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I. ÁLTALÁNOS ÖSSZEGZÉS 

 

Magyarkanizsa önkormányzata az intézményünk dolgozói létszámát 15 főben határozta meg. 

Ehhez viszonyítva a 2018-as évben átlagban 13 állandó munkaviszonyban dolgozó munkatárssal és 3 

határozott időre alkalmazott kollégával dolgoztunk, akik közül 2 helyettesítő feladatot látott el. 

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény a 2018-es évben is 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 2018-as évben a Cnesa OMI-ban összesen 187 (2017-ben 163) eseményen 21.187 látogató 

fordult meg.  

A látogatottság alakulását hét évre visszamenően az alábbi táblázat mutatja be: 

 

Nézőszám alakulása éves 

bontásban 

2012 30464 

2013 21221 

2014 19852 

2015 16656 

2016 21907 

2017 18003 

2018 21187 

 

 

A Cnesa szervezői tevékenysége mellett mintegy 48 másik szervező programját fogadta be és 

kísérte le műszaki és egyéb feltételek biztosításával. 

 

 

A legtöbb látogatót vonzó rendezvények szervezői és a látogatói létszám 

 

 

Szám Intézmény Nézőszám 

1 Cnesa OMI 5 969 

2 Alapfokú Zeneiskola 1 977 

3 Magyarkanizsa Önkormányzata 1 940 

4 Regionális Kreatív Műhely 1 055 

5 Tisza Néptáncsoport 940 

6 Vajdasági Vándormozi 841 

7 Gyöngyszemeink IEI 720 

8 Együtt Veled Értük 600 

9 Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete 550 

10 SAKUD Sveti Sava 540 
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Felújítások, eszközbeszerzések 

 

A 2018-as év egyik nagy eredménye, sikere az a köztársasági szintű pályázat, amelynek révén 

egyebek között új fűtésrendszerrel gazdagodik majd intézményünk. A magyarkanizsai önkormányzat 

9,7 millió dinárt nyert az energetikai minisztérium pályázatán a Művészetek Háza nyílászáróinak 

cseréjére, az épület szigetelésére, valamint a fűtésrendszer korszerűsítésére, amely magában foglalja a 

harmincéves kazán cseréjét is. A beruházáshoz az önrészt, azaz 4 millió dinárt a községi költségvetés 

biztosítja. A munkálatok 2019 tavaszán kezdődnek. 

2018-ban a Cinema Filmműhellyel együtt, a magyarkanizsai önkormányzat és a Bethlen Gábor 

Alap jóvoltából sikerült beszereznünk egy új mozivásznat. Erre már nagy szükség mutatkozott.  

A 305x518 cm-es vászon különleges befogadói élményt biztosít a nézőknek. Az év végén sikerült 

beszereznünk egy A3-as multifunkcionális színes nyomtatót, ami a 12 éves, hasonló tudással bíró 

gépünk helyébe állt. 

 

Helyiség-bérbeadások  

 

Az önkormányzat két autósiskola részére adja bérbe intézményümk helyiségeit (irodák és 

tantermek). A Crveni signal plus és a Tisa-volan cég bérli ezeket az önkormányzat által megszabott 

térítmények ellenében.  

  

 

 

 

II. PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA A 2018-AS ÉVBEN 

 

MŰVÉSZETEK HÁZA 

 

A Művészetek Házának 2018-as évi tevékenységét az előző évben átadott és az illetékes szervek 

által elfogadott munkaterv szabályozta, alakította. A tervezett és lezajlott kulturális programok a 

községi költségvetés és a Cnesa saját bevételei révén valósultak meg, de pályázati forrásokból is 

sikerült több rendezvényt megvalósítanunk. 

 

Pénzügyi keret 

A községi költségvetésben kulturális programok szervezésére 350.000 dinár állt rendelkezésünkre, 

míg saját eszközeinkből további 250.000 dinárt sikerült ezekhez az eszközökhöz hozzátenni. Az év 

végi állás szerint 2018 során a községi büdzséből 344.797 dinárt használtunk fel kulturális célokra.  
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Pályázatok 

A teljes év során kilenc pályázatot adtunk be szerbiai, vajdasági és magyarországi szervezetekhez. 

Ebből négyet támogattak a pályázatok kiírói.  

Pályáztunk a magyarországi Bethlen Gábor Alapnál és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél, a 

tartományi oktatási és művelődési titkárságnál és a szerbiai művelődési minisztériumnál. 

A BGA 120.000 forintos támgoatást nyújtott a Kacaj Fesztivál megvalósítására, amelyet 

gyermekheti programokra költöttünk el.  

A tartományi oktatási titkárság 50.000 dináros támogatást nyújtott a Művészetek Házának 

főbejáratához elhelyezett kétnyelvű névtábla elkészítéséhez. 

A tartományi művelődési titkárság a Kulturális vásár (Sajam kulture) program keretében 150.000 

dinárt ítélt meg számunkra az intézményünk 60 éves fennállása alkalmából szervezett 

rendezvénysorozat megvalósítására. Ebből gyermekelőadás, koncert és színházi előadás valósult meg, 

a képtár számára pedig cserélhető képkereteket szereztünk be. 

