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A Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár NKft. a város a közművelődési alapellátó 

szervezete. Tevékenységében kultúraközvetítő, szolgáltató intézmény. A város polgárainak, a 

kistérségből, az ország más részeiből és a határon túlról ide látogató vendégeknek sokrétű, 

színvonalas művelődési és szórakozási lehetőséget biztosít. Az intézmény működésének célja 

a kultúraközvetítés, a település művészeti és szellemi értékeinek megismertetése, a 

hagyományok ápolása, az amatőr alkotók ösztönzése, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez 

kötetlen művelődési formák kínálata, emellett egy olyan közösségi pont megteremtése, ahol 

a kozármislenyi lakosok, a kisebb és nagyobb lakóközösségek helyet, teret, szakértő segítséget 

kapnak, otthon érezhetik magukat - erősítve ezzel a lokálpatriotizmust is. Emellett fontos 

feladatunk a rendezvényeken keresztül a város arculatának megőrzése, építése. 

Városunkban a kulturális szolgáltatások számára kedvező gazdasági, társadalmi és 

szervezeti feltételek biztosítottak. 

Kozármisleny Város Önkormányzata a kötelező közművelődési feladatait közművelődési 

megállapodás keretében adta át a Nonprofit Kft. részére, mely megállapodás utoljára 2020-

ban módosult. Ennek tartalmi elemeit az 1997. évi CXL. tv. 79. § (2) bekezdés állapítja meg, A 

törvényhez kapcsolódóan az EMMI 20/2018. (VII.9.) végrehajtási rendeletben határozta meg 

a szakmai feladatellátásra, szervezeti keretekre vonatkozó részletes szabályokat.  

Ez alapján a Művelődési Központ a 2021. év folyamán koordinálta a városi 

nagyrendezvényeket, szervezte a nemzeti ünnepeket, illetve a kisebb rendezvények, 

tematikus családi napok lebonyolítása is az intézmény hatáskörébe tartozott. Emellett a nyári 

időszakban több turnusban saját gyermektáborokat szervezett, valamint helyet adott a civil 

szervezetek táboroztatásának is. Az intézmény nem csak a nyári időszakban volt jelentős 

befogadóhely a különféle csoportok számára, számos egyesületi foglalkozás, edzés helyszínét 

jelentette a hétköznapokban, valamint a város iskolájával, óvodájával, egyéb intézményeivel 

is rendszeresen együttműködött – a vírushelyzet okozta korlátozásokat mindvégig szem előtt 

tartva. A művelődési ház fontos küldetésének tekinti a helyi művelődő közösségek 

felkarolását, szakmai támogatását, számtalan tematikus képzés, program színhelye, ezt szem 

előtt tartva több kisebb csoport, program is útnak indult az év második felében. 



A Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési könyvtár, tevékenységeit a 

Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár NKft-n keresztül látja el. Működése a 

következő szakfeladatokon alapul: a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (910121), 

a könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (910122) és könyvtári szolgáltatások 

(910123). A könyvtár 2015-től a művelődési házzal egy épületben, integrált intézményként 

működik. Küldetésnyilatkozata szerint - a település nyilvános könyvtáraként - fő feladatának 

azt tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a 

magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a 

színvonalas szórakozásra. 2021-ben - a korlátozások mellett - ezen irányvonalak mentén 

haladt, szolgálta ki régi és új olvasóit.  

A két szervezeti egységben folyó munkavégzést egyrészt a veszélyhelyzet okozta korlátozások, 

másrészt a személycserék nehezítették.  

1.1. Személyi feltételek 

A 2021-es évben a személyi állományban, munkakörökben több változás történt. Januártól a 

munkaszervezeten belüli feladatfelosztás módosult: Várnai-Nagy Szimonetta év elejétől a 

könyvtári tevékenységet látta el, Kis-Buchberger Petra pedig a közösségszervezési 

tevékenységre fókuszált. A feladatkörök felcserélését az aktuálisan folytatott tanulmányok, 

illetve a hosszútávú tervek indokolták.  

