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       1. Bevezető  

A Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft.   működésének első teljes évét zárta 2016-ban.  

Így ez az első teljes év, melynek során a várossal kötött feladatellátási szerződésében  rögzített 

vállalások teljesülését, eredményességét bemutathatjuk, illetve  hibáit  fel tudjuk tárni. 

Az alapvető cél, hogy a közművelődési és  könyvtári szolgáltatás  a településen  kiszolgálja az itt 

élők igényeit, megvalósult. A továbbiakban az ehhez kapcsolódó információkat részletezzük. 

2. Dokumentumok 

A 2016-os év elején elkészítettük a két szervezeti egységre  /Művelődési Ház, Városi Könyvtár/ 

vonatkozó alapdokumentumokat, amelynek alapjai az előd intézmény (JÉÁMK ) 

intézményegységeire vonatkozó dokumentumok voltak. A törvényi szabályozás figyelembe véve 

az alábbiak készültek el: Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft Szervezeti és Működési 

Szabályzata , Pénzkezelési Szabályzat, Munkaköri leírások, Házirend, Városi  Könyvtár  Szervezeti 

és Működési Szabályzata, Használati Szabályzata, Gyűjtőköri Szabályzata,, Küldetésnyilatkozata. 

Az elkészített dokumentumok elkészítésénél igyekeztünk azt a sajátosságot figyelembe venni, 

hogy egyrészt  gazdasági társaságként, másrészt intézményi keretekben működő szervezeti 

egységek működését igyekeztünk rögzíteni és szabályozni. Az év során az EMMI szakértői 

ellenőrzést rendelt el a Városi Könyvtárban, melynek során az alapdokumentumok 

tekintetében hiányosságot is feltártak, amelynek forrása  a sajátos jogi helyzetből adódott. A 

szakértő hiányolta a Könyvtár alapító okiratát, melynek hiányában az elkészített szabályzatokat 

sem tudta elfogadni. Ennek a helyzetnek a megoldását,  az EMMI végleges állásfoglalása fogja 

hozni reményeink szerint. 

3. Szakmai program megvalósulása  

A két szervezeti egységben folyó szakmai tevékenységeket Művelődési Ház- közművelődés, 



Városi Könyvtár- nyilvános könyvtári szolgáltatás, külön részletezzük. 

3.1 Művelődési Ház 

A közművelődési feladatokat elsősorban a városban élő különböző korosztályok, társadalmi 

rétegek igényeihez, illetve a  2012. évi CLII. törvényben meghatározottaknak megfelelően szerveztük. 

        3.1.1 Saját rendezvények 

        A már 2015-ben elkezdett Családi Napjainkat igyekeztünk 2016-ban is folytatni. A tapasztalat 

 azt mutatta, hogy a fiatal családok szívesen látogatnak le ezekre a rendezvényekre. 

 Többnyire szombaton tartottuk, mindig egy-egy jeles naphoz vagy témához igyekeztünk 

 kapcsolni. Sajnos a tavaszi időszak kimaradt, a felújítási munkák miatt de így is 

megtartottunk   három őszit (Vendel napi lazítós, Márton Napi, Mikulás napi). Mindegyiken nagy 

volt a részvétel, a Márton napon az két oktatási intézménnyel együtt történt a szervezés. Saját 

rendezvényünk , a „Miénk a Ház „- program volt, amelyen az építési munkák utáni ünnepélyes 

birtokbavételt ünnepeltük a város civil szervezeteivel április 28-án. Az EMMI részéről dr. Hoppál 

Péter kulturális államtitkár is jelen volt. 

Kiállításokat is rendeztünk az alábbi témákhoz kapcsolódóan: a Kaptár Egyesület kézműveseinek 

kincseiből tavasszal, Pécsi Fotókör tagjainak alkotásaiból ősszel, illetve Nők kékben című kiállítást 

az autizmus témaköréhez kapcsolódóan. 

2016-ban szerveztük meg először saját táborainkat, mely iránt nagy volt az érdeklődés. Augusztus 

első két hetében óvodai-bölcsődei nyári napközis tábor, illetve kreatív tábor volt az általános 

iskolások részére. Ez utóbbihoz sikerült az Erzsébet programon keresztül forráshoz jutni, így 

azoknak a családoknak gyermekei akik szerényebb anyagi körülmények között élnek, azok is részt 

vehettek a gazdag programokkal tarkított szünidei héten. A kicsiknek szervezett napközi is 

hiánypótlónak mutatkozott, mert az óvodai szünet alatt szerveztük, természetesen szakképzett 

óvónőkkel és pedagógusokkal.  

