjük a védekezést. Számomra a  
Semmelweis Egyetem rektorának nyilat-
kozatai az iránymutatók, és ők is hasz-
nálnak olyan megbízható gyorsteszteket, 
mint amilyeneket mi szereztünk be. 
– Milyen eredményességgel zajlik jelen-
leg a tesztelés?
– Az eddig vizsgált 400 emberből mind-
össze három lakosnál mutatott ki pozitív 
eredményt a teszt, ők pedig tünetmen-
tesek és de már nem fertőznek. Ebből a 
nagyon kismértékű érintettségből arra le-
het következtetni, hogy a kozármislenyi-
ek vigyáztak magukra, az önkormányzat 
óvintézkedései pedig jól működtek. Ettől 
még persze a továbbiakban is fontos, 
hogy az ismert biztonsági intézkedéseket 
betartsuk.  

Mivel a kozármislenyi önkéntes korona-
vírus-gyorstesztelés híre kapcsán sok a 
tévhit és az ellentmondás, ezért egy ki-
csit utánajártunk a témának. Dr. Szaba-
dos Ibolyával, a kozármislenyi önkéntes 
koronavírus-gyorstesztelést vezető bel-
gyógyász-háziorvossal beszélgettünk a 
városban használt tesztről és a tesztelés 
folyamatáról. A szakember elmondta, 
hogy ez az eszköz a szerológiai tesztek 
közé sorolható, melyek a vírus ellen ter-
melt antitestet mutatják ki. Az immun-
rendszer a vírus ellen először az első 10 
nap után IgM típusú, majd mintegy 2-3 
héttel később IgG típusú ellenanyagokat 
termel – mondta. 
Ezeknek a teszteknek az elvégzése indo-
kolt lehet azoknak a tüneteket nem pro-
dukáló emberek számára, akik kíváncsiak 
arra, hogy átestek-e már a fertőzésen. Ez 

A legfontosabb tudnivalók a koronavírustesztekről
Dr. Szabados Ibolyával, a kozármislenyi önkéntes koronavírus-gyorstesztelést vezető belgyógyász-háziorvossal beszélgettünk a 
városban igencsak aktuális témáról. Pernecker Dávid

azért fontos, mert akiknél az IgM, illetve 
az IgM az IgG-vel együtt kimutatható, 
azok még fertőzhetnek. Ugyanakkor Dr. 
Szabados Ibolya hangsúlyozta, hogy a 
szerológiai gyorstesztek később tudják 
igazolni a fertőzést, ezért sürgős, akut 
helyzetben nem alkalmazhatók. Kiemel-
te továbbá, hogy az ellenanyag-vizsgálat 
biztonsági szűrésre, előszűrésre és a vírus 
jelenlétének kimutatására nem alkalmas.
A másik teszttípusra, a polimeráz-lánc-
reakción alapuló PCR-tesztre térve el-
mondta, hogy az a vírus örökítő anyagát, 
az RNS-t mutatja ki akkor, amikor a vírus 
már kellő mennyiségben megtalálható a 
felső légutak hámsejtjeiben. Egy negatív 
PCR-eredményről – mondta – nem lehet 
biztosan tudni, hogy azért negatív, mert 
a páciens már meggyógyult, vagy azért, 
mert nem is volt fertőzése, vagy épp a 

fertőzés kezdetén van, és nincs még ele-
gendő vírus a nyálkahártya sejtjeiben. 
Ezért szükséges ezt a tesztet bizonyos 
időközönként megismételni. Hangsúlyoz-
ta, hogy a laboratóriumi körülmények 
között végzett PCR-teszt megbízható, 
ugyanakkor, ha tömegesen, nem labora-
tóriumi körülmények között használják, 
közel sem az, számos tényező befolyá-
solhatja az eredményét. Kiemelte, hogy 
a két módszert sem szembeállítani, sem 
összekeverni nem szabad. A legjobb 
módszer véleménye szerint az, ha elő-
ször a PCR-tesztet végezzük el, majd ezu-
tán 10 naponta a szerológiai tesztet. 
A szakember kiemelte, hogy a kozár-
mislenyi tesztelés eredményeit (név és 
személyes adatok nélkül) bejelentik az 
ÁNTSZ-nek, hozzájárulva ezzel a fertőzés 
hazai mértékének felméréséhez.
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A koronavírus-járvány elleni védekezés 
első szakasza Kozármislenyben is lezá-
rult, az enyhítés első lépései pedig meg-
kezdődtek. Biró Károly polgármester 
lapunknak elmondta, hogy a kormány 
által elrendelt rendkívüli intézkedések 
betartása és betartatása mellett az el-
múlt hetekben 19.500 védőmaszkot és 
védőruhát, rengeteg fertőtlenítőszert és 
2000 darab gyorstesztet szereztek be, va-
lamint megszervezték az idősebb korosz-
tály ellátását is.  
A polgármester hangsúlyozta, hogy a vé-
dekezés intézkedései eddig bruttó 16 mil-
lió forint kiadással jártak. 
– A költségvetésünkben most elsősorban 
a bevételkieséseket kell kezelnünk, ami 
akár 100 millió forint is lehet, többek 
között a gépjárműadó elvonása, az ingat-
lanértékesítések elmaradása, a bérleti dí-
jak kiesése, az iparűzési adó csökkenése 
miatt – mondta.
Az enyhítés és enyhülés időszaka a mi-
niszterelnök április 30-ai bejelentése 
után Kozármislenyben is beköszöntött. 
A védekezés új szakaszának intézkedései 