2021. január 1. és március 1. között:  

Baka Sára – ügyvezető, Várnai Nagy Szimonetta – könyvtár asszisztens, Petike Petra – 

gazdasági munkatárs (EFOP pályázatból finanszírozva), Kis-Buchberger Petra – közösségi 

szervező, Orsós Mária – intézményi takarító 

Március elsejétől Petike Petra a művelődési központ állományába átkerült, majd május 2-tól - 

a korlátozások enyhítését követően – Lipóczki Eleonóra is újra részmunkaidős könyvtárosként 

volt foglalkoztatva.  

Nyáron az Önkormányzat döntött az ügyvezető igazgatói poszt kettéválasztásáról. Mivel a 

változást a korábbi igazgató, Baka Sára nem fogadta el, így a módosítást személycsere követte. 

Augusztus 1-től az ügyvezető igazgató B. Bezdán Katalin, a szakmai igazgatói posztra 

pályázatot írtak ki. 



Alkalmi munkavállalók egész évben segítették a munkát:  

Frölich Márta, pénztáros augusztusig, majd októbertől Marosi Éva vette át az ellenőri 

szerepkört. Tóth Ferenc, piacfelügyelő, Eismann Gyula, karbantartó (augusztustól), Mika 

Viktória, a Kozármislenyi Alkotó Műhely vezetője (októbertől), Dombi-Mirolya Liza, a 

KultúrSzalon Exkluzív házigazdája (októbertől).  

Pál Márta, gondnok, takarító az év utolsó három hónapjában az önkormányzaton keresztül 

pályázati finanszírozásból segítette munkánk. 

1.2. Tárgyi feltételek 

Az ingatlan fejlesztésére vonatkozóan két nagyobb beruházás történt 2021-ben: a 

színházterem parkettájának felújítása, illetve a Művelődési Központ belső udvarán lévő 

árnyékoló rendbehozatala. 

A könyvtárhoz, irodákhoz tartozó mosdók az év utolsó hónapjában gyakorlatilag 

használhatatlanok voltak többszöri dugulás miatt, ennek helyreállítását tárgyévben már nem 

sikerült megoldani. Emellett több kisebb javítási munka is történt: többek között a raktár 

beázásának korrekciója, a hall festése. 

A Művelődési Központ és Könyvtár mislenykult.hu weboldalának fejlesztése szintén egy volt a 

tavalyi év kiemelt feladatai között. Egy új, átlátható, felhasználóbarát felülettel várjuk 2021 

májusától látogatóinkat. 

1.3. Pénzügyi-gazdálkodási adatok 

2021-ben is nehézséget jelentett a bérleti díjak elmaradása mind az állandó és eseti 

foglalkozások, mind a rendezvények esetében a vírushelyzet miatt. Az NKft. összes árbevétele 

48.735.000.- Ft, ebből az önkormányzati támogatás és állami normatíva összege 35.228.427.- 

Ft., a különbözet a saját bevételekből, a pályázati és egyéb támogatásokból tevődik össze. A 

legnagyobb kiadás a bérre és járulékra fordított összeg, összesen 25.343.632.- forint. A 

gazdálkodás 2021-es eredménye 443.000.- Ft.  

Sikeres pályázatok 2021-ben: Erzsébet tábor (1.796.584.- Ft), Előadó-művészeti szervezetek 

többlettámogatása programra (1.500.000.- Ft). További támogatások: a könyvtár 



érdekeltségnövelő támogatása (1.705.000.-), illetve a veszélyhelyzet időszakára megadott 

bértámogatás (3. 640.000.- Ft). 

A részletes bevételeket-kiadásokat a pénzügyi beszámoló, illetve a főkönyvi kivonat 

tartalmazza.  

1.4. Szakmai munka eredményei 

A pandémia a tavalyi évi terveket is jelentősen átírta, a 2021-re tervezett szakmai munka egy 

része realizálódott. Az év első négy hónapjában rendezvényeink az online térben valósulhattak 

meg, az első offline programunk a gyermeknap volt. Az adventi programsorozatot szintén a 

vírushelyzet árnyékában, korlátozások mellett tudtuk lebonyolítani. A köztes időszakot 

szerencsére csak minimálisan érintették a veszélyhelyzetben bevezetett óvintézkedések.  

