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ÉPÜL A KERÉKPÁRÚT, GYALOGÁTKELŐ, UTAS TÁJÉKOZTATÓ,
FUTÓPÁLYA, PARKOLÓ, JÁTSZÓPARK, HELYI PIAC
Az Állami Számvevőszék 2019. március 28án kelt leveléből egyértelműen kitűnik, hogy
a Kozármisleny Város Önkormányzata által
megküldött dokumentumok értékelése
alapján az ÁSZ szakemberei megállapították
azt, hogy városunkban szó sincs
rendeltetésellenes közpénzfelhasználásról.
Dr. Biró Károly polgármester urat a vizsgálat
lezárásáról kérdeztük.

Milyen tanulságokat hozott a volt képviselő kezdeményezésére indult vizsgálat?
Büszkeséggel tölt el, hogy a majdnem egy
évig tartó, átfogó vizsgálat egy mintaszerű
gazdálkodást tárt fel. A teljes vagyonfelhasználásra, közbeszerzésre, beruházásokra és működésre kibővített vizsgálódás
semmiféle szabálytalanságot nem talált.
Ebből is kitűnik, hogy komoly feladatellátás folyik a hivatal részéről. 2014-ben
hangsúlyoztam, hogy a szakmaiság, törvényesség előtérbe kerül az öt éves ciklusban.
Ezeknek az irányelveknek maximálisan
megfelelt az önkormányzat, amit a
vizsgálat is egyértelműen alátámasztott.
Másik örömteli hír, hogy lezárult a 2018-as
év pénzügyi értékelése, amelynek eredményeképpen nagyszerű számadatok láttak
napvilágot. Csak néhányat szeretnék ezek
közül kiemelni! Ilyen például az a tény,
hogy Kozármisleny jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik. A 2018-as évet több,
mint 300 millió forintos pénzmaradvánnyal
zártuk. Sajnos még mindig hallok olyan
hangokat, hogy üres a város kasszája. Mindenkit bátorítok, nézze meg ezt az üres
kasszát! Szerencsére a tények, a számok
ennek ellentmondanak. Köszönettel tartozom a hivatal apparátusának, hogy pontos
és naprakész adatokkal látják el a döntés-

hozókat. Nagy segítség ez a tervek előkészítéséhez, büszke vagyok a munkájukra. Nem
is csoda, hogy több település polgármestere
is jelentkezett nálam, hogy nagyon szívesen
lemásolnák ezt a kis apparátussal végzett
precíz, pontos, gondos munkavégzés
modelljét. Így már érthető, hogy nyitottan és
minden félelem nélkül néztem az elmúlt
időszak vizsgálata elé. Részemről továbbra
is cél a stabilitás, tervszerűség, gondoskodás, fejlesztés. Mindezt a városban élők
megadóztatása nélkül.
Felvonultak a munkagépek, városszerte
fúrnak, ásnak, betonoznak. Mi készül?
Zöld várost építünk! Ennek értelmében a
hónap első napjaiban elkezdődött a
kerékpárút építése. A beruházásnak több
szakasza van. Az áruház melletti, már
meglévő szakaszt ki kell szélesíteni, mert
csak így minősül hivatalosan is kerékpárútnak. A kerékpárutat gyalogosok és kerékpárosok együtt kényelmesen tudják majd
használni. Közvilágítással és a gyengénlátókat segítő jellel lesz ellátva a kibővített
útvonal. A fogadó melletti területen a lefedett csapadékvíz elvezető csatornára kerül a
kerékpárút, korláttal, padkával biztonságosan elválasztva az autóforgalomtól. A kerékpárút érinti a bölcsődét, óvodát, iskolát, művelődési házat, sportcsarnokot. A munkálatok során eltávolított zöld növények helyett,
a program keretében dupla mennyiségű
növényeket fogunk telepíteni. A beruházás
első ütemének zárásaként kerékpártárolók
kerülnek kialakítására.
A fejlesztés keretében többek között megépül a Pécs felé vezető autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó elektronikus utas tájékoztató rendszer. Segítségével a tömegközlekedést igénybe vevők valós tájékoztatást
kapnak a busz érkezéséről. A buszra várakozók közérdekű információkról is tájékozódhatnak majd a rendszernek köszönhetően. A beruházás részeként két új
gyalogátkelő megvalósítását tervezzük a
városban, felfestéssel, megvilágítással. Az
egyik a Városháza előtt, a másik pedig a
művelődési ház mellett kerül kialakításra.
Nyárra tervezzük a tömegsportot és a szabadidősportot támogató futópálya elkészíté-