A védekezés új szakasza Kozármislenyben
Megszűntek a kijárási korlátozások a városban, ezzel egy időben pedig a polgár-
mester hozott pár fontos új intézkedést is. Pernecker Dávid

kapcsán Biró Károly elmondta, hogy a 
kijárási korlátozások a városban is meg-
szűntek. Ennek eredményeként a polgár-
mester elrendelte a játszóterek újranyitá-
sát május 15-től. A kormányrendeletben 
előírt óvintézkedések betartására ugyan-
akkor a játszótereken is ügyelni kell.
A termelői piac heti egyszer, pénteken-
ként tovább működik a megszokott rend-
ben, annyi változással, hogy mind az áru-

soknak, mind a vásárlóknak kötelező lesz 
a szájmaszk, illetve az arcot takaró egyéb 
eszköz, valamint védőkesztyű viselése. 
Kiemelte továbbá, hogy a vendéglátó-
helyek teraszai egytől egyig sikeresen és 
minden higiéniai előírást betartva meg-
nyitottak, a város pedig nem kér közte-
rület-használati díjat a teraszok bérlői-
től szeptember 30-ig. Hozzátette, hogy 
az idősek továbbra is veszélyeztetettek, 
ezért a 65 év feletti lakosok ellátására 
létrehozott városi program májusban to-
vábbra is működni fog. 



Bemutatkozunk2020. május 18.Misleny Magazin 5

A Nyugat-Magyarország Területi Baj-
nokság eredményei – Kaposvár márci-
us 7–8.

Szabadidősport szólótáncok:
1. helyezés: Bene Kata, Galambos Laura |
2. helyezés: Antal Evelin, Kiss Anna Virág, 
Lakatos Lia |3. helyezés: Mihovics Zsófia, 
Szabó Laura, Szikla Jázmin Írisz | 4. helye-
zés: Kiss Anna Virág, Lakatos Lia, Lelkes 
Réka, Titz Lili | 5. helyezés: Kramm Bog-
lárka | 6.  helyezés: Lelkes Réka

Szabadidősport párosok:
Pajkos Márk – Titz Lili 2. és 3. helyezés
Perovics Zsolt – Beke Kata 3. helyezés
Sovakov Ádám – Bősz Laura 3. helyezés
Várda Jakab – Szabó Boglárka 3. helyezés

Remekeltek a Tornádó 
-Diabelli táncosok
A Kozármislenyi Tornádó Tánc Sport Klub a járványügyi előírásokat 
betartva márciusban felfüggesztette az edzéseket, ezért a pedagó-
gusok online oktatással készítik fel a táncosokat a következő verse-
nyekre. Büszkén gondolunk az utolsó megmérettetés eredményeire, 
gratulálunk a versenyzőknek, további sok sikert kívánunk! Köszön-
jük Jancsi Zsolt, Király Balázs, Pomaházi Tamás, Szélesné Krautner 
Éva táncpedagógusainknak a felkészítést!