A veszélyhelyzet időszaka nem csak nehézségeket okozott, de új kihívások elé is állította a 

munkaszervezetet.  Az oltási kampány és az oltások szervezése mellett oltóponttá is 

avanzsálódott az intézmény.  

A város kulturális stratégiájának előkészítése megtörtént, azonban annak tárgyalására, a 

vélemények ütköztetésére már nem volt lehetőség.  

Jelentős szakmai átalakulást eredményezett a már korábban említett vezetői státusz ketté 

bontása (ügyvezető igazgatóra és szakmai igazgatóra), az ezzel járó személyi változások is 

meghatározók voltak a munkafolyamatok alakításánál. A Misleny Magazin összeállítása 

augusztustól a Művelődési Központban zajlik, ez jelentős időráfordítást igényel. 

A látogatói létszámra vonatkozó adatok a teljes lezárások, illetve a már engedélyezett 

rendezvényeken bevezetett létszámkorlátozások miatt nem relevánsak. A heti 

rendszerességgel megtartott sportfoglalkozások, próbák számában jelentős csökkenést a 

nyitvatartás ideje alatt nem érzékeltünk, a baba-mama foglalkozások száma azonban az újra 

nyitást követően csökkent. 

 

 

 

 



NAGYRENDEZVÉNYEK 

A Majális már az egymást követő második 

évben elmaradt. A Családi Gyermeknap 

megszervezésére a korlátozások hirtelen 

feloldása miatt gyakorlatilag szűk két hét állt 

rendelkezésünkre. A rövid idő ellenére 

változatos programokkal, jelentős 

látogatottsággal zárhattuk május utolsó vasárnapját. A Gyermeknaphoz kapcsolódóan 

készültünk egy, a tinédzsereket megszólító interaktív programmal: június első hetében 

izgalmas „kalandra” hívtuk az általános iskola felső tagozatos osztályait, amelynek keretében 

modellezük a város működését, döntéshozatali mechanizmusát. Ezt egészítette ki az Europe 

Direct Baranya két szakértőjének előadása, illetve az ahhoz kapcsolódó játékos feladatok, 

valamint egy kamasz-panasz láda, ahol a fiatalok véleményét, igényeit próbáltuk kérdőív 

formájában begyűjteni. A „Kaland a városban, kaland Európában” keretén belül a mindenképp 

előremutató együttműködést sikerült megvalósítanunk, amelyet a későbbiekben is 

szeretnénk valamilyen formában folytatni.  

A Városnap – Városligeti Napok 

Kozármislenyben 2021 szervezése már az új 

vezető irányítása alatt ment végbe, 

munkánkat Váradi Judit, közművelődési 

szakember segítette. A korlátozásokat 2021-

ben is figyelembe kellett venni a rendezvények, elsősorban a koncertek lebonyolításánál, a 

résztvevők létszámának meghatározásánál. A 2020-ban megvalósult koncepció elemeinek 

nagyrészét – a liget programokat – 2021-ben is beépítettük, maradt az „Együtt lenni jó!” 

szlogen, amely az újításnak számító „repoharakon” is visszaköszönt. Maradtak a hagyományos 

programelemek: a pénteki ünnepi testületi ülés és a vasárnapi szüreti felvonulás – a Józsa 

Gergely Néptánc Egyesület szervezésében - keretezték a városnapi eseménysorozatot.  



A harmadik nagyrendezvényünk az Adventi 

programsorozat, amely 2021-ben november 

26-val kezdődött. A Covid ismételt erősödése 

miatt több program elmaradt, de szerencsére 

sikerült visszahozni olyan nagy 

népszerűségnek örvendő elemeket, amelyeket 2020-ban teljesen mellőznünk kellett. Ilyen 

volt a december 6-án a különböző településrészeken zakatoló Mikulás-vonat, valamint az 

Idősek karácsonya is. Újításnak számított az adventi ablaknyitogató: különböző helyi 

intézmények, civil szervezetek, művészek közreműködésével létrehoztuk Kozármisleny első 

adventi kalendáriumát.  