A Művelődési Ház a hagyományokhoz híven helyt adott helyi civil szerveztek programjainak, 



próbáinak is, de két kiemelkedő esemény is megrendezésre került a Diabelli Alapítvány és 

Művészeti Iskolán keresztül., az egyik a Ritka Hangszeresek Találkozója (április 15.)  illetve a 

Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola 20. évfordulóját is nálunk ünnepelte, színvonalas 

műsorokkal, híres előadókkal.   

 

3.1.2 Nagy rendezvények 

Mislenyi Majális 

A tavasz első nagy rendezvénye a Mislenyi Majális volt, mely  főző és sütőversennyel indult, 23 

csapattal. A kikapcsolódósára vágyókat, a Családi liget látványos kültéri játékai (légvárak, 

kötélpályák, buborékfoci, logikai játékok, ördöglakatok, autómodell-bemutató) várták. Anyák 

napja alkalmából kézműves foglalkozásokat is szerveztünk. Akik üzenni szerettek volna 

édesanyjuknak, „Szeretettel Rólam-Neked” egyedi fotózáson is részt vehettek. A Józsa Gergely 

Néptánccsoport előadásában is anyaság egyik fontos eseménye, a keresztelő szokása 

elevenedett meg új koreográfiájukban. A színpadi programok délután kezdődtek: 

sportbemutatók, modern tánc és rock’n’roll táncosok váltották  egymást. A zenei kínálatban 

country és rock is szerepelt, este pedig utcabál zárta a rendezvényt. Sajnos az időjárás nem 

kedvezett az esti programoknak, az eső és a hideg miatt a sátorba kényszerültek a látogatók.  

Látogatók száma: 1000 fő  

Rendezvény végleges költségvetése: 1 200 000 

Családi Gyermeknap   

A 2015-ös évhez hasonlóan 2016-ban is két helyszínen, az Öregfaluban a  Templom téren és a 

Mosógát környékén, valamint az Orgona utca – Zrínyi utca találkozásánál vártuk a kicsiket és a 

nagyobbakat május 29-én. A napot jótékonysági futóversennyel  I. Mozdulj Mislennyel 

kezdtük, melynek eredményeként közel 100 000 forint az Élet-Esély Egyesület nyári táborának 

megsegítésére jött össze. A Mosógátnál lovaglási lehetőség, mezőgazdasági gép-bemutató, 



légvár, trambulin, körhinta és ügyességi játékok csalogatták a gyerekeket. Az Orgona utca 

környékét is gyerekeknek való játékokkal és programokkal   töltöttük meg: kötélpálya, légvárak, 

kézműves foglalkozás és - vásár, bábszínházi előadás, és végül az   Iszkiri együttes koncertje 

közül válogathattak  az érdeklődők. Az újtelepi helyszínen igazi jurtát is felállítunk, és íjász 

bemutató és kis vitéz képző is indul nem csak fiúknak .Az Újtelep és az Öregfalu között kis 

vonat szállította a családokat, amely gyerekeknek ingyenes volt és nagy sikernek örvendett. A 

rendezvény szponzorai az alábbi vállalkozások voltak:  Szigetvári Takarékszövetkezet, Center 

Étterem, Kovács Cukrászda. 

Látogatók száma: 1200 fő  

Rendezvény végleges költségvetése: 910000 

Városnap2016 

Szeptember 9-én  Áldozó László amatőr festőművész „Kozármisleny” című kiállításának 

megnyitójával kezdődtek a városnapi programok. A  Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a 

Józsa Gergely Hagyományőrző Táncegyüttes szervezésében „Hagyományok határok nélkül”  

programsorozatban néptánccsoportok bemutatóival folytatódott a program a Művelődési Ház 

mellett felállított nagyszínpadán, melyet  operett est követett, majd utcabál zárta a pénteki 

eseményeket. Szeptember 10-én, szombaton délelőtt a Városházán ünnepi testületi üléssel vette 

kezdetét a második nap, ahol  átadták a városi kitüntetéseket is. A nagyközönség is megnézhette a 

Koasz várának makettjét, valamint egy kis kiállítás keretében megismerkedhetett a Pag városával  