Szabadidősport lányformáció – a latin 
táncok eredménye:
„Flamingirls” csapat, Arany minősítés, tag-
jai: Antal Evelin, Jarjabka Heléna, Kramm 
Boglárka, Mihovics Zsófia, Szabó Laura

Szabadidősport páros formáció – a latin 
táncok eredménye:
„Queen” csapat, Arany minősítés, tagjai:
Nagy István – Szikla Jázmin Írisz; Pajkos 
Márk – Titz Lili; Perovics Zsolt – Beke 
Kata; Várda Jakab – Szabó Boglárka

Szabadidősport lányformáció – a stan-
dard táncok eredménye:
„Raindrops” csapat, Arany minősítés, tagjai:
Antal Evelin, Galambos Laura, Gelen-
csér Dalma, Glatz Bianka, Jarjabka 

Heléna, Kiss Anna Virág, Kramm Bog-
lárka, Mihovics Zsófia, Miklósa Kinga, 
Szabó Laura

A versenykönyves táncosok eredménye 
– a helyezések sorrendje: 1. standard 2. 
latin táncok:
Katics Martin és Papp Léla – standard: 4. 
és 4. helyezés
Tolnai Zétény és Olexa Kinga – standard: 
16. és 5. helyezés
Takács Tamás és Kovács Dóra – standard: 
7. és 6. helyezés 
Faragó Attila és Tirk Zsófia – standard: 2. 
és 6. helyezés

Tarrné Rácz Judit elnök

Fotó: Vértes Fotó
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Szebényi Mihály és felesége, Szebényi 
Györgyi füstölt kolbászait, sonkáit és 
egyéb remek hústermékeit bizonyára 
mindenki megkóstolta már, aki járt a 
tavaly megnyitott termelői piacon. De 
mikor és hogyan kezdődött a Kozármis-
lenyben élő pár vállalkozása? Szebényi 
Györgyi lapunknak elmondta, hogy a füs-
töltáru-készítést és árusítást 2014-ben 
kezdte el férje Erdősmecskén, azonban 
miután Szebényi Mihály tartósan lebete-
gedett, a vállalkozás irányítását 2018-ban 
„megörökölte” tőle.  
– Nagyon hálás vevőim vannak, és úgy 
gondolom, hogy azért ilyen hálásak, azért 
szeretik a termékeinket, mert azok ha-
gyományos családi receptek alapján, ha-
gyományos módszerrel vannak pácolva 
és fűszerezve, meg persze füstölve. Nem 

A titok a családi recept
A Misleny Magazin minden lapszámában bemutatunk egy-egy olyan őstermelőt, 
kistermelőt, kézművest, akikkel a Művelődési Ház előtti termelői piacon rend-
szeresen találkozhatunk. Most a Szebényi házaspárról és kitűnő füstölt árujukról 
ejtünk néhány szót. Pernecker Dávid

gyorspácolt hústermékeket árulunk, a 
töltelékáruinkban pedig semmilyen mes-
terséges adalékanyag nincs. Úgy készül-
nek a termékek, ahogy mi is készítettük 
őket régen. A férjem az apjától tanulta el 
a füstölés és a fűszerezés mikéntjét és na-
gyon értett is hozzá. Ettől van tiszta, há-
zias íze az áruinknak és a vevőink mindig 
mondják is, hogy milyen régóta keresték 
már ezt az ízt. Húsvét ugyan már elmúlt, 
de a mai napig kapom a hívásokat, hogy 
van-e még a sonkánkból – mondta.
Hozzátette, hogy a húst a görcsönydobo-
kai vágóhídról veszi, a tölteléket Pécsvá-
radon készítik, és itt is füstölik a húsokat 
és egyéb hústermékeket, kozármislenyi 
otthonukban pedig a töpörtyűt sütik. 
– Amióta a férjem lebetegedett és nem tud 
dolgozni, a vágóhídon nagyon sokat segíte-

nek nekem. Nem hasítva kapom a sertést, 
hanem feldarabolják nekem, hiszen én 
nem tudom ezt megcsinálni. Tulajdonkép-
pen teljesen pácolásra készen érkezik. Na-
gyon hálás vagyok nekik – mondta.   
A Szebényi házaspár füstölt áruival nem 
csupán a péntekenként 14 órától 17 óráig 
nyitva tartó kozármislenyi termelői piacon 
találkozhatunk, Szebényi Györgyi ugyanis 
rendszeresen árul a szekszárdi piacon is.       
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Költészet napi kihívás 
A magyar költészet napja alkalmából 
tíznapos kihívás indult a könyvtár Face-
book-oldalán áprilisban. Azok között, akik 
valamennyi kérdésre helyesen válaszol-
tak, egy ötezer forint értékű könyvvásár-
lási utalványt sorsoltunk ki. Bár minden 
játékos, akinek a neve a végén a kalapba 
kerülhetett, megérdemelte volna a jutal-
mat, a szerencse most Antal Zsuzsának 
kedvezett. Ezúton is gratulálunk!

