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A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény a 2016-оs évben két szervezési egységgel működött. A 

Művészetek háza és a Felnőttképzési egység programjai realizálásában szorosan együttműködött és az 

elért eredményekben minkét egység tevékenysége dicséretes volt. 

A 14 fő volt, melyből 2 dolgozó gyermekgondozási illetve szülési szabadságon volt.  

A  két fő egységet a következő kollégák vezették: 

Erdélyi Tóth Edit / Nadrljanski Tornai Erika - Művészetek Háza 

Búzás Hedvig - Felnőttképzés 

 

Az intézmény munkáját jelentősen befolyásoló körülmények bemutatása: 

 

A 2016-os évben a Cnesa OMI-ban összesen 202 (2015-ben 161) eseményen 21 907 látogató fordult 

meg. A látogatottság alakulását 6 évre visszamenően az alábbi táblázat mutatja be: 

 

 
 

 

A Cnesa szervezői tevékenysége mellett mintegy 47 szervező programját fogadta be és kísérte le 

műszaki és egyéb feltételek biztosításával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nézőszám alakulása 

éves bontásban 

2011 25576 

2012 30464 

2013 21221 

2014 19852 

2015 16656 

 2016 21907 

A legtöbb látogatót megmozgató szervezők 

Cnesa OMI 6294 

Alapfokú Zeneiskola 2295 

Tisza MME 2020 

Gyöngyszemeink IEI 1380 

Munkaügyi Szolgálat 800 

Modern Tánccsoportok Szövetsége 700 

Kárász Karolina ÁI 500 

Szent Száva AME 450 

Kuckó NE 420 

Vöröskereszt 410 

RKM 384 
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Felújítások, eszközbeszerzések 

 

Sajnos a 2016-os évre előlátott cserépfedés javítása a Művészetek háza tornyain, eszközhiány miatt 

elmaradt. Ezt az épületjavítást a következő évre ütemeztük át. 

 

Helyiség bérbeadások  

 

Az intézményünk a használaton kívüli termeit az előírásoknak megfelelő módon közzétett 

hirdetmények útján az önkormányzat által megszabott térítmények ellenében bérbe adta. Ily módon 

bérlőink a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter Alap, valamint a Crveni signal plus szervezetek mellett 

immár a Tisa-volan cég is. 

 

 

 

PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA: 

A Művészetek Háza 
Egységvezető: Erdélyi Tóth Edit / - februártól pedig Nadrljanski Tornai Erika 

 

A Művészetek Házának 2016-os tevékenységét a községi költségvetésben meghatározott 

keretösszeg, a saját bevételünkből kulturális programokra megítélt keret és a pályázatokból befolyt 

eszközök alakították. 

 

PÉNZÜGYI KERET 

A községi költségvetésben kulturális programok szervezésére 280.000 dinár állt rendelkezésünkre, 

ebből 195.000 dinárt használtunk fel. A Cnesa saját bevételéből 237.795 dinárt fordítottunk kulturális 

projektek támogatására. 

 

PÁLYÁZATOK 

A 2016-os évben minden olyan pályázati lehetőséget kihasználtunk, amelyre jogosultak voltunk 

pályázni. A siker azonban elmaradt: egész évben csak egy pályázati jelentkezésünk részesült pozitív 

elbírálásban. A Bethlen Gábor Alap 2016. évi regionális pályázatán 130.000 forintos támogatásban 

részesültünk, ami 420 euróként érkezett számlánkra. Ebből az összegből valósítottuk meg az októberi 

gyermekhetet intézményünkben: az általános iskolások számára a Szabadkai Gyermekszínház Allegro 

con brio című zenés-táncos-bábos előadását hoztuk el, a község négy településén (Horgoson, Kispiacon, 

Oromon és Oromhegyesen) az alsó osztályosok egy egyszemélyes, környezetvédelmi témájú 
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monodrámát nézhettek meg, míg az óvodások balett-előadásra érkeztek hozzánk (egy belgrádi balett-

társulat előadására).  