NEMZETI ÜNNEPEK 

A március 15-re tervezett megemlékezés 

2021-ben is elmaradt. Augusztus 20-án, az 

államalapítás ünnepén a Városháza előtti 

téren Kovács Nóra Magyarnak lenni című 

szólókoncertjét hallgathatták meg a 

jelenlevők a hagyományos ünnepi beszédek, kenyérszentelést követően. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharcra emlékezve Palotai Zsuzsanna mondott megható beszédet 

Áldozó László emlékei alapján. Helyi civil egyesületek, intézmények rótták le kegyeletüket a 

Templom téri emlékműnél. 

KISEBB RENDEZVÉNYEK 

Májusig valamennyi rendezvényünk online térben zajlott. A házasság hetében egy sikeresen 

zárult közösségi fotópályázat, illetve Kozármisleny idős házaspárjainak bemutatása volt a 

fókuszban. A Nők Hetén a vírushelyzet időszakában is a „frontvonalban” dolgozó helyi 

hölgyekkel készítettünk rövid riportot, illetve online tornákkal hívtuk fel a figyelmet a mozgás, 

egészséges életmód fontosságára.  

Húsvét alkalmából már kicsit kimerészkedtünk, bár programszervezésre még nem volt 

lehetőség, a Mislenyi Portéka húsvéti nagypiacán helyben, helyi termelőktől - tolongás nélkül, 

az óvintézkedéseket betartva – vásárolhattak a kozármislenyiek. Jótékonykodásra is adtunk 



teret: a Művelődési Központ által készített kalácsok megvásárlásával a Fészek lakóotthon 

autista fiataljait lehetett támogatni. 

Nyáron a táboroztatásé volt a főszerep, 2021-ben öt turnus Erzsébet táborban összesen 100 

gyermek ingyenes napközi ellátása, foglalkoztatása volt pályázati úton megoldott, emellett két 

kiscsoport is indult augusztus első két hetében, amíg az óvoda zárva tartott. A különböző civil 

szervezetek táboroztatásának köszönhetően gyakorlatilag az iskolai szünet ideje alatt minden 

héten voltak gyerekcsoportok a művelődési házban. 

A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat 

időpontja sokáig bizonytalan volt a vírus 

miatt, végül szeptember 24. és 26. között 

tartották meg országos szinten. Itt helyben - a 

termeink foglaltsága miatt - a szombati napot 

tudtuk az eseménynek szentelni: „Jazz-piknik 

és egyéb lazulós programok” címmel – az egésznapos feltöltődés lehetőségét megteremtve 

testnek és léleknek.  

A Mislenyi Márton-napok több programja a 

tervezettől eltérően alakult. Mivel az iskola 

hivatkozva a vírushelyzet erősödésére 

lemondta a lampionos felvonulást, majd az azt 

követő tűzgyújtást és közösségi 

vendégasztalt, a november 11-i program teljes egészében elmaradt. Szombaton a 

kozármislenyi kutyás közösséget megszólítva – a Pécs Környéki Állatmentő Alapítványt 

támogató jótékonysági akcióval egybekötött - családi napunk sikeresen megrendezésre került. 

2021 őszén két állandó programelem is helyet kapott a 

naptárunkban. A havi rendszerességgel megrendezésre kerülő 

KultúrSzalon Exkluzív szórakoztató, beszélgető műsor, minden 

alkalommal más tematikával jelentkezik. Dombi-Mirolya Liza 

itt élő, vagy a városhoz valamilyen módon kötődő, értékes-

érdekes vendégeket kérdez. A Kozármislenyi Alkotó 



Műhelyben Mika Viktória, festőművész, grafikus tart kreatív foglalkozásokat kéthetente a 

kisiskolás korosztálynak.  

KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS 

Februárban oltási kampányt indítottunk, ennek elsődleges célja a 

lakosság figyelmének felhívása volt az oltás fontosságára, valamint a 

felmerülő kérdések szakmailag hiteles megválaszolása. Az éveken át 

Kozármislenyben élő dr. Jakab Ferenc, magyar virológus professzorral készített interjú 

(Misleny Magazin) jelentette ennek első állomását. A kampányhoz egyedi logó is készült. 

Tavasszal a zökkenőmentes oltásszervezéshez a helyi orvosok munkáját segítettük, sőt oltási 

pontként is működtünk. 

A város vezetése az itt élők véleményére, céljaira, elvárásaira volt 

kíváncsi, amikor belekezdett a közösségi költségvetés kidolgozásába, 

arra, hogy a kozármislenyiek szerint mitől lehetne kellemesebb, jobban 

használható környezetük. A május végével záruló projekt szervezésében, lebonyolításában a 

Művelődési Központ is aktív szerepet vállalt.  

1.5. Összegzés 

A vírushelyzet immáron második éve hátráltatja a program-, illetve közösségszervezést. Új 

kihívások elé állította a munkaszervezetet az oltások lebonyolításában végzett aktív 

közreműködés. A személyi változások szintén több esetben nehezítették a gördülékeny 

munkavégzést, de összességében mindig megoldottuk az előttünk álló feladatokat. 

Partnereink nagyrészét sikerült az esetleges problémák ellenére megtartanunk, sőt újabbak 

csatlakoztak hozzánk.  
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1. Összefoglaló 

A pandémia okozta sajátos helyzet sajnos a 2021-es évünk első negyedévét is 

megnehezítette. Arra kényszerültünk, hogy szolgáltatásaink nagy részét felfüggesszük és 

alkalmazkodjunk ehhez az állapothoz. Mindezek ellenére továbbra is a fő célunk az volt, 

hogy az olvasóinkat megtartsuk. A 2020-as évben már kibővítettük szolgáltatásainkat 

házhozszállítással, így ezt továbbra is működtettük. Könyvbeszerzéseinket nem 

függesztettük fel, igyekeztünk a könyvpiacon megjelenő újdonságokat beszerezni. A 

májusi nyitással újult erővel nyári táborokat szerveztünk a művelődési házzal szorosan 

együttműködve. A 2021. évi érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően 

könyvespolcokat tudtunk beszerezni, valamint a könyvállományunkat is szép számmal 

tudtuk gyarapítani. Befejeződött a Művelődési Központtal közös honlap 

(www.mislenykult.hu) megújítása, így egy átláthatóbb, modern weboldallal találkozhatnak 

a használók. 

2. Szervezet 

Integrált intézményünkben a humán erőforrás optimalizálása érdekében 2021. január 1-

től Várnai-Nagy Szimonetta könyvtáros asszisztens munkakörben foglalkoztatjuk napi 8 

órában. Felsőfokú szakirányú végzettségének megszerzése folyamatban van. Lipóczki 

Eleonóra nyugdíjas kolléganő napi 4 órában dolgozik könyvtárosi státuszon az újra nyitást 

követően, május 2-tól. 

3. Infrastruktúra 

Könyvtárunk folyamatos változáson megy keresztül, mivel állományunkat hónapról-

hónapra bővítjük. A nagyobb átalakításokat a 2020-as évben befejeztük. 2021-ben az 

érdekeltségnövelő pályázatban megítélt összeget nemcsak az állományunk bővítésére, de 

a könyvtári bútorok cseréjére is tudtuk fordítani. Ennek köszönhetően beszereztünk 5db 

kétoldalas könyvállványt, 1db egyoldalas könyvespolcot, 1db szünetmentes tápegységet. 

A könyvtári állományt 919 db dokumentummal tudtuk gyarapítani. A meglévő 

folyóiratokat a duplájára bővíthettük.  