Nagy öröm sokunk számára, hogy közel 
két hónap kényszerszünet után a könyv-
tári szolgáltatások korlátozott módon 
ugyan, de májusban újraindulnak. Mit 
jelent ez a gyakorlatban? Röviden ösz-
szefoglalva annyit, hogy az online leadott 
igénylések alapján összekészített köny-
vek egy meghatározott időintervallum-
ban átvehetők lesznek a Művelődési Köz-
pont és Könyvtár épületében.
Van egy nagyon hasznos, a többség által 
talán eddig nem ismert, kevésbé használt 
lehetőség: a mislenykult.hu oldalunkon 
mindenki számára elérhető katalógus 
szolgáltatás. Itt valamennyi könyvtárunk-
ban megtalálható olvasmány szerepel az 
épp aktuális státuszával együtt. Ennek se-
gítségével összeállítható az a saját könyvlis-
ta, amelyet a mislenykonyvtar@gmail.com 

Májustól ismét kölcsönözhetünk!
e-mail-címre várunk. Érdemes kicsit bön-
gészni, mert több újdonság is érkezett az 
elmúlt hetekben!
Idősebb olvasóink minden kedden 10 és 
12 óra között jöhetnek el az előzetesen 
igényelt kiadványokért, a fiatalabb kor-
osztálynak pedig pénteken – a piac ideje 
alatt – 14 és 18 óra között lesz lehetősége 
a kiválasztott könyvek átvételére.
Fontos hangsúlyozni, hogy a könyvtár to-
vábbra is zárva lesz olvasóink előtt, így a 
helybeni módosításokra már nincs lehető-
ség. A kivehető könyvek száma az átme-
neti időszakban korlátozott: felnőtt olva-
sóinknál három, gyermekeknél két könyv 
lehet egy időben. A magazinok, folyóiratok 
kölcsönzése jelenleg szünetel. A könyvek 
átvételénél – maszk viselésével és a távol-
ságok betartásával – fokozottan figyeljünk 
egymás és saját magunk biztonságára! Ter-
mészetesen folyamatosan igazodunk az ak-
tuális állapothoz, rendelkezésekhez, emiatt 
kérjük, a legfrissebb információkért köves-
sék figyelemmel Facebook-oldalunkat! 
Amennyiben nem rendelkezik e-mail-cím-
mel, vagy további kérdése lenne a fentiek-
kel kapcsolatban, kérjük, hívja a könyvtár 
telefonos ügyeletét (72/610-143) kedden 
vagy pénteken 9 és 13 óra között.
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A napokban elindult a már nagyon várt 
Janikovszky Éva Általános Iskola infra-
strukturális felújítása és bővítése, közel 
800 millió forint európai uniós és hazai 
támogatással. A beruházás keretében 
épületbővítés valósul meg, új tanterme-
ket és szaktantermeket, tanári szobákat 
alakítanak ki, valamint nagyobb étkezőt, 
egy tankonyhát és megújult udvarrészt 
adnak át a gyermekeknek és tanáraiknak. 
Biró Károly polgármestert kérdeztük, mit 
szól a jó hírhez. Az alábbiakban a polgár-
mester válaszát idézzük:
„Nagyon örül neki az egész város, hiszen 
mint ismert, az EFOP-4.1.2-17 kódszámú 
pályázatot több mint két évvel ezelőtt 
elnyerte az iskola, és most érkezett el az 
idő, hogy a már nagyon várt, és megér-
demelt fejlesztés megkezdődhessen vá-
rosunkban.
Üröm az örömben viszont, hogy Hoppál 
Péter országgyűlési képviselőnk még az 
ilyen örömteli pillanatokat is arra hasz-
nálja, hogy a független város polgár-

Biró Károly: „Hoppál Péter kezdje meg a kozármislenyiek 
valódi érdekképviseletét”

mesterét kritizálja díszpolgár címéhez 
méltatlanul. Szerencsés lenne, ha leg-
közelebb, amikor a képviselő úr hazánk 
legfertőzöttebb városából, Budapestről, 
nyomos ok nélkül városunkba látogat 
és az általános iskolánkban a polgár-
mestert szidalmazza, akkor legalább vé-
dőmaszkot viselne. Nemrég Hoppál úr  
Facebook-posztjában Kozármisleny vírus 
elleni védekezésének segítése helyett, 
saját kormányának állásfoglalásával el-
lentétben »felelőtlenségnek« nevezte a 
helyi termelői piac működtetését. 
A kozármislenyiek szerint meg az a fe-
lelőtlenség, ha közérdek, védőmaszk és 
védőtávolság tartása nélkül jön valaki 
kontaktálni az iskolánkba. Amennyiben 
az iskolaigazgató jelezte volna a zárt tér-
ben megrendezendő sajtótájékoztatót 
felénk, akkor örömmel küldtünk volna az 
esemény biztonságos lebonyolításához 
védőmaszkokat, annál is inkább, mert mi 
közel feleannyiból tudtunk jó minőségű 
védőmaszkokat beszerezni, mint amilyen 