Felkerestük Tuza Juliannát, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnökét, hogy értékelje a város jelenlegi
anyagi helyzetét.
Nagyon szilárd, biztonságos a város gazdálkodása. Likviditási
gondjaink nincsenek. Jelentős pénzmaradvánnyal zártuk 2018at. Megnyugtathatok mindenkit, hogy Kozármisleny működése biztosított. Továbbra is stabilan el tudjuk látni az intézményeink fenntartását, közterületeink gondozását, a városüzemeltetést, a városgazdálkodást, a fejlesztéseket, településünk
működtetését. Képviselőtársaimmal továbbra is azon fogunk
dolgozni, hogy az elkövetkezendő időben ez így is maradjon,
és ezáltal a választóink bizalmát a jövőben is élvezni tudjuk.
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sét a művelődési ház közelében lévő tó környékén. Mellette játszóliget és helyi piac
kerül megépítésre. A művelődési ház megközelítését segíti majd a területen lévő parkoló bővülése. Kozármisleny épített és kijelölt kerékpárút hálózata eléri a 10 km
hosszúságot. A 152 millió forint vissza nem
térítendő támogatás a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében érkezett városunkba. A beruházás célja a település úthálózatának fejlesztése, az intézmények kerékpáros megközelítésének javítása, és a település közlekedésbiztonságának
fokozása. Nyár elejére tervezzük a kerékpárút átadását, hogy gyermekeink a szünidő
alatt már biztonságban élvezhessék a
vakáció nyújtotta bringás örömöket. Jövőre
tervezzük a Pécs irányába történő fejlesztést, de ehhez a szomszéd város partnerségére lesz szükségünk.
2014-ben indítottuk útjára ezeket az új típusú zöld gondolatokat, mikor a város lakossága 6100 fő volt. Ma bejelenthetem, hogy
Kozármislenynek 6800 állandó lakosa van.
Példátlan mértékű növekedést sikerült az
elmúlt években elérni. A Fészek lakótelep
benépesülésével a város lakossága
meghaladja a 7000 főt. Remélem, hogy
2019 év végén ezeket a zöld gondolatokat
visszük tovább Kozármislenyben. Véleményem szerint a Zöld Város Program is hozzájárult ahhoz, hogy Kozármisleny
továbbra is egy folyamatosan fejlődő város.
Ennek tükrében elmondható, hogy
mindenki kozármislenyi akar lenni, mert
kozármislenyinek lenni jó!
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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

EBOLTÁS
Értesítjük a tisztelt ebtartókat, hogy 2019-ben az alábbiak szerint kerül sor az ebek veszettség elleni
kötelező védőoltására. Az oltás minden három hónapot betöltött eb számára kötelező.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy beoltani csak és kizárólag chippel ellátott kutyát lehet!
A kutya oltási könyvét mindenki hozza magával!
Beültetés és mikrochip ára: 5.500,- Ft/db
Veszettség elleni oltás, féregtelenítés, és illeték: 5.500,- Ft/db
Új oltási könyv kiállítása: 500,- Ft/db
Eboltási időpontok:

2019. 04. 25. csütörtök:
16.15-16.45 Öregfalu (Kossuth L. u. italbolt előtt)
17.00-17.45 Iskola előtti új parkoló
18.00-18.30 Játszótér (Gárdonyi u.)
2019. 04. 26. péntek:
16.30-17.15 Toldi köz
17.30-18.00 Gyógyszertár (Móricz Zs. tér)
Dr. Reisz György állatorvos háznál is vállalja a kutyák beoltását és a chip beültetést.
A háznál történő oltás kiszállási díja 1.000,- Ft.
Időpont egyeztetés: Dr. Reisz György 20/95-78-767
Pótoltás időpontját a következő számban jelezzük.