A BGA központi pályázatán zongoraavató hangversenyre és egyben egy új zongorára pályáztunk, 

sikertelenül.  

A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkársághoz két pályázatot is benyújtottunk az év 

folyamán: sem a Dobó Tihamér emlékére szervezendő képzőművészeti műhelyre, sem a Művészetek 

Házának technikai fejlesztésére beadott projektötletünk nem kapott támogatást.  

A NIS Gazpromneft kőolajipari részvénytársaság A közösségért közösen elnevezésű pályázatára 

szintén a Dobó Tihamér Galériában tervezett alkotóműhely és kiállítás projektjével jelentkeztünk, ám 

ez sem nyert anyagi eszközöket a megvalósításhoz. 

 

LÁTOGATOTTSÁG 

A látogatottsági táblázatunk tanúsága szerint 2016-ban közel 22 ezer látogatót fogadott 

intézményünk. Ezek között vannak a saját programjaink és a mások által szervezett rendezvények is.  

A legtöbb nézőt júniusban, októberben és decemberben fogadtuk (mintegy 3000 látogatóval külön-

külön). A nyári hónapok köztudottan kevés látogatót jegyeznek, hiszen rendezvényeket sem szervezünk 

(kivételt képez a mozi). 

 

SAJÁT SZERVEZÉSŰ RENDEZVÉNYEINK 

Ilyen programok alatt azokat értjük, amelyeket mi hívunk meg intézményünkbe, mi is vállaljuk a 

velük járó költségeket, és a szervezési feladatokat is teljes mértékben mi látjuk el.   

 

HIVATÁSOS SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK 

Saját szervezésű színházi előadásaink mind telt házasok voltak. A darabok kiválasztásánál a 

közönség igényét tartottuk szem előtt, főként a népszínházi, ám színvonalas előadásokat hívtunk meg. 

A jegyárakat is igyekeztünk minél közönségbarátabbá tenni. 2016-ban saját szervezésű színházi estjeink 

a következők voltak:  

 a Zentai Magyar Kamaraszínház, a Soproni Petőfi Színház és a komáromi Jókai Színház, a 

Forrás Színház, a mikházi Csűrszínház és a Pesti Magyar Színház előadása: Őszi szonáta 2016. 

január 28-án 

 Szabadkai Népszínház: Picasso kalandjai (komédia) 2016. március 13-án 

 Zanotta Art Kulturális és Művészeti Egyesület: A sátán fattya (dráma) 2016. május 19-én 

 Europeana (Csernik Árpád monodrámája) 2016. szeptember 10-én 

 Szabadkai Népszínház: Bolondok tánca (tragikomédia) 2016. november 18-án 

Megjegyzés: a Bolondok tánca című előadás költségmentes volt intézményünk számára, mert a 

Szabadkai Népszínház pályázati úton nyert eszközöket a tájolására.  

A Magyar Nemzeti Tanácstól 2016-ban nem érkezett hozzánk színházi előadás a tájolási program 

keretében. 

Szerb nyelvű előadások: 

A szerb anyanyelvű közönség számára is szerveztünk színházi estéket: 

 Miroslav Antić Kamaraszín (Zenta): Aldo Nicolai nők című előadása (2016. január 15-én) 

 Miroslav Antić Kamaraszín (Zenta): A Gamma-sugarak hatása a százszorszépekre (2016. április 

20-án) 

 

GYERMEKELŐADÁSOK 

Intézményünk külön feladatának tekinti a gyermekek és fiatalok művészeti-kulturális nevelését, a 

színházi és kulturális tartalmak megosztását velük. Vázlatosan áttekintve a legkisebbek számára a 

következő programokat szerveztük 2016-ban: 

 A Szabadkai Gyermekszínház babaelőadásaiból kettőt vásároltunk, és egyet a magyarkanizsai 

Pitypang, egyet a horgosi Napraforgó óvodában szerveztünk (2016. február 18-án és 19-én). 

 Teatar na Savi (Belgrád): Pepeljuga (szerb nyelvű előadás) 2016. június 2-án (ez a program 

úttörő volt, hiszen a magyar anyanyelvű óvodásokat és kisiskolásokat is meghívtuk, hogy 

szórakoztató formában is ismerkedjenek a szerb nyelvvel – a tapasztalatok pozitívak voltak) 

 Mókatér zenekar zenés gyermekműsora: Mese a látóhegyről 2016. március 14-én – pályázat 

keretében érkezett hozzánk 

 Szabadkai Gyermekszínház: Allegro con brio (zenés táncos előadás) 2016. október 4-én 
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 Više od igre Gyermekszínház: Piroska és a farkas (balettelőadás gyermekeknek) 2016. október 

5-én 

 a Szabadkai Gyermekszínház A nyolcadik napon című monodrámája Horgoson és Kispiacon 

2016. október 5-én, Oromon és Oromhegyesen 2016. október 3-án 

 Szabadkai Gyermekszínház Télapó-váró műsora 2016. december 18-án (zárt körű rendezvény 

a Cnesa és a Magyarkanizsai Egészségház dolgozóinak gyermekei számára) 

Gyermekelőadásaink szervezésekor mindig szem előtt tartjuk, hogy ne csak a magyarkanizsai 

gyermekek, hanem a község többi településén élők számára is tudjunk színházi élményt biztosítani. 

Terveink egyetlen kerékkötője az anyagiak hiánya, éppen ezért ilyen célokra pályázati forrásokból 

keresünk fedezetet. 

 

ZENÉS-TÁNCOS MŰSOROK:  

 Hegedűhangverseny- a Szabadkai Zeneiskola növendékeinek fellépése 2016. június 13-án 

 Táncszínházi előadás Szerelem címmel a szabadkai Népkör MMK Róna Táncegyüttesének 

előadásában 2016. május 28-án 

 Az örök barátság tiszteletére – gálakoncert 2016. szeptember 17-én 

 a nagykanizsai Kanizsa Big Band koncertje 2016. szeptember 24-én 

 Kárpát-medencei Magyarok Zenéje koncertsorozat 2016. október 21-én 

 

HUMORESTEK: 

 a Humorestek a Cnesában program keretében Maksa Zoltán önálló estje 2016. március 22-én 

 a Vajdasági Dumaszínház 2016. május 8-án és 2016. november 20-án 

 

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK: 

 A krimibe illő Kanizsa – beszélgetés Baráth Katalin író-történésszel 2016. április 22-én 

 Hogyan elérni a megbékélést és a megértést? – kerekasztal-konferencia 2016. szeptember 17-

én 

 Dr. Hovány Lajos egyetemi tanár előadása 2016. november 4-én 

 Hicsik Dóra előadása Kosztolányi csodái címmel 2016. december 14-én 

 

EGYÉB PROGRAMOK:  

 Nem mondhatom el – ismerős versek – verses összeállítás a magyar költészet napja tiszteletére 

2016. április 9-én 

  

ÁLTALUNK BEFOGADOTT ELŐADÁSOK, RENDEZVÉNYEK 

 

HIVATÁSOS SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK: 

 a magyarkanizsai önkormányzat szervezésében Vidám Színpad: Dől a lé, avagy pénz áll a 

házhoz 2016. április 4-én 

 a Kanizsai Kör Művészeti Műhely szervezésében: Piaf-marche (az Újvidéki Színház előadása) 

2016- december 3-án 

 

AMATŐR SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK: 

 Gondolat-Jel Társulat: Rómeó és Júlia 2016. február 27-én, március 19-én és május 7-én 

 a XII. Diákszínjátszó Találkozón bemutatott diákelőadások (10 színdarab) 2016. december 15-

én 

 Mašino pozorište: Maša i medved (szerb nyelvű előadás) 2016. november 6-án 

 

KONCERTEK, HANGVERSENYEK, ZENÉS ÉS FILMES ESTEK, ELŐADÁSOK: 

 Rákóczi Szövetség előadásai 2016. január 22-én, március 5-én és 31-én, április 8-án, május 28-

án, december 7-én,  

 a Kuckó NCSE előadásai 2016. február 25-én, szeptember 29-én, október 27-én, november 17-

én, december 2-án, 8-án, 9-én, 16-án, 29-én,  

 a Meta Terra előadásai: 2016. február 18-án, március 9-én 23-án,  

 a nagykanizsai Európai Sport Hagyományőrző Egyesület sportkonferenciája 2016. május 9-én 

 a Községi Orvosok Egyesületének előadása 2016. február 29-én  
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 a Vatebet rendezvénye 2016. november 21-én 

 Szent Száva Szerb Amatőr Művelődési Egyesület: évzáró koncert 2016. január 30-án, június 

27-én,  

 Alapfokú Zeneiskola diákhangversenye: 2016. február 3-án, március 9-én, 17-én és 23-án, 

április 6-án, 18-án és 26-án, május 11-én és 25-én, június 1-jén (2 rendezvény), június 8-án, 

október 3-án, november 9-én és 23-án, december 7-én 

 a Tisza Néptáncegyesület rendezvényei 2016. június 3-án, október 7-én, 8-án és 9-én (kiállítás 

és koncertek), október 22-én, december 17-én  

 a SU együttes koncertje 2016. február 19-én 

 Népkör MMK Róna táncegyüttese: Hamupipőke (táncjáték) 2016. október 7-én 

 a Kanizsai Jazz Fesztivál koncertjei 2016. szeptember 22-én és 23-án,  

 a Regionális Kreatív Műhely szervezésében Mezei Szilárd - Túl a Tiszán ensemble 2016. 

november 5-én,   

 az Ozoray Árpád MME rendezvénye 2016. november 12-én 

 Táncos műsorok: törökkanizsai Quick Dance Táncstúdió 2016. június 12-én, Bolero 

Művelődési Táncegyesület 2016. június 14-én, European Open táncverseny 2016. november 

26-án, MPlusz Táncklub 2016. december 20-án 

 

EGYEBEK 

 a Magyarkanizsai Vöröskereszt programjai 2016. február 18-án, április 4-én és 5-én, április 26-

án, augusztus 31-én, október 18-án, december 28-án 

 a Gyöngyszemeink Iskoláskor előtti Intézmény rendezvénye 2016. június 7-én, május 11-én,  

 a Csigabiga Észak-vajdasági Gyógypedagógusok Egyesületének rendezvénye 2016. május 15-

én, december 4-én  

 a Természetjáró Egyesület találkozója 2016. szeptember 16-án  

 Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének rendezvénye 2016. november 8-án 

 a Magyarkanizsai Íjászkör rendezvénye: 2016. december 10-én 

 az ARK Magyarkanizsai Maratonfutók Egyesületének rendezvénye 2016. január 29-én, június 

24-én,  

 a Magyarkanizsai Cserkészegyesület rendezvénye 2016. február 20-án 

 a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állásbörzéje 2016. március 17-én 

 a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola szervezésében IX. Gyerekfesztivál 2016. április 22-

én 

 Vakok és Gyengénlátók Egyesületének találkozója 2016. május 12-én 

 a tóthfalusi Nyers István LAbdarúgó akadémia ünnepsége 2016. október 1-jén 

 a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Központ rnedezvénye 2016. december 22-én 

 önkormányzati, tartományi és köztársasági választások 2016. április 24-én 

 a szabadkai Merino Trend Kft. rendezvényei 2016. május 5-én és 13-án, szeptember 8-án és 9-

én 

 a Pro Human Kft. tájékoztatója 2016. szeptember 20-án 

 a szabadkai Active Life Kft. előadásai 2016. június 28-án és 29-én 

 a Potisje-Tondach Rt. filmforgatása a nagyszínpadunkon 2016. február 9-e és 18-a között 

Intézményünk termeinek, helyiségeinek bérlése a községben bejegyzett civilszervezetek, egyesület 

számára díjmentes. Büszkék vagyunk arra, hogy évente több száz rendezvény valósul meg nálunk az 

egyesületek jóvoltából. Ezeknek szervezésébe, technikai-műszaki lebonyolításába mi is besegítünk, és 

több feladatot, terhet átvállalunk a szervezőktől. 

A községen kívülről érkezők, a kft.-k, vállalkozók, vállalatok számára viszont bérleti díjat számolunk 

fel termeink használata után. Ez kötelező érvényű abban az esetben, amikor a bérlő belépőjegyet szed a 

rendezvényére. 

2016-ban terembérlés gyanánt 206.700,00 dinár bevételre tettünk szert. 
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KULTÚRA MOZI 

A téli szünidőben hagyományosan megszerveztük a gyermekek számára a Háromgarasos mozi 

rendezvényét: a két, magyar szinkronos gyermekfilm rendkívül látogatott és kedvelt volt. 

A belgrádi Mobil 3D Cinemával karöltve 18 filmet vetítettünk 9 hónap során, havonta egyszer. Egy 

esten egy szerb nyelvű gyermekfilmet és egy felnőtteknek szóló, szerb nyelvű feliratos filmet vetítettünk 

mozitermünkben. Az egész év alatt mintegy ezer látogatót jegyeztünk, a befolyt bevételünk pedig 28.181 

dinár volt. A Mobil 3D Cinemával kétévente szerződünk az együttműködés formájáról és részleteiről. 

Saját szervezésben elhoztuk Magyarkanizsára a Saul fia című, Oscar-díjjal jutalmazott magyar filmet 

egy szerbiai forgalmazóval közösen 2016. április 2-án. 

FILM-KÉP-TÁR sorozat a Cinema Filmműhely szervezésében 2016. január 21., 2016. február 18., 

2016. március 10., 2016. április 28-án, 2016. május 5-én valósult meg. 

MANDA FILMKLUB: a Cinema Filmműhely szervezésében 2016. március 18-án, 2016. április 8-

án, 2016. május 20-án, a Cnesa OMI szervezésében MANDA Filmklub – Nosztalgiamozi cím alatt 2016. 

május 27-én, június 24-én 

A Cinema Filmműhely szervezésében nálunk került megrendezésre a Vajdasági Magyar Filmek 

Fesztiválja 2016. október 14-én és 15-én. Öt vajdasági magyar alkotó filmje került bemutatásra. 

Szintén a Cinema Filmműhely szervezésében a belgrádi Igor Toholj filmjeinek bemutatójára is 

vártuk a közönséget 2016. november 24-én.  

A 2016-os évben folytattuk az együttműködést a belgrádi Free Zone – Szabad Övezet 

Filmfesztivállal, aminek révén a X. fesztivál keretében négy kortárs filmet vetítettünk 2016. június 10-

én és 11-én. 

Egy helybeli fiatal, Pósa Tamara nálunk forgatta és itt is mutatta be kisfilmjét 2016. június 17-én.  

 

DOBÓ TIHAMÉR KÉPTÁR 

A képtár 2016-ban megvalósult programja havi lebontásban: 

 Január – A dél-Alföldi élet a XX. század tükrében − fotókiállítás 

 Február- Sagmeister Peity Laura (Magyarkanizsa) önálló tárlata 

Március – A megfestett Vajdaság – A palicsi Majkin Salaš festőtelep kiállítása 

 Április – A zentai művésztelep vándorkiállítása  

 Május – Rio, rio Janeiro címmel Losoncz Rezső magyarkanizsai gyökérfaragó kiállítása 

 Augusztus – Barátaim címmel Kenyeres Ivanka és a Vajdasági Képzőművészeti Kör kiállítása 

 Szeptember – A Kanizsai Jazzfesztivál jazzfotó-tárlata és a Kanizsai Írótábor Vakrepülés című 

önálló Benes József kiállítása   

 Október – Kiskunhalas testvérváros fotókiállítása   

 December – Kosztolányi-emlékkiállítás és Aleksandar Oklobdžija festőművész 

(Magyarkanizsa) önálló tárlata 

A 2016-os esztendőben a hagyományokhoz híven a képtár a képzőművészeti tartalmakon kívül teret 

adott számos más jellegű rendezvénynek is. A teljesség igénye nélkül havi rendszerességgel folytak 

előadások, vetítések, bemutatók, fórumok, könyv promóciók, amelyeket a Művészetek Háza 

programtervével egyeztetve realizált a képtár. Ezenkívül a képtár az egyéni látogatók mellett fogadott 

bejelentkező diák- és turistacsoportokat, tárlatvezetéssel együtt. 

Az intézmény az elkövetkezőkben is várja a civilszervezetek, csoportok, egyletek jelentkezését a 

további együttműködésre. 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Intézményünk feladatkörébe tartozik már évek óta az önkormányzat által kiadott és finanszírozott 

havi Eseménynaptár összeállítása, szerkesztése, lektorálása. Ezt a feladatunkat teljes mértékben, legjobb 

tudásunk szerint elláttuk. 
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Felnőttképzési részleg  

Egységvezető: Búzás Hedvig 

 

Az intézmény oktatási részlege igyekszik a hallgatók és a munkaerőpiac igényeinek eleget tenni és 

azokat kiszolgálni.  

A 2016-os évi beszámoló a 2015/2016-os és a 2016/2017-es iskolaévek adatait tartalmazza. 

A 2015/2016-OS TANÉV MÁSODIK FELÉNEK TEVÉKENYSÉGEI A KÖVETKEZŐK 

VOLTAK: 

 Tárgyalásokat bonyolítottunk le több EU-s pályázati ötlet kapcsán. Lefordítottuk és 

komplettíroztuk egy EU-s pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat. A pályázat 

státuszáról még nem kaptunk értesítést. 

 Az ICR-rel és a FERHA civil szervezettel közösen megírtunk egy pályázatot, melyet a 

Bethlen Gábor Alapnál nyújtottunk be, de sajnos a pályázat nem nyert támogatást. 

 Tárgyalást bonyolítottunk le egy szegedi kft-vel egy közös pályázati lehetőség kapcsán, 

melyet a Bethlen Gábor Alapnál nyújtottak be. Ez a pályázat sem részesült támogatásban. 

 Megkaptuk az értesítést, hogy a 2015 szeptemberében a Tartományi Gazdasági, 

Foglalkoztatási és Nemek Egyenjogúságának Titkárságához a FERHA civil szervezettel és 

az ICR-rel közösen megírt pályázat sikeres elbírálásban részesült. Lebonyolítottuk a 34 

órás mobil applikációk fejlesztésére és a biztonságos internetezésre vonatkozó 

tanfolyamot, melyen 15, 5.-6. osztályos gyerek vett részt. Áprilisban osztottuk ki a képzést 

sikeresen befejező 12 gyermeknek a bizonylatot és elkészítettük a pályázati elszámolást. 

 Részt vettünk a 2016.02.12-én Szabadkán megrendezett a „Duális szakképzés a 

gyakorlatban” című szakmai konferencián. 2016.02.26-án pedig intézményünkben 

tartottuk meg a „Pályaorientáció és duális képzés a sikeres munkavállalásért” címet viselő 

szakmai konferenciát.  

 A FERHA civil szervezet értesítést kapott, hogy a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási 

és Nemek Egyenjogúságának Titkárságához beadott pályázata pozitív elbírálásban 

részesült. Ennek értelmében elkezdődtek a tárgyalások az előadóval. Összeállítottuk a 

csökkentett költségvetést, ugyanis az igényelt 250.000 din-ből csak 70.000 din-t hagytak 

jóvá. A pályázat célja egy üzleti terv író képzés megvalósítása 15 óra keretében. A pályázat 

címe: Biznis ne čekaj! PLANIRAJ! Áprilisban került sor a támogatási szerződés aláírására, 

minek következményeként májusban elkezdtük a képzés lebonyolításához szükséges 

előkészületeket, tárgyalásokat, egyeztetéseket. A képzést 2016. júniusában bonyolítottuk 

le 9 fő részvételével. A pályázatot sikeresen elszámoltuk. 

 A FERHA civilszervezettel együttműködve megszerveztük és lebonyolítottuk a 

Magabiztos iskolakezdés című pályázatot, amelyet Magyarkanizsa önkormányzata 

támogatott. A programból egy 60 órás készségfejlesztő foglalkozássorozatot szerveztünk 

iskolaelőkészítős gyerekek számára. A pályázat elszámolásában szintén közreműködtünk. 

A programban 11 gyermek vett részt. 

 2016.08.13-án elindítottuk a 40 iskolaórát magába foglaló képzést, melynek témaköre a 

Vállalkozás indítás és vállalkozás fejlesztés. A képzést a Prosperitati Alapítvány által kiírt 

ajánlattételi felhívás keretében valósítottuk meg 114 fő részvételével. Szeptemberben 

lezajlott a hallgatók személyre szóló tanácsadása. Elkészítettük a képzés elszámolásához 

szükséges dokumentációt és annak hiánypótlását.   

 

Megvalósult képzések: 

o Angol nyelvtanfolyam óvodás és elsős gyerekek részére: 106 fő 

o Angol nyelvtanfolyam iskoláskorú gyerekek részére: 42 fő 

o Angol nyelvtanfolyam felnőttek részére: 8 fő 

o 25 órás angol gyerek tábor: 15 fő 

o Német nyelvtanfolyam felnőttek részére: 19 fő 

o Szerb nyelvtanfolyam felnőttek részére: 6 fő  
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 Képzési programok megvalósítása: 

o Mobil applikáció fejlesztő számítógépes tanfolyam iskoláskorú gyerekek részére 

12 fő 

o Magabiztos iskolakezdés 11 fő 

o Üzleti terv író tanfolyam 9 fő  

o Vállakozás indítás és vállalkozás fejlesztés tanfolyam 114 fő 

 

A 2016/2017-ES TANÉV ELSŐ FELÉNEK TEVÉKENYSÉGEI 

 Szeptember végén vettünk részt a KárpátHáló Egyesület soron következő taggyűlésén, 

melyet Veszprémben tartottak meg az Oktker-Nodus Kiadó Kft. székhelyén. A taggyűlés 

után tárgyaltunk az említett kft. képviselőivel a közösen szervezendő számítógépes 

tanfolyam kapcsán. A 30 órás képzés a Cnesa OMI-ban valósult meg és a KárpátHáló 

Egyesület tagjai önzetlen támogatásának köszönhetően 15 fő vett részt. A résztvevők 55 év 

felettiek voltak és számukra a képzés teljesen díjmentes volt. Október elején tettük közzé a 

felhívást, melynek köszönhetően másfél nap alatt betelt a 15 fős létszám. A 15 helyre 

összesen 97-en jelentkeztek. Ezért terveink között szerepel, hogy 2017-ben további 

csoportokat indítunk, amit már valószínűleg a hallgatóknak kell kifizetniük. A képzés 2016. 

október 24-én indult el és december 13-ig tartott. Novemberben kezdődtek el a képzést 

fejező zárókonzultáció megszervezésére vonatkozó egyeztetések. A képzés 

zárókonzultációjára december 13-án került sor. Ezután komplettíroztuk a képzési 

dokumentációt, amit továbbítottunk a veszprémi partner intézménynek. 

 Októberben már elkezdődtek a tárgyalások az újvidéki székhelyű NS Pro Group 

oktatóközponttal, a közeljövőben szervezendő számítógépes és varró tanfolyamok 

kapcsán. A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal képviselői helyszíni ellenőrzést tartottak 

intézményünkben a képzések lebonyolításához szükséges infrastrukturális feltételeket 

illetően. Novemberben 5 fő részvételével elindították a 256 órás varró tanfolyamot, mely 

decemberben is folytatódott. 