áron Hoppál Péter orvosi maszkokat osz-
togatott a polgárőr szervezeteknek.
Az iskolafejlesztési pályázat bejelentése 
rávilágított arra, hogy mennyire fontos 
elvárás egy országgyűlési képviselővel 
szemben a térség ügyeinek pártállástól 
független és hatékony támogatása, el-
lentétben a kicsinyes politikai célú kiro-
hanásokkal. A választás már hónapokkal 
ezelőtt véget ért. Felkérem tisztelettel 
Hoppál Péter urat, hogy tegye félre végre 
az önkormányzati választáson elszenve-
dett vereséget, és kezdje meg a kozármis-
lenyiek valódi érdekképviseletét.”

Elindult a kozármislenyi általános iskola felújítása, az intézmény nemsokára 
tulajdonképpen teljesen újjászületik. A fejlesztés bejelentésével kapcsolatban 
Biró Károly polgármester válaszolt Hoppál Péter országgyűlési képviselőnek. 

Forrás: Hoppál Péter Facebook-profilja



CSATLAKOZZ! 

ALKALMANKÉNT

EXTRA

AKÁR 8000 Ft*

HAVONTA AKÁR 72 000 FT*

*Adj vérplazmát, melybôl életmentô, mással nem helyettesíthetô gyógyszerek készülnek (pl. mûtéti sebragasztó, immunglobulin, tetanusz injekció stb.)  
A törvényi szabályozás szerint 72 óránként és maximum évi 45 alkalommal adhatsz vérplazmát. Minden sikeres plazmaadásért az akár 8.000 Ft  

(4.500 Ft költségtérítés a donációt követôen készpénzben, valamint 3.500 Ft ajándékutalvány a kérdôívért) akkor jár, ha elôre egyeztetett idôpontra érkezel,  
és a sikeres donációd után hiánytalanul kitöltöd és leadod a centrumban a marketing célú információszolgáltatási kérdôívet.

ADJ VÉRPLAZMÁT! 
MENTS ÉLETEKET!

Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/1. 
(Az Árkád parkolóval szemben)

 +36 72 951 203

Az önzetlenség gazdagít

WWW.PLAZMATADOK.HU

A jótevok köztünk élnek
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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: 

Ügyfélfogadás kizárólag telefonon keresz-
tül történik az alábbi nyitvatartás szerint: 

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.

A ZÖLD VÁROS SZELLEMISÉGÉHEZ 
KAPCSOLÓDÓ SZEMLÉLETFORMÁLÁS
ÉS BERUHÁZÁS

A TOP-2.1.2-16-BA1 – Zöld város kialakítása, 
Kozármislenyi Művelődési ház környékének 
rehabilitációja: a Kozármislenyi szabadidő 
tó környezetének család- és klímabarát meg-
újítása projekt az utolsó etapjához érkezett, 
melynek keretében a szolgáltatásfejlesztés, 
gazdasági funkció biztosítása valósul meg, 
vendéglátóegység kialakításával a meglévő 
büfé bővítésével. A fejlesztés célja az állandó 
szolgáltatás biztosítása. A kivitelező kiválasz-
tására közbeszerzési eljárás keretében került 
sor. Az átalakítás várhatón június elején feje-
ződik be, mely magába foglalja a művelődési 
ház akadálymentes mosdójának felújítását, 
a megvalósítási helyszín infokommunikációs 
akadálymentesítését, követve az esélyegyen-
lőség biztosításának elvét.
A Zöld város projekt keretében a környezet-
tudatosság és integrált szemlélet erősítése 
érdekében szemléletformálási programsoro-
zatot dolgozott ki és valósít meg a Kozármis-
lenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft. 
munkaszervezete Baka Sára vezetésével az év 
folyamán több ütemben.
A programsorozatot a „Kozármisleny, a zöld 
sziget...” szlogen határozza meg, célja a kör-
nyezettudatos településhű attitűd rögzítése a 
mindennapi életünk során.
Sajnos a járványhelyzet miatt több programot 
átszerveztek, illetve átütemeztek.