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM
Kozármisleny, Egerág és Kisherend közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint
legeltetett állatokra vonatkozóan – a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára - 2019. április
3-tól 29-ig terjedő időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el Dr. Majoros Tibor járási
főállatorvos. Jelzett időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad
közterületre vinni, ezen felül a község (város) egész területén tilos bármilyen fajú állat legeltetése!
Tisztelettel: KKÖH
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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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MEGEMLÉKEZÉS
BALI KATALIN
KAPISZTRÁNA NŐVÉRRŐL
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Szeretettel hívunk mindenkit 2019. május 5-én
vasárnap tartandó ünnepi szentmisére 17.00
órakor, amikor megemlékezünk Bali Katalin
Kapisztrána nővérről, rendünk alapító
nővéréről és a Flüei Szent Miklós kolostor
templomunk építetőjéről halálának 10.
évfordulója alkalmából. A szentmisét Dr.
Kajtár Edvárd a pécsi székesegyház plébánosa
mutatja be. Előtte 16.15-kor Zsolozsmát, majd
Rózsafűzért imádkozunk.
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Kapisztrána nővér 1929.
október 3-án született
Erdőtelken, Heves megyében. 1945-ben belépett az Assisi Szent
Ferenc Leányai szerzetesrendbe, ahol szerzetes
fogadalommal kötelezte
el magát, betegápolást
tanult és kórházban ápolta
a betegeket. 1949-ben a
többi szerzetesrenddel együtt az ő rendjét is
feloszlatták, ezért el kellett hagynia a
kolostort. A következő évtizedekben szívében
szerzetesnővér maradt és Budapesten az
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás
Intézetben folytatott betegápoló tevékenységet.
1989-ben, amikor lehetőség nyílt újra, hogy
szerzetesi életet lehetett élni, ő néhány idős
nővértársával eljött Pécsre, és a pécsbányai
kórházban kezdték el a betegek mellett a
ferences szerzeteséletet. Fiatal nővérek is
csatlakoztak hozzájuk. Az ő munkájának és
hitének köszönhetően 1993-ban megalakult
Pécsett az Assisi Szent Ferenc Betegápoló
Nővérei szerzetesrend, amelynek 1999-ig ő
volt a vezetője. 1994-1997 között Kozármislenyben a Flüei Szent Miklós templomot és a
nővérek számára kolostort építtetett. A
következő években elindult a Dorothea Otthon
építése, ami 15 éve működik és 50 idős ember
ápolását-gondozását biztosítja. Egész életében
fontos volt számára az Istennel való személyes
kapcsolat, mélyen hitt Isten gondviselésében,
kereste az Úr akaratát és arra tanította a fiatal
nővéreket is, hogy bizalommal keressék Istent
minden körülmény között. Idős korában több
betegséget türelemmel viselt, amíg 2009.
május 10-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei
hirdetés

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 megj.: máj. 16.
lapzárta: máj. 9.
Kereskedelmi forgalomba
nem kerül.
A hirdetések és az aláírt cikkek
tartalmáért felelősséget
nem vállalok.
Internet: www.kmcsevego.hu
e-mail: csevego7761@gmail.com
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HOCHZEITSBRÄUCHE
emlékek, szokások a múltból