 

 

http://www.mislenykult.hu/


4. Gyűjteményi információ 

A gyarapításra fordítható összeg lényegesen változott a 2020-as évhez képest. A 

megnövekedett kölcsönzések következtében a dokumentumállomány folyamatosan 

forog. Az igényes szépirodalom és gyermekkönyv beszerzésekor azt tapasztaljuk, hogy 

ezeket átlagosan két nap alatt kikölcsönzik olvasóink. A nemzetiségi irodalom, 

szakirodalom utáni érdeklődés elenyésző. A hírlapállományt olvasóink igényeihez 

igazítjuk. Mivel az érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően a duplájára bővíthettük 

folyóiratainkat, ezért elkezdtük népszerűsíteni a régebbi számok kölcsönözhetőségét. 

5. Szolgáltatások 

A könyvtárral kapcsolatos aktuális információkkal, hírekkel kapcsolatban elsősorban 

közösségi oldalunkon (Facebook: Kozármislenyi Városi Könyvtár) keresztül informáltuk 

olvasóinkat. Ugyanitt rendszeresen megtalálhatók voltak egész évben tematikus 

könyvajánlóink, valamint beszámoló a frissen beszerzett könyvújdonságokról. A 

Kozármislenyi Művelődési Központtal összevont honlapon (www.mislenykult.hu) a 

könyvtárral kapcsolatos információk mellett olvasóink elsősorban elektronikus 

katalógusunkat használták. Könyvtárunk májustól heti 5 napon át tartott nyitva, két nap 

18.00 óráig, valamint minden szombaton 13.00 óráig, nyáron ettől valamelyest eltérő 

időpontokban. Olvasóink menedzselését nagyban megkönnyítette mind a veszélyhelyzet, 

mind az azt követő időszakban, hogy tudtak e-mailben és telefonon érdeklődni, illetve 

szükség esetén a kint lévő olvasmányokat meghosszabbítani, esetleg előjegyeztetni. 

Könyveink mellett lehetőség volt a folyóiratok kölcsönzésére. Folyóirat rendelésnél 

figyelembe vettük az idelátogatók igényeit, életkorát, nemét, így látogatóink különböző 

témájú havilapokat között válogathattak. A 2020 márciusában kezdődő járványhelyzetben 

bevezettük a veszélyeztetett korosztály (65 év felettiek) számára a könyvek 

házhozszállítását. 2021 májusától ugyan nyitva voltunk, de ezt a szolgáltatásunkat 

továbbra is folytattuk. Városunkban ezt a plusz szolgáltatást igénylők száma a tavalyi 

évben elenyésző volt.  

6. Partnerségi együttműködés 

Ahogy a korlátozások enyhültek, partnerségi viszonyunkat továbbra is fenntartottuk a 

Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolával, valamint a Janikovszky Éva Óvoda és 

http://www.mislenykult.hu/


Bölcsődével. Az együttműködés elsősorban kreatív foglalkozások, papírszínházi előadások, 

könyvtári órák keretében valósult meg.  

7. A koronavírus-járvány okozta változások 

Központi utasítást követve könyvtárunk zárva volt 2021 első hónapjaiban, de a kölcsönzést 

továbbra is megoldottuk. A bejárat előtt átvettük a visszahozott könyveket, azokat 10 

napra elkülönítettük és az emailen vagy telefonon kért dokumentumokat az olvasóknak 

előre összekészítettük. Idősebb kölcsönzőinknek kérésre házhoz szállítottunk.  

8. Minőségirányítás 

Integrált intézmény részeként már a megalakulásunk óta a minőségirányítási elveknek 

igyekszünk megfelelni. A partnerközpontúság intézményünk jellegéből adódóan 

meghatározó. Ezt szem előtt tartva munkaszervezetünk folyamatos önértékelési 

szempontok alapján határozza meg azokat a stratégiai célokat, melyek erősségeink, 

gyengeségeink feltárásával pontosan meghatározzák aktuális feladatainkat.  

9. Tudományos kutatás és kiadványok 

A könyvtár tudományos kutatásokban, kiadványok publikációjában nem vesz részt. 
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