(Horvátország) . A Művelődési Ház és környéke a családi programoknak ad helyet. A hagyományos 

Bográcsos kakaspörkölt-főző versenyen a regisztrált csapatok 8.00 órakor kezdhetnek hozzá a 

főzéshez. A Családi ligetben „csak ügyesen és bátran” lehetett  szórakozni. 9.00 órakor 

sportbemutatókkal vártuk a családokat, majd  a Hahó együttes koncertje következett.  A Kaptár 

Egyesület tagjaival kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki kézügyességüket az érdeklődők. A 

bátorságot tettük próbára a Kalandpark meglepetés-, illetve a Parapark logikai játékaival  a kicsik a 

LEGO-kiállításon  és játszóházban szórakozhattak. A nagyszínpadi produkciók szervezésénél 



igyekeztünk minden célcsoportnak megfelelő fellépőt leszervezni, így fellépett: Dirty Nancy 

együttes,   Rudan Joe Band.  E mellett a  Kozármislenyi Tv stábja kapcsolatrendszerét felhasználva 

a testület jováhagyásával meghívásra kerülteke a Muzsika Tv sztrá fellépői, elsősorban pop 

együttesek /Josh, a Romantic, Giiza & En.I.el, a HooDiz és a ByTheWay /.Sajnos  olyan 

hangulatkeltés folyt a fellépők ellen (Gáspár Győző), hogy a program szervezése előtt nagyon sok 

energiát vett el tőlünk.A hagyományos tűzijáték sem maradhatott el, majd  az estet Retro Party 

zárta. 

A rendezvény összköltségvetése:3 520000 

Látogatók száma: kb.3000 

 

Advent Kozármislenyben 

 Az adventi időszakhoz kapcsolódó programokat egységesen szerveztük meg programsorozat 

formában.  Adventi kalendáriumba minden olyan program belekerült, ami a városban látogatókat 

várt, függetlenül attól, hogy ki a szervező. Az általunk megszervezett programok az alábbiak 

voltak:Családi Nap a Mikulással ,Téli Tini party ,Ünnepre hangoló …babáknak és kis-, és 

nagymamáknak, Idősek karácsonyi ünnepsége, Városi gyertyagyújtás. 

Az egységes arculat,jól irányított marketing eredményeképpen évzáró programjaink látogatottsága 

nagyon jó volt. 

Látogatók száma:kb.1100 

Költségvetés: 870000 

 

3.1.3 Nemzeti ünnepek 

A város igényeinek  megfelelően tartottuk a  nemzeti ünnepeket. Az 1848/49 forradalom és 

szabadságharc  168. évfordulóját, Március 15-én rendeztük meg, Családi Nappal egybekötve. 

Sajnos az esős időjárás a programunk egy részét meghiúsította, de így a megemlékezésen sokan 



vettek részt (kb.80 fő). Az Augusztus 20.-i műsorunkat a Józsa Gergely Néptánc Csoporttal együtt 

állítottuk össze. A Városháza előtti téren közel százan ünnepeltünk együtt. Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc 60.évfordulójára kiírt pályázaton sikeresen szerepeltünk, így annak 

eredményeképpen  egy fekete gránittömbből készült el 1956-os emlékmű, mely a Templom téren 

kapott helyet. Az emlékmű avatása és a hozzá kapcsolódó ünnepség  emlékezetes marad  a 

résztvevőkben.  

3.2 Városi Könyvtár 

Egész évben kiemelt feladat volt a a  fizikailag lekerült, de az adatbázisban nem szereplő könyvek 

újra leltározása. E mellett az újonnan vásárolt  és  lakossági adományból  birtokunkba  került 

könyvek állományba történő iktatása. Külön feladat volt a  könyvtári dokumentumok átdolgozása: 

Szervezeti és Működési Szabályzat, Gyűjtőkör, Könyvtárhasználati Szabályzat. 2016 tavaszán a 

könyvtár alapterülete megnőtt és 8 darab polccal bővült, így sikerült áttekinthetőbb rendet 

kialakítani.  

Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy az általános iskolásoknak is külön programokat szervezzünk. 

Így 2016 tavaszán  Vincze Mária kolléganőnk részt vett egy ún. Vár projekt közös munkájában, 

melyet 2. évfolyamosokkal együtt dolgozták ki. 

Író-olvasó találkozók: Január: Orcsik Ferenc Október: Gévay Csilla írónő  

Kiállítások: A Magyar Kultúra Napja – kiállítás Kölcsey és kora címmel. 