A magyarországi Tehetség Program keretében tehetséggondozó képzőművészeti foglalkozásokra 

kértünk támogatást az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 1.046.000 forint értékben. A teljes kért 

összeget megkaptuk, amiből 2018 őszén elkezdődtek a foglalkozások 12 magyarkanizsai alsó 

osztályos gyermek részvételével. A projekt 2019 májusában zárul. 

Ennek tükrében 2018-ban összesen 200.000 dinárnyi és 1.166.000 forintos (kb. 433.000 dinárnyi) 

támogatásra tettünk szert a különféle pályázati kiírások révén. Ez az elmúlt évek egyik legjobb 

eredménye, amiben nagyon sok befektetett munka és idő volt. 

 

Látogatottság 

A napról napra, rendszeresen vezetett látogatottsági táblázatunk alapján 2018-ban megközelítőleg 

21.187 látogatót fogadott intézményünk 187 rendezvény során. Ebből 57 programot saját szervezésben 

jegyeztünk.  

A legtöbb nézőt októberben, novemberben és decemberben fogadtuk (mintegy 3.000 látogatóval 

külön-külön), míg a forró nyári hónapokban nem szoktunk programokat tartani.  

A programok többsége a Művészetek Háza nagytermében zajlott. 

Megjegyezzük, hogy az egyre inkább fogyatkozó közönség miatt sok esetben egy-egy színházi 

előadást kénytelenek vagyunk a nagyteremből a kisszínpadra átirányítani és oda szervezni. 

 A kisszínpados rendezvényeink 2018-ban jelentősen megszaporodtak a 2017-es adatokhoz mérten. 

 

Helyszín a rendezvények száma 

nagyterem 98 

kisszínpad 25 

pinceklub 35 

Dobó Tihamér Képtár 25 

előcsarnok 3 
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Munkatársaink a magyarkanizsai önkormányzat kiemelt fontosságú rendezényeinek szervezéséből 

is kiveszik részüket (Március 15-ei megemlékezés, Szent István-nap és újkenyér-ünnep, községnap 

stb.), ugyanakkor a befogadott rendezvények, civilszervezeteink műsorainak szervezésében is aktívan 

részt veszünk: segítjük őket technikai és szervezési kérdésekben, a progrmaokat igyekszünk mi is 

promotálni. 

 

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.   

 

1. Hivatásos színházi előadások 

Saját szervezésű színházi előadásaink szinte 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.  

2018-ban saját szervezésű színházi estjeink a következők voltak:  

‒ Zentai Magyar Kamaraszínház: Hullámtörés 2018. január 27-én 

‒ Udvari Kamaraszínház: Tizennyolc 2018. február 24-én 

‒ Zentai Magyar Kamaraszínház: Autótolvajok 2018. május 31-én 

‒ Kosztolányi Dezső Színház: Karton és karfiol 2018. szeptember 13-án 

‒ Szabadkai Népszínház: Csak egy szóval mondd! 2018. október 8-án 

‒ Molnár Zoltán verses műsora: Szeretnék néha visszajönni még 2018. október 11-én 

‒ Tóth Péter Lóránt Arany János-estje 2018. október 30-án 

‒ A Művészeti Akadémia negyedéveseinek előadása: Zabhegyező 2018. november 9-én 

‒ Kosztolányi Dezső Színház: The End 2018. november 16-án 

‒ Osonó Színházi Műhely, Erdély: Ahogyan a víz tükrözi az arcot 2018. december 4-én 

‒ Pódium Színpad, Budapest: Éjjel az Orfeumban 2018. december 18-án 

 

A szerb anyanyelvű közönség számára is szerveztünk színházi estét: 

‒ Miroslav Antić Kamaraszín (Zenta): Mene niko ne voli 2018. január 18-án 

‒ Miroslav Antić Kamaraszín (Zenta): Medved 2018. május 24-én 

‒ Szabadkai Gyermekszínház: Karcsi kalandjai 2018. október 2-án 

 

Megjegyzés: Molnár Zoltán verses összeállítását Magyarkanizsán kívül 2018. október 12-én 

Horgoson és Martonoson is megszerveztük. A költségeket intézményönk állta. 

 

2. 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 2018-ban: 

‒ Szabadkai Gyermekszínház: A farkas szempillája 2018. március 8-án  

‒ Szabadkai Gyermekszínház: Karcsi kalandjai 2018. október 2-án 

‒ Zentai Magyar Kamaraszínház: Az égig érő fa 2018. október 3-án 

‒ Više od igre balett-társulat Belgrd: Hattyúk tava 2018. október 7-én 

‒ Tóth Péter Lóránt szavaló rendhagyó irodalomórája a martonosi és az adorjáni általános iskola 

alsós tanulóinak 2018. október 31-én 

‒ a Szabadkai Gyermekszínház Télapó-váró műsora 2018. december 22-én (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.   

 

3. Zenés-táncos műsorok:  

‒ Szirtes Edina Mókus koncertje 2018. április 14-én 

‒ Hangