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K Ö Z M Ű V E L Ő D É S I   M U N K A T E R V 
 

2019. 
 
 
   Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a Képviselő-testület 18/2016. (IX.25.) sz. kt. 
határozata alapján határozatlan időre a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. tv. 79 §-ában foglaltak végrehajtására, az önkormányzati rendeletben 
meghatározott közművelődési feladatok végrehajtására közművelődési megállapodást 
kötött a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. A 
Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fő feladata a város 
kulturális életének szervezése, kulturális szolgáltatások biztosítása a településen élők 
számára. A művelődési központ egy olyan közösségi színtér, amely minden korosztály 
számára kikapcsolódást, művelődést és szabadidős tevékenységet biztosít. 
 
 
ÁLTALÁNOS ALAPELVEK: 
 

1. A közművelődéshez való jog gyakorlása: minden állampolgár szármára 
elérhetővé kell tennünk az általunk nyújtott kulturális javakhoz való hozzáférést 

2. közösségi szintér igénybevétele: a kulturális esélyegyenlőség csökkentése 
3. közösségi művelődési formák biztosítása 
4. szakmai együttműködés, partnerség 
5. színvonalas szórakozási lehetőségek biztosítása 

 
 
1997. ÉVI CXL. TÖRVÉNY KÖZMŰVELŐDÉSI TÁRGYÚ 
MÓDOSÍTÁSAI: 
 
2017-ben módosították az 1997. évi CXL. törvény pontjait. A törvénymódosítással 
kapcsolatosan el kell végezni a helyi kulturális rendelet módosítását, valamint a Kalocsa 
Róza Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata között 
fennálló közművelődési megállapodást felül kell vizsgálni. 
 
 
A KFT. 2019 ÉVI CÉLJAI: 
 
  A Kalocsa Róza Művelődési Központ 2019. évi stratégiai célja az értékteremtő, 
innovatív, ugyanakkor a települési hagyományokat ápoló és átörökítő kulturális 
tevékenység magas szinten való megvalósítása, valamint támogatása.  
 

� Kistérségi szerepkör erősítése, szakmai kapcsolatok, együttműködés 
újjáélesztése 

� Kalocsa Róza Művelődési Központ arculatának és imázsának továbbfejlesztése 
� Kulturális esélyegyenlőség biztosítása 
� Országos és megyei szakmai szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, 

együttműködések megvalósítása 
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� Korszerű marketing tevékenység alkalmazása, marketing tevékenység fejlesztése 
(erőteljes hirdetések, honlap működtetése, internet adta lehetőségek 
kihasználása) 

� Közös gondolkodás a város vezetésével, az intézményekkel, civil 
szervezetekkel, egyházakkal, csoportokkal, klubokkal és a lakossággal 

� Ifjúsági korosztály bevonása a közművelődési tevékenységekbe 
� Közösségi művelődés erősítése 
� Közösségek, csoportok, klubok, körök, civil szervezetek támogatása, segítése 

együttműködések generálása 
� Szakmai programok, kulturális rendezvények dokumentálása 
� Kulturális önkéntes tevékenység népszerűsítése, önkéntesek bevonása  
� Közművelődési tevékenység megújulása lakosság igényei alapján (szükséglet 

felmérés, kérdőívezés, tapasztalatok értékelése) 
� Értékteremtés, helyi értékek népszerűsítése, hagyományos rendezvények 

megvalósítása, megújulása, hagyományok átörökítése, hagyományőrzés 
� Népi kismesterségek, kézműves tevékenység népszerűsítése (kézműves 

foglalkozások, táborok szervezése) 
� Forrásteremtés (pályázati lehetőségek, támogatókkal való jó kapcsolattartás, 

gazdasági versenyképesség növelése, piaci igényekhez alkalmazkodva új 
vállalkozói tevékenységek kialakítása) 

� Épített és a tárgyi környezet állagának megóvása, folyamatos felújítása 
� Folyamatos eszközfejlesztések 

 
 
ELVÉGZENDŐ KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK: 
 
a) a lakosság élet- és munkakörülményeinek javítása ezen belül: 

aa) a munkanélküliek képzése, átképzése; 
• Számítógép-kezelői tanfolyam 
• Informatikai információk megszerzéséhez lehetőség biztosítása 
• Egyéni segítségnyújtás (nyomtatás, scannelés, nyomtatvány kitöltés, 

önéletrajz írásában segítségnyújtás) 
ab) a speciális népességcsoportok gondjaihoz igazodó művelődési 

közösségek szervezése; 
• Kézműves szakköri foglalkozások 

ac) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző 
tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási 
lehetőségek segítése; 
• Díszítőművészeti szakkör 
• Százszorszép Foltvarró kör 
• Vadvirág Népdalkör 
• Gyermek kézműves szakkör 
• Kovácsházi Kézműves szakkör felnőttek részére 
• Gyermek sakk szakkör 
• Gyermek néptánc csoport 
• Számítógép-kezelői tanfolyam 
• Szövő tanfolyam 
• Nyelvtanfolyam 
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b) a helyi hagyományok feltárása, ápolása, művelődési szokások gondozása, ezen 
belül: 

ba) helytörténeti értékek közismertté tétele; 
• Balogh György Honismereti Egyesülettel közösen szervezett 

kiállítás,  
• Előadás szervezése helyi értékek bemutatásával kapcsolatosan 
• Rendezvényekről szóló beszámolók elkészítése 

bb) társadalmi és lokális ünnepek élményt nyújtó hatásának biztosítása, új 
formák keresése; 

• Rendszeresen megszervezzük a társadalmi és a helyi ünnepeket. 
bc) a közművelődési, művészeti, tudományos értékeket közvetítő 

információk biztosítása; 
• Kiállításokat és művészeti programokat szervezünk a 

rendezvényterv alapján. 
• Kiállításokon a térségi és a helyi alkotóknak biztosítunk 

lehetőséget a bemutatkozásra. Művészeti eseményeket legtöbb 
esetben nagyrendezvények és ünnepkörökhöz kapcsolódóan 
szervezünk. 

bd) hagyományos nagyrendezvények megszervezése, 
• Majális 
• MOZDULJ KOVÁCSHÁZA! városi családi és sportnap 
• Fürdőfesztivál 
• Kovácsházi Napok 

be) hagyományt teremtő programok biztosítása 
• II. Húsvéti Kavalkád 
• Kézműves foglalkozások 
• Gyermek és felnőtt kézműves táborok  
• Városi Karácsonyi Programsorozat 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a befogadás elősegítése, ezen belül: 

ca) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése; 
• Számítógép-kezelői tanfolyam 
• Informatikai információk megszerzéséhez lehetőség biztosítása 
• Ingyenes kulturális rendezvények biztosítása 

cb) a város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása; 
• Díszítőművészeti szakkör 
• Százszorszép Foltvarró kör 
• Vadvirág Népdalkör 
• Gyermek kézműves szakkör 
• Kovácsházi Kézműves szakkör felnőttek részére 
• Gyermek sakk szakkör 
• Gyermek néptánc csoport 
• Szövő tanfolyam 
• Hagyományőrző rendezvények megtartása a Mezőkovácsházi 

Szivárvány Nyugdíjas Egyesülettel 
• II. Húsvéti Kavalkád 
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• Helyi alkotók bemutatása 
• Helyi Közösségek Napja  

cc) művészeti intézmények (mozi, színház, bábszínház, hangverseny, 
képzőművészet) segítése, pótlása; 

• Mozgó Mozi előadások ( 1-2 alkalom) 
• Felnőtt színházi előadás (1 alkalom) 
• Gyermek színházi előadás (2 alkalom) 
• Humorista, színész műsora (1 alkalom) 
• Képzőművészeti kiállítások 

cd) művészetpártoló körök működtetése; 
ce) a városban élő román, roma, nemzetiségek kulturális hagyományainak, 

szokásainak fokozatos feltárása, megismertetése; 
       A helyi román nemzetiségi önkormányzatnak segítséget és helyszínt 

biztosítunk rendezvényeihez. Lehetőségeinkhez mérten kezdeményezzük a 
kulturális hagyományaik bemutatását (rendezvényeken lehetőséget 
biztosítunk a roma és román nemzetiségi kulturális csoportok 
bemutatkozására). 

cf) a környezetkultúra javítása, a városesztétikai kultúra fejlesztése; 
cg) a világi és egyházi ünnepek tartalmának közismertté tétele a 

közművelődés eszközeivel; 
 Az ünnepekhez kapcsolódóan városi rendezvényeket szervezünk, ahol a 

világi és egyházi ünnepeket bemutatjuk. (Húsvéti rendezvény, karácsonyi 
rendezvények, emlékünnepek, évfordulók) 

ch) a korosztályok és a társadalmi rétegek igényeihez igazodó közösségi 
ismeretszerzés, művelődés és szórakozás kínálatának bővítése; 
Rendhagyó óra  - szövés kismesterség népszerűsítése céljából 

ci) a helyi és regionális kulturális turizmus lehetőségeinek feltárása, 
programajánlatok kidolgozása. 
Városi rendezvénynaptár elkészítése 

d) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének elősegítése, ezen belül: 
da) a civil közösségek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik 

támogatása; 
 A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. a civil közösségek 

találkozóinak, rendezvényeinek helyszínt biztosít. A kft. dolgozói a 
működésükben és a rendezvényeiken aktívan részt vesznek.  

db) a civil közösségek közismertségének gondozása; 
 Civil szervezeteknek lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra, 

tevékenységük népszerűsítésére az II. Közösségek napján. 
dc) a különböző korosztályok, rétegek ismerkedési, együttműködési 

alkalmainak megteremtése; 
Zenés-táncos rendezvények biztosítása különböző korosztályok részére. 

dd) a művelődési központ és a közművelődési tevékenységet is végző 
intézmények, szervezetek közötti rendszeres koordináció, együttműködés 
az egyházakkal, 
Nagyrendezvények, programsorozatok, kulturális- és sportesemények 
kapcsán rendszeres az együttműködés. 

de) kapcsolatépítés a közművelődés megyei, országos szervezeteivel 
       Rendszeresen kapcsolatot tartunk a megyei és országos szakmai 
szervezetekkel. 

• Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.  
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• Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Békés megyei 
irodája 

• Békés Megyei Népművészeti Egyesület 
df) kapcsolattartás a mezőkovácsházi járás településeivel, a határon túli 
magyarság művelődési közösségeivel, a testvérvárosokkal, a nemzetiségek 
anyaországával. 
Rendszeresen kapcsolatot tartunk a járás településein működő kulturális 
szervezetekkel. A térségben működő kulturális szervezetek 2010 óta a 
Mutasd Magad Dél-Békés amatőr művészeti rendezvénysorozat aktív segítői.  

 
KIÁLLÍTÁSOK: 
 
Törekedünk arra, hogy minden évben több alkalommal szervezzünk különböző 
témákban kiállításokat. A tervezésnél fontos szempont, hogy a helyi alkotóknak 
bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk, ezáltal a város lakossága megismerheti az 
amatőr alkotó művészeti tevékenységet végzőket. 
 
Tervezett kiállításaink: 

1. Kovácsháza Anno régi fotó és képeslap kiállítás 
2. Régi és új esküvői fotók kiállítása 
3. Foltvarrók kiállítása 
4. Helyi alkotók kiállítása 
5. ,,Kreatív kezek” kiállítás 
6. Goblein készítők kiállítása 
7. Kistérségi amatőr alkotóművészek  
8. Kistérségi kulturális szervezeteket bemutató kiállítás 
9. Kistérségi fotópályázat munkáiból rendezett kiállítás 

 
TÁRGYI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET: 

 
A város állampolgárainak művelődéshez méltó esztétikus, igényes környezet 
biztosítása. 
A Közművelődési Megállapodásban foglaltak alapján feladata az Alkotmány u. 63. 
szám alatt lévő Kalocsa Róza Művelődési Központ épületének állagmegóvása, 
karbantartása és a felújítás lehetőségeinek kidolgozása. Ezáltal biztosítja az esztétikus 
környezetet a kulturális szolgáltatásokat igénybe vevőknek. Legnagyobb fejlesztésre a 
színpad mögötti hátsó épületrész szorul (fűtés korszerűsítése, szociális helyiségek 
kialakítása és a klubtermek felújítása).  

 

Tervezett fejlesztések: 
• Emeleti klubtermek tisztító meszelése 
• 20 db 80x80-as asztalok elkészíttetése 
• Kézműves klubterembe beépített szekrény készíttetése 
• 200 db színházi szék beszerzése 
• Tetőszerkezet felújítása (pályázati támogatásból) 
• Külső homlokzat szigetelése (pályázati támogatásból) 
• Hangosításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése 

(térmikrofon) 
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A KFT. KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBERIGÉNYE: 
 
A megfelelő színvonalú közművelődési szolgáltatások ellátása érdekében megfelelő 
személyi feltételeket kell biztosítani. A Kft. személyi feltételei:  
 
Állandó alkalmazottak: 
 

1. 1 fő ügyvezető  
2. 1 fő kulturális szervező 
3. 1 fő közművelődési és pénzügyi adminisztrátor 
4. 1 fő takarító  
5. 1 fő karbantartó (könyvtár, strand, művelődési központ) 2019. január 1-től 

 
Egyéb foglalkoztatások: 
 

• Tervezett közfoglalkoztatott létszám: 3 fő (kulturális szervező) 
• Diákmunkások foglalkoztatása (július, augusztus) 
• Munkabér támogatással megvalósuló foglalkoztatások  

 
A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT ELLÁTÁSÁBAN EGYÜTTMÜKÖDŐ 
PARTNEREK: 

 
A Kft. közművelődési feladatainak minél eredményesebb ellátása érdekében 
együttműködik a településen működő civil és egyházi szervezetekkel, önkormányzati 
intézményekkel, a kulturális ágazat megyei szakmai tanácsadó intézményeivel. 
2019-ben a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár a felújítási munkálatok miatt a Kalocsa 
Róza Művelődési Központban fog működni. Előreláthatólag 2019-januártól-
augusztusig. Az alábbi termeket fogják használni: 

• Kaszinó terem  (emeleti nagyterem) 
• Régi Iroda (emeleti kisterem) 
• Számítógépes terem (emelet) 
• Közös helyiségek (szociális helyiségek, kávézó) 

 
Együttműködő szervezetek: 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatala  
Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
Kistérségben működő kulturális intézmények 
Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
Egészségfejlesztési Iroda 
Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
Duma’ Színház 
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
Városi Rendőrkapitányság 
Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal 
Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület 
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Jövőnk Záloga Alapítvány  
Ovimező Alapítvány 
Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő Klub (M.A.SZ.K.) 
Barangoló Közhasznú Egyesület Végegyháza 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Mezőkovácsháza 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltség  
Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ 
Hagyományok Nyomában Egyesület 
Adományok Háza Egyesület 
Szent Margit Katolikus Kórus 
Magyar Vöröskereszt megyei, területi és helyi szervezete 
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület 
Viharsarki Boksz Egyesület 
Család és KarrierPont 
Helyi vállalkozók, cégek 
 
Kiscsoportok: 
 

Alapelv a Kft. számára, hogy minden kiscsoportos tevékenységet támogat, s örömmel 
ad helyszínt számukra a szervezet.  
 
2019. évben az alábbi kiscsoportokat tervezzük működtetni: 
 
- Felnőtt Népi Díszítőművészeti szakkör 
- Gyermek kézműves szakkör (Mütyür szakkör) 
- Kovácsházi Kézműves szakkör felnőttek részére 
- Barátság nyugdíjas klub 
- Vadvirág népdalkör 
- Foltvarró (patchwork) szakkör 
- Kezdő foltvarró szakkör 
- Gyermek sakk szakkör 
- Vers- prózamondók köre (gyermekek) 
- Gyermek néptánc csoport 
- Angol klub 
 
A következő kiscsoportok működését támogatjuk: 

- Aerobic csoport 
- Boksz csoport 

 
 2019-ben az alábbi tanfolyamokat tervezzük: 

• számítógép-kezelői tanfolyam 
• szövő tanfolyam indítása (40 óra) 
• mézeskalács sütő tanfolyam  
• nyelvtanfolyam 

 
Helyet adunk az alábbiaknak: 
- Külső tanfolyamok, képzések, előadások részére 
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A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG FELADATAI: 
 

• KALOCSA RÓZA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT HELYISÉGEINEK 
BÉRBEADÁSA 

• RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, PROGRAMSZERVEZÉS 
• TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK SZERVEZÉSE 
• FÉNYMÁSOLÁS, EGYÉB IRODAI SZOLGÁLTATÁS 

 
VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG BŐVÍTÉSE: 
 
Ebben az évben továbbra is vállaljuk külső képzők számára az oktatótermek 
biztosítását. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a reklámozásra, figyelemfelhívásra. 2019-ben 
tervezzük, hogy a rendezvényszervezést nagyobb méretekben, vállalkozási formában 
végezzük. Bővítjük az irodai szolgáltatásinkat (fénymásolás, nyomtatás, scannelés, 
laminálás, spirálozás). Továbbra is vállaljuk az Egészségfejlesztési Iroda plakátjainak és 
szórólapjainak elkészítését.  
 
Egészségfejlesztési Iroda Mezőkovácsháza 
 
Az Egészségfejlesztési Iroda programjainak megszervezésében, lebonyolításában a Kft. 
munkatársai 2019-ben is aktívan részt vesznek. Továbbra is tervezzük, hogy az iroda 
programjainak helyszínt adunk és szakmai (rendezvényszervezői) segítséget nyújtunk.  
 
Iskolai közösségi szolgálat: 
 
   A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően 
az iskolai közösségi szolgálat kapcsán a Kft. Békés és Csongrád megyei 
középiskolákkal működik együtt. Az iskolai közösségi szolgálat célja, hogy a tanulók 
teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket. A kft. 2019-ben is lehetőséget biztosít a 
rendezvényeken való önkéntes munkára. Nagyobb létszámban a diákok a Mozdulj 
Kovácsháza! és a Városi Karácsonyi rendezvénysorozaton vehetnek részt. A többi 
rendezvényeken maximum 8 főt tudunk fogadni. A fiatalok önállóan keresik fel a kft-t, 
hogy vállalnának önkéntes munkát. 
 
2019-ben az alábbi rendezvényeket tervezzük megszervezni: 
 

Rendezvény megnevezése: Rendezvény szervezője, 
lebonyolítója: 

1. Magyar Kultúra Napja Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 

2. A Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

3. A Tudás”VÁR”- Kultúra a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
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közoktatás szolgálatában c. projekt 
fenntartásához kapcsolódó 
rendezvények, kézműves 
foglalkozások (9 alkalom) 

4. Esküvő-kiállítás Gál Tünde Tündérkert virágbolt 
tulajdonosa 
Társrendező: Kalocsa Róza Közhasznú 
Nonprofit Kft.  

5. Busójárás (fánksütés szervezése, 
műsorszervezés, táncház szervezés 
Csoóri Sándor Alap támogatásával) 

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 
Társrendező: Kalocsa Róza Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

6. Március 15.  Városi ünnepség Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

7. Jubileumi X. Mutasd Magad Dél-
Békés rendezvénysorozat (2 
alkalom) 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

8. Jubileumi X. Dél-Békési 
Százszorszép Gála 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

9. II. Kovácsházi Húsvéti Kavalkád Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

10. Felnőtt sakkverseny Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
finanszírozott 

11. A Holokauszt Magyarországi 
Áldozatainak emléknapja 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft 

12. Hősök Napja Emlékünnepség Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

13. Nemzeti Összetartozás Napja Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

14. Mozgás éjszakája Egészségfejlesztési Iroda 
Társszervező: Kalocsa Róza Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

15. Szent Iván éji futás MASZK 
Társszervező: Kalocsa Róza Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

16. Mikulás és Szilveszteri futás MASZK 
Társszervező: Kalocsa Róza Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

17. Retró fáklyás felvonulás Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
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18. Majális - II. Helyi Közösségek 
napja 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
Társszervezők: civil szervezetek, 
csoportok 

19. Civil szervezeteket bemutató 
kiállítás 
 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

20. Közösségek hetében rendezett 
program  
 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

21. Békéscsaba-Arad-Békéscsaba 
Szupermaraton (kulturális program) 
 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

22. MOZDULJ KOVÁCSHÁZA! 
(városi családi- és sportnap) 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
Társszervezők: civil szervezetek, 
csoportok Kft-k 

23. Vízitorna  Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
Egészségfejlesztési Iroda támogatásával 
 

24. Kézműves foglalkozások a 
Borostyán Strandfürdő területén 8 
alkalom  

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

25. Nyugdíjas klubok rendezvényeinek 
segítése 2 alkalom 

Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas 
Egyesület, Barátság Nyugdíjas klub 
Segítő: Kalocsa Róza Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

26. Nyári gyermek kézműves tábor 1 
alkalom (5 nap, bentlakásos, 104 
óra) 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

27. Nyári felnőtt kézműves tábor 1 
alkalom (5nap, bentlakásos, 104 
óra) 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

28. XI. Fürdőfesztivál Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 

29. Strandnyitó és záró rendezvény Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
30. Strandon disco 2 alkalommal Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
31. Strandon koncert 2 alkalommal Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
32. Rendhagyó óra  

Téma: Szövés (népi kismesterségek 
népszerűsítése) 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

33. Színházi előadás 1 alkalom 
(felnőttek részére) 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

34. Előadás felnőttek részére (színész, 
humorista)  

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
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35. Gyermekszínházi előadás 2 
alkalommal (tavasz, ősz) 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

36. Mozgó Mozi program 1-2 
alkalommal 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 

37. Kovácsházi Napok programsorozat Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

38. Itthon vagy! Magyarország 
Szeretlek közmédia országos 
rendezvénysorozata 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

39. Lakodalmas  Barbi Zsolt vőfély 
Társrendezők: Mezőkovácsházi Városi 
Könyvtár, Kalocsa Róza Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

40. Idősek Világnapi rendezvény Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

41. Szent István Otthonház részére 
programok szervezése (idősek 
napja, karácsony) 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

42. Október 23. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

43. Karácsonyi játszóház Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
44. Karácsonyi programsorozat 

(adventi gyertyagyújtás (4 
alkalom), újszülöttek köszöntése, 
1-3 évesek köszöntése, városi 
mikulás, betlehem készítése, városi 
adventi koszorú készítése, adventi 
koszorú készítése felnőtteknek, 
gyermekeknek, karácsonyfadísz 
készítő verseny, mézeskalácssütő 
verseny, óvodások karácsonya, 
alsósok és felsősök karácsonya, 
idősek karácsonya, Szent István 
Otthonház részére karácsonyi 
műsor szervezése, karitatív nap) 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
által finanszírozott 
Felelős és koordinátor: Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

45. Kézműves foglalkozások, 
programok tájoltatása 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

46. Szilveszteri bál   Helyi lakosok 
 

Tervezett kiállítások:  
47. Régi esküvői fotók kiállítása 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

48. Járásban élő amatőr alkotók Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 



 13 

kiállítása 
49. Kovácsháza Anno régi fotó és 

képeslap kiállítás 
Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
és Mezőkovácsházi Városi Könyvtár  

50. Foltvarrók kiállítása Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
51. Helyi alkotók kiállítása Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
52. ,,Kreatív kezek” kiállítás Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
53. Goblein készítők kiállítása Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
54. Kistérségi kulturális szervezeteket 

bemutató kiállítás 
Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

55. Kistérségi fotópályázat munkáiból 
rendezett kiállítás 

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 

 
A lakosság közművelődési tájékoztatása 
 
Nagyon fontos feladatnak tartjuk, hogy a közművelődési és szabadidős programjainkról 
a lakosság időben értesüljön. A hagyományos tájékoztató lehetőségeket (helyi újság, 
plakát, szórólap, kábel tv hirdetés) használjuk, de ma már rendszeresen használjuk a 
facebookon való megjelenési és hirdetési formát is. Rendszeresen igénybe vesszük a 
városi honlapon való megjelenést is. De a legfontosabb hirdetési forma az egymás 
közötti kommunikáció, ami a programokra való invitálást jelenti. Ezt a tájékoztatási 
formát erősíteni kell, ez az idei év célja. 2019 első félévében tervezzük a kft. saját 
honlapjának elkészítését és működtetését. 
 
Pályázatok: 
 
Szakmai munkánk ellátása érdekében a Kft. keresi a pályázati források lehetőségeit. 
Tervezzük, hogy ebben az évben is - lehetőségektől függően - hazai és uniós pályázati 
forrásokra támogatási kérelmeket nyújtunk be.  
 
2019-ben a pályázati projektek fenntartási időszakban vállalt feladatok:  
 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0017 A Tudás"VÁR"- Kultúra a közoktatás szolgálatában 
 

• Mütyür szakkör működtetése és óvodai fejlesztő foglalkozások megtartása 
• Együttműködő partnereknél évenkénti egy program megvalósítása 

 
Csoóri Sándor Program: Szorgos Kezek Alkotóműhely és Kiállítótér  
 

• Alkotóműhely működtetése 
 

Nyitva tartás: 
 
A művelődési ház nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8.00 órától - 20.00 óráig. 
Szombati és vasárnapi nyitva tartás rendezvénytől függ. 
A nyitva tartás a piaci igényekhez igazodik. 
A hétvégi ügyelet rendezvényektől, terembérleti szolgáltatástól függő. 
Hétköznapokon (16.30-tól 20.00-ig) és hétvégén a nyitva tartást ügyeletessel oldjuk 
meg. Az ügyelet megtartásában a kft. alkalmazottai, a kulturális közfoglalkoztatottak, 
valamint a közfoglalkoztatottak vesznek részt. 
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KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSAI 
 
A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.-nek rendszeres és szükséges bevételi forrása 
a terembérleti, valamint rendezvényszervezéssel kapcsolatos díjak. E bevételi forrás 
nélkül a dologi kiadásokra nem lenne fedezet. 
 
Megnevezés: Tervezett bevételek 

2019 
Alapítótól 15.000 eFt 
 
Közhasznú tevékenységből 
(játszóházak, gyermek és felnőtt 
színház bevétele) 

 
 1.000 eFt 
 

Vállalkozási bevételek 
(terembérlet, rendezvényszervezés, 
irodai szolgáltatások) 

 6.275 eFt 
 

Összesen: 22.275 eFt 
 

TERVEZETT KIADÁSOK: 
 

Megnevezés: Tervezett kiadások 
2019 

Személyi jellegű   13.572 eFt 
 
Munkaadói járulék 

 
 
    2.786 eFt 

 
Dologi kiadás: 
(áram, víz, gáz, könyvelés 

 
    5.917 eFt 

Összesen:   22.275 eFt 
 
Az igényeket folyamatosan figyeljük, és anyagi kondícióink függvényében további 
rendezvényeket és kiscsoportokat is szervezünk. Ennek érdekében figyelemmel kísérjük 
a szakterületünkön megjelenő pályázati felhívásokat, és ha lehetőség nyílik rá, 
pályázunk. 
 
 
   Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság közművelődési munkatervét fogadja el és munkánkat a 
jövőben is a lehetőségeikhez mérten támogatni szíveskedjenek! 
 
Mezőkovácsháza, 2019. január 14. 
 
         Jankó Erzsébet 
                 ügyvezető 