Könyvkiállítás 1848. március 15-ére 

 A Művelődési Ház munkatársaival minden nagyobb rendezvényen részt vállalt a könyvtár 

munkaszervezete is. Ingyenes beiratkozással, új könyvekkel igyekeztünk kedvet ébreszteni a 

könyvtárba történő beiratkozásra. A munkaszervezet az alábbiak szerint alakult: Lipóczky Nóra , 

Vincze Mária, illetve dr. Szénánszky  nyugdíjas könyvtárosok segítették a könyvtár új helyen történő 

kialakítását, melynek munkájába Burján Péter kapcsolódott be  2016 októberében.  

 



3.3 Pályázatok 

    2016-ban  az Önkormányzaton keresztül beadott pályázatunk az 1956-os évfordulóhoz 

 kapcsolódó pályázat volt (Büszkeségpont kialakítása Kozármislenyben), 2 millió forint értékben. 

 Önállóan beadott pályázatunk az nyári táborainkhoz kapcsolódott. Sikeresen pályáztunk az Erzsébet               

 Programban, melynek révén  ingyenesen táborozhatott egy héten keresztül 25  nagycsaládos 

 gyermek. Több pályázathoz is igyekeztünk ötleteinkkel, elképzelésinkkel bekapcsolódni, melynek 

 megvalósulása 2017-ben várható.  

 

3.4 Szakmai kapcsolatok-partnerség 

 A városon belüli kapcsolataink részben a helyi intézményekhez kötődnek: Janikovszky Éva 

Általános Iskola,  Janikovszky Éva  Óvoda és Bölcsőde., másrészt civil szervezetkehz, illetve 

vállalkozásokhoz. 

Igyekeztünk mindhárom területen élő kapcsolatokat kialakítani, melynek révén rendezvényeink   

sikerét , illetve szolgáltatásaink eredményességét segített elő. Az évente legalább 4 alkalommal 

megtartott Civil fórum lehetőséget biztosított arra, hogy koordináljuk programjainkat, illetve 

segítsünk egymásnak. Az év második felében igyekeztünk országos szakmai szervezetek 

munkájába is bekapcsolódni (Népművelők Egyesülete). 

      

 

3.5 Kommunikáció, marketing 

2016 tavaszára elkészült az új honlapunk (www. mislenykult.hu), mely elsősorban alapadatok, 

rögzítésére, programok, szolgáltatások bemutatására szolgál. A napi kommunikációt a közösségi 

oldalon közvetítjük az irántunk érdeklődők felé (facebook). Ez utóbbi napi forgalma az év 

végére jelentősen javult, beépült a köztudatba. Offline megjelenésünk a Csevegő helyi újságban  

havi egy alkalommal realizálódik visszatekintések, illetve program előzetesek formájában.  



A város elején meglévő LED-falon aktuális információkat és állandó szolgáltatásainkat jelenítjük 

meg.  

3.6 Statisztikai adatok 

             Melléklet: 2 db.  

4.1 Személyi feltételek 

Személyi állományunk az alábbiak szerint alakult: 

Művelődési Ház: Baka Sára  (ügyvezető, kulturális menedzser, néprajzos), Várnai-Nagy 

Szimonetta (asszisztens), Kiss Anikó (kommunikációs asszisztens)-Kulturális 

közfoglakoztatottVárosi Könyvtár: Lipóczky Nóra (könyvtáros részmunkaidős), Vincze Mária 

03.30-(könyvtáros részmunkaidős), dr. Szénánszky Mária 06.30. (könyvtáros részmunkaidős), 

Burián Péter (könyvtáros részmunkaidős)Technikai személyzet: Orsós Mária (takarító 

részmunkaidős), Pál Tiborné (gondnok-takarító  részmunkaidős). 

5. Infrastruktúra 

2016-ban közel 20 milliós fejlesztés történt az ingatlanunkon. Elkészült a tetőtér bővítés, 

mosdók felújítása, illetve az oktató terem, büfé, konyha, hall rekonstrukciója. Az épület előtti 

parkoló is új burkolatot kapott. Ezzel a fejlesztéssel nem csupán nagyobb térben folyhat a 

közművelődési  és könyvtári tevékenységünk, hanem minőségi változást is eredményezett.- 

 

Kozármisleny, 2017. április 11 . 

 

 

 

 