 Megvizsgáltuk a lehetőségét egy újabb szerb csoport elindításának, de sajnos nem jártunk 

sikerrel, mivel több érdeklődő visszalépett. 

 Több évi kihagyás után decemberben sikerült elindítanunk a magyar nyelvtanfolyamot, 

szerb anyanyelvű hallgatók számára.  

 Egy zombori civil szervezet kérésének eleget téve összeállítottunk egy árajánlatot, mely a 

magyar nyelvvizsga megszervezésére és lebonyolítására vonatkozott. 

 Összeállítottunk egy árajánlatot egy magyarkanizsai székhelyű cégnek az angol és az MS 

Excel tanfolyamokra vonatkozólag. A képzések megvalósítását a megrendelő igényeinek 

megfelelően 2017-re tervezzük. 

 Az intézmény képviselői részt vettek: 

o egy Belgrádban megszervezett konferencián, melynek témaköre a duális képzés 

volt, valamint 

o a szabadkai Szabadegyetemen szervezett IPA tájékoztató napon. 

 

Megvalósult képzések: 

o Angol nyelvtanfolyam óvodás és elsős gyerekek részére: 77 fő 

o Angol nyelvtanfolyam iskoláskorú gyerekek részére: 42 fő 

o Angol nyelvtanfolyam felnőttek részére: 9 fő 

o Magyar nyelvtanfolyam felnőttek részére: 6 fő 

o Szerb nyelvtanfolyam felnőttek részére: 5 fő 

o Számítógépes tanfolyam szépkorúak részére: 15 fő. 

 

 Az oktatási részleg szervezői munkájához egyéb feladatok is tartoznak:  

o Tárgyalások lebonyolítása a tanfolyamok előadóival és a hallgatókkal. 

o Tudásszintfelmérő- és záró vizsgák szervezése és lebonyolítása. 

o A hallgatói csoportok kialakítása. 

o Órarend összeállítás. 

o Tárgyalás a tankönyveket biztosító beszállítóval. 

o Tantermek technikai felszerelésének folyamatos biztosítása. 
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o Tandíjak befizetésének folyamatos követése és az esetleges tandíjhátrakok 

megfizettetése. 

o Bizonylatok nyomtatása a sikerrel vizsgázó hallgatók részére. 

o A tanfolyamok záróvizsgájára vonatkozó jegyzőkönyvek összeállítása. 

o Az őszi tanfolyamkínálatunk összeállítása. 

o Kalkulációk és árajánlatok készítése. 

o Folyamatos kommunikáció a médiumokkal és más. 

 

Az oktatási részleg tevékenységéhez tartozik a képzésekkel kapcsolatos teljes dokumentáció 

elkészítése és archiválása, valamint a tandíjak befizetésének nyomon követése és az esetleges 

tandíjhátralékok megfizettetése.  

 

 

 

 
ÖNÉRTÉKELÉS, HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT, MINŐSÉGORIENTÁCIÓ 

Dolgozóink az egyes szakterületeken folyamatos munkaértékelést végeznek, és a részlegek között is 

állandó a párbeszéd. Munkánk alappillére a látogatókkal való párbeszéd, ezért a mindennapi munka 

során odafigyelünk a tiszteletteljes kommunikációra, a szervezési feladatok minél hatékonyabb 

véghezvitelére, az egymás közötti szakmai és kommunikációs kapcsolatok fejlesztésére. Munkánkat 

állandó jelleggel (ön)értékelésnek vetjük alá, éppen azért, hogy minél magasabb szinten végezhessük 

feladatainkat. 

 

 

 
A Cnesa programkínálata folyamatosan jelen van a községi Eseménynaptárban. Emellett a 

műsorainkról és az Intézményről információkhoz lehet jutni az Intézmény honlapjáról is. Munkánkat 

folyamatosan követi az írott és elektronikus média is.  

 

Magyarkanizsa, 2017. január 19. 

 Sarnyai Károly, igazgató 

 


