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Kozármisleny
Kozármisleny Baranya megye szívében, Pécs szomszédsá-

gában, a várostól délkeletre terül el, néhány kilométerre a 

Mecsek hegység déli lábától, de már a Baranyai-dombság 

részeként.

Már az ókorban is jelent�s település volt a római ha-

di út közelében. Két korábbi község, Kiskozár és Misleny 

egyesüléséb�l jött létre. Kiskozár neve Kosar alakban 

1332–1335 között, Misleny neve pedig 1266-ban Myslen 

változatban fordult el� el�ször az írott forrásokban. A XII–

XIII. században önálló várispánságként szerepelt Koaszt vá-

ra Misleny határában. A török megszállás évszázada alatt a falu elnéptelenedett, csak 

a XVIII. századtól kezd�dött el újra fejl�dése.

A település jelenkori történelme a két falu, Misleny és Kiskozár egyesülésével in-

dult 1928. szeptember 6-án. Már ekkortól közigazgatási centrum volt és körjegyz�ségi 

székhely. Kezdetben kilencszázan, majd a hetvenes évekre már kétezren lakták.

A  rendszerváltást követ�en a település fejl�dési üteme tovább fokozódott, és 

2005-ben túllépte az 5000 f�s népességszámot. Kozármisleny ekkor vált nagyköz-

séggé.

A település ilyen ütem�, dinamikus fejl�dését Pécs városának közelsége és a helyi 

infrastruktúra céltudatos, folyamatos fejlesztése tette lehet�vé.

Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata 2007. február 15-én benyújtotta pá-

lyázatát a városi címre. 2007. július 1-jén várossá nyilvánították, így Baranya megye 

13. városává vált. Lakóinak száma jelenleg 5689 f�. A város napját szeptember 6-án 

ünnepli, a létrehozott kitüntetéseket ezen a napon adják át.

A városban két katolikus és egy református templom várja a híveket. Három étte-

rem, panziók, két cukrászda, két pékség és Spar Áruház, két gyógyszertár, feln�tt- és 

gyermekorvosi rendel�k, illetve fogorvosok állnak a lakosság rendelkezésére.

Református templom Assisi Szent Ferenc-templom
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A szabad id� eltöltésére számos lehet�ség ígérkezik. Fedett, m�füves labdarúgó-

pálya, sportcsarnok, horgásztó, fi tneszcentrum, lovaglási lehet�ség várja a látogató-

kat. A  látványtó partján álló m�vel�dési ház rendszeres és változatos programokat 

kínál a különböz� generációknak.

A városban m�ködik a Janikovszky Éva Általános M�vel�dési Központ, amely a böl-

cs�de, óvoda, általános iskola és könyvtár integrációjából jött létre. Az önkormányzat 

a Bursa Hungarica fels�oktatási ösztöndíj pályázat támogatója.

Kozármislenyben jelent�s számban m�ködnek helyi egyesületek, civil szerveze-

tek. A  legnagyobb egyesület a Kozármislenyi Sportegyesület, melyben labdarúgó, 

kézilabda, kosárlabda, ritmikus gimnasztika, sakk és asztalitenisz szakosztály m�ködik. 

Az egyesület 2007-ben a Prima Primissima Díj területi kitüntetésében részesült. To-

vábbi egyesületeink: Józsa Gergely Néptáncegyesület, Tornádó Tánc Sportegyesület, 

Kozármislenyi Fúvószenekar, Nyugdíjasok Egymásért Egyesület, Kozármislenyi Ifjúsá-

gi Szervezet (Komisz), Bújj-bújj Zöldág Egyesület, Kozármisleny Német Nemzetiségi 

Egyesület, Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület, Családok Kulturális és Szabadid�- és 

Sportegyesülete, ezenkívül még számos civil szervezet. Az egyesületek jelent�s prog-

ramszervez�i városunknak, ünnepeink aktív résztvev�i, nemzetközi versenyeket, nép-

tánctalálkozókat is lebonyolítanak.

Rendszeres nemzetközi kapcsolatok romániai, horvátországi partnerekkel, Határon 

Túli Magyarok Fesztiválja.

A  város dinamikus fejl�dése a kistérségi központtá válás lehet�ségét, valamint 

okmányiroda és további szolgáltatások létrejöttét teremtheti meg.

Sportcsarnok

Lakópark a látványtó partján

Janikovszky Éva Általános M�vel�dési Központ

Városháza

E számunk megjelenését Kozármisleny Város Önkormányzata támogatta.



Nyeregben

„A magyar nyergelés a török kor végén egész Európában divatossá vált. 

Angliában keresett cikk volt az ún. Ragotzki-nyereg és sokan tanulmá-

nyozták a francia huszárok magyar nyergelési módját.” (Gráfi k Imre)

„A  mai napig emlékszem rá, hogy melyik parasztudvarban milyen lo-

vak álltak, a rokonok lóistállóiban töltöttem a legtöbb id�t, és ponto-

san emlékszem a falu f�terén a szép evangélikus templom mellett álló 

jegyz�i ház udvarán lév� fedeztetési állomásra, ahol két hatalmas pej 

hidegvér� mén állt az istállóban.” (Hecker Walter)

„Abbahagytam a várakozást, és a belovagló állásomat is feladtam. 

Azóta nincsen számottev� kapcsolatom a lovakkal. Ha lovakat lá-

tok, feltolulnak az emlékek, de fájdalmas nosztalgiaérzés nincs 

bennem.” (Balczó András)

„Kormány nincs, a kezedben lév� szárral, illetve lábbal és egyensúly-át-

helyezéssel irányítasz, de akadnak csodalovak, például Pió érti a jobbra 

és balra kifejezéseket is.” (Babári Netti)

„Lépés feketében. Nyoma sincs der�s szökellésnek, a paták tempója 

egy a gyászolók nehéz lépteivel. Lassú fájdalom Chopin gyászindu-

lójára. És fojtogató düh, elkeseredett szomorúság liszt Funérailles- 

jára.” (Elek Szilvia)

„Egész nap fi gyeltelek. Hihetetlen, hogy mennyi mindent meg tudtál 

csinálni a lovaddal. Úgy t�nt nekem, mintha ezek a kubai lovak értené-

nek magyarul.” (Ifj. Bozsik József)
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