ROTARY TANULMÁNYI DÍJ
Alapítva: 2009
Cél: A középiskolás diákok és az egyetemi hallgatók
kiemelkedő tanulmányi valamint kutatómunkára
történő ösztönzése.
Díj: 100.000 Ft pénzjutalom és oklevél
A díj annak a kozármislenyi (esetleg erős kozármislenyi
kötődésekkel rendelkező) középiskolai tanulónak adományozható, aki:
• kiemelkedő középiskolai tanulmányi eredményekkel rendelkezik,
és
• kiemelkedő országos vagy nemzetközi versenyeredményei vannak,
esetleg kiemelkedő kutatási eredményeket ért el, valamint
• példaként állítható a város tanulóifjúsága elé.
A díj annak a kozármislenyi (esetleg erős kozármislenyi kötődésekkel rendelkező) főiskolai/egyetemi hallgatónak adományozható, aki:
• kiemelkedő egyetemi tanulmányi eredményekkel rendelkezik, és
• kiemelkedő országos vagy nemzetközi versenyeredményei vannak,
esetleg kiemelkedő kutatási eredményeket ért el, valamint
• példaként állítható a város tanulóifjúsága elé.
A díj odaítéléséhez pályázatot kell benyújtani, melynek az
alábbiakat kell tartalmaznia:
• Önéletrajz, mely tartalmazza a jogosultságra való indoklást is.
• Kozármislenyi kötődést igazoló okmányok fénymásolata.
• Kiemelkedő eredményeket igazoló okmányok fénymásolata.
• Név, cím, elérhetőség, telefonszám.
Pályázat beadásának határideje: 2019.05.15.
A pályázatot a következő címre kérjük küldeni:
Ritter Attila, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 86.
A feltételeknek való megfelelést a Kozármislenyi RC ifjúsági
felelőse és az elnökség/tagság által kijelölt két személy köteles
ellenőrizni. A javaslattétel és az ellenőrzés után a díj odaítéléséről a
Kozármislenyi RC tagjai az alapszabályban lefektetett elvek szerint
döntenek. A jelölés pozitív elbírálása esetén erről a jelöltet az
elnökség szóban és írásban is az átadás helyének és időpontjának
megjelölésével értesíti.

Az idei hosszú,
farsangi időszakban
dolgoztuk fel óvodánk németes csoportjaiban azt a
témát, hogy miként
zajlott nagyszüleink, dédszüleink
idejében egy-egy
esküvő, lakodalom.
Az időzítés nem
véletlen, hiszen régen a házasságok legtöbbje a téltemető-tavaszváró
mulatozós hetekben köttetett.
Nem volt nehéz felkeltenünk a gyerekek érdeklődését, hiszen
szerencsére valódi eszközök, ruhadarabok, könyvek, fotók álltak a
rendelkezésünkre, melyeket nézegetve elindulhatott a beszélgetés,
hogy miként is zajlottak régen az esküvők. Lányok, fiúk egyaránt
figyelmesen hallgatták a történeteket, gyűjtögették a különbségeket
régi és mai szokások között. Számos ötlet került elő ezen a héten:
lakodalmas játékok szervezése, csoportok közös játéka, tánca,
egymás vendégül hívása, gyerekek népviseletbe öltöztetése, véméndi
lakodalmas kisfilm megtekintése, tárgyi emlékek készítése. A heti
események közül kiemelkedett az a délelőtt, amikor Kriszti néni férje
meglátogatott minket, és bemutatta igazi harmonikáját, játszott
nekünk hagyományos, sváb muzsikát. Sőt: a mindenki által
megtanult Mit den Füßen geht es kezdetű tánchoz ő adta élő zeneként
a talpalávalót. Az emlékezés fényképeiből, barkácsolásainkból egy
mini kiállítást állítottunk össze az óvoda előterében, ahol gyerekek és
felnőttek örömmel nézhették a hét eseményeit. Köszönjük a szülők
segítségét, hogy tárgyi emlékek bemutatásával gazdagították e téma
feldolgozását.
Keményfi Márti

JÓZSA GERGELY NÉPTÁNCCSOPORT

A díj átadására végzős középiskolai tanulóknál – az iskola
hozzájárulása esetén – a ballagási ünnepélyen és a Kozármislenyi RC
Charterén (2019.06.22.) kerül sor.
Évente maximum két Rotary tanulmányi díj adható át, de a díjak csak
abban az esztendőben kerülnek kiadásra, melyben a jelölők olyan
személyt találnak, aki a kritériumoknak maradéktalanul megfelel.
Kozármisleny, 2019. 04. 02.
RC Kozármisleny elnökség
hirdetés

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!