BERUHÁZÁS JELLEGŰ PROJEKTEK

A TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00026 azonosító 
számú, Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése pályázat keretében a sport-
csarnok (49,9 kW-os) és az óvoda-bölcsőde 
épületére (40 kWp) napelemes rendszer te-
lepítése történt meg. A kivitelező a szerző-
désben rögzített feladatokat, a napelemes 
rendszer telepítését a március 16-i szerződés-
kötést követően április 20-án teljesítette.
A beruházás célja volt az érintett épületek 
energiafelhasználásának megújuló energia-
forrást-hasznosító technológiával való bizto-
sítása, ezáltal az intézmények működési költ-
ségének csökkentése. A fejlesztés hosszú távú 
célja a fosszilis energiahordozókból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csök-
kentése, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés, a hazai megújuló 
energiaforrások fokozottabb használata. Ezzel 
egyidejűleg az adott helyszínek infokommuni-
kációs akadálymentesítése is megvalósult.

A TOP-1.4.1-19-BA1 – Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése pályázat keretében 4 
csoportos új bölcsőde építése valósul meg 
Kozármisleny Város Önkormányzata és a 
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal kon-
zorciumi együttműködésében.

Pályázati forrásokból megvalósuló 
projektek Kozármislenyben
Városunkban mindig is kiemelt cél volt, hogy külső forrásokat használjunk fel terveink meg-
valósításához. Az alábbiakban a most futó pályázatokról tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.

A projekt átfogó célja a kozármislenyi Jani-
kovszky Éva óvoda és bölcsőde férőhelyszá-
mainak növelése, az infrastrukturális fej-
lesztés, valamint az eszközbeszerzés révén 
a bölcsődei ellátás minőségének emelése. A 
a pályázat megvalósulása esetén helyett: A 
beruházás következtében esetén a meglévő 
42 bölcsődei hely további 14 bölcsődei férő-
hellyel bővül. A bölcsődei bővítés okán egy 
korszerű, energiahatékony, akadálymentesí-
tett négycsoportos bölcsőde épül a hatályos 
jogszabályi előírásokban meghatározott ne-
velési-gondozási egységek kialakításával, va-
lamint megvalósul az új bölcsődei telephely 
eszközökkel való felszerelése.
Az építési engedélyt március folyamán meg-
kapta önkormányzatunk, jelenleg a közbe-
szerzési eljárás előkészítése zajlik.

A bölcsőde látványterve

Többek között szerkesztés alatt áll egy zöldtér-
kép, mely szemléletesen a település aktív ki-
kapcsolódásra alkalmas zöldfelületeit tünteti 
fel. Kerékpárutak, parkok, erdők, játszóterek, 
tavak, sétáló-, és pihenőhelyek megjelölé-
sével, a növekvő számú lakosság és az idelá-
togatók számára a későbbiekben könnyebb 
tájékozódást, segítséget nyújtva. A Városi 
Könyvtárban elkülönítve megtalálhatóak azok 
a kiadványok, amelyek az öko-gondolkodás és 
tudatosság jegyében születtek. Kialakítottak 
egy öko-pavilont, amely a majd megrende-
zésre kerülő rendezvények során helyet ad 
olyan civil szervezeteknek, akik bemutatkozó 
anyagaikkal, személyes jelenlétükkel is segítik 
az ebben a témában érdeklődőket.
A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, a közétkeztetés 
fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kód-
számú felhívásra benyújtott pályázat ered-
ményeként most már rendszeresen működik 
a termelői piac. Új mérföldkőként március fo-
lyamán a Móricz Zsigmond u. 20. száma alatt 
lévő „Fókusz” üzletház felújítása is befejező-
dött. A felújított üzletrészt az önkormányzat 
bérleménybe hirdeti meg, lehetőséget és 
helyet teremtve a helyi termékek további ér-
tékesítésére.         
A pályázattal célunk a vidéki térségekben élők 
életminőségének javítása, a lakosság egészsé-
ges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a 
helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a 
helyi alapanyagok felhasználásának támogatá-
sa, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.
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antracit
5.680 Ft/m²

szürke
5.680 Ft/m²

Az eladási egység 1 ütem (0,92 m²), ami a raklap egy sorát jelenti, és a következő elemeket tartalmazza: 

TAVASZI TÉRKŐ 
AJÁNLATUNK
2020. Április 6 – Július 31