Fotó: Keserű Árpád

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes
vezetésével többszáz néptáncos
táncolt a "Tavaszi szél vizet
áraszt..." kezdetű népdalra a
Budapesti Tavaszi Fesztivál
nyitónapján a Hősök terén.
Képünkön a kozármislenyi
hagyományőrzők táncolnak a
több száz magyar résztvevővel.
Hozd a saját táncod!
2019. március 23, Bag
Az Eismann házaspár az
Országos Hagyományőrző
Szólótáncversenyen nyújtott
teljesítményért Fülöp Ferenc
Díjban részesült. Gratulálunk!
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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

10 fajta Lucaffé prémium kávé. Capri sütemények.
Gelatéria és kürtős fagylalt.
Sütemény és torta rendelést felveszünk!

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

Bankkártyás fizetési lehetőség!
Tel: 06-30/435-8373 e-mail: mokka@gmail.com
nyitva: vasárnap 11.00-18.00,
a többi napon 10.00-18.00
Kozármisleny, Pécsi utca 1. Művelődési Ház

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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HEREND - BALÁCA -VESZPRÉM

KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA

A Családok Kulturális és Szabadidőpsort Egyesülete május
11-ei kirándulását Herenden, a porcelángyárban kezdi.
Majd Balácán a római villagazdaságban többek között
megtekintjük a több, mint 700 000 darabból készült,
rekonstruált 70 m 2 -es mozaik padlót. Zárásként
Veszprémban a Szaléziánum, majd szabad program
kövekezik. A 40 induló között már csak pár szabad hely van.
Ára: 13 500,-Ft. Kirándulásain nyíltak, azokhoz bárki
csatlakozhat. Érdeklődni az egyesület elnökénél Palotai
Jánosnál (06-30/48-777-38) lehet. www.csakszis.hu/2019
Sok szeretettel meghívjuk a

KOZÁRMISLENYI JÓTÉKONYSÁGI
TÁRSASTÁNC GÁLÁRA
és az azt követő

BATYUS BÁLRA
Helyszín: Kozármisleny, Sportcsarnok
Időpont: 2019. április 27. 18:00
A bál várható kezdete: 20:00
(Zenél: NGR Music Group)
A műsoron fellépnek a Kozármislenyi Alapfokú
Művészeti Iskola és a Tornádó TSE táncosai.
Mindenkit szeretettel várunk!
A bálon való részvételi szándékát kérjük a
Művészeti Iskolában jelezze.
Báli belépőjegyek és támogatói jegyek elővételben
válthatók április 23-ig 2500,-Ft/felnőtt és
500,-Ft/diák áron!
További információ:
Művészeti Iskola: 72/370-690

2019-es év Kosárlabda Diákolimpia III-as korcsoportjában a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola
csapata a városi döntő aranyérmét követően a megyei
döntőt is magabiztosan nyerte ezzel jogot formált az
országos elődöntőben való részvételre!
Csupán egy lépésre került az országos nagy döntő, de már
ez is óriási siker, büszkeség számunkra, hisz a csapat
nagy része a Kozármisleny SE Kosárlabda Szakosztályának játékosa.
Játékosok edzője: Kaltenecker András illetve Imreh
Ajtony, aki egyben a csapat felkészítő tanára is.
Gratulálok az eddigi eredményhez, további sok sikert
kívánunk!
Tóth József kosárlabda szakosztályvezető
hirdetés

Gyermekfelügyeletet, óvodából, iskolából hazakísérést, kutyasétáltatást, betegápolást, idősgondozást vállalok, szükség esetén
autóval is. Leinformálható, empatikus, intelligens, 60 feletti fitt nő. Hívjon bizalommal! Makk Éva 20-941 3775
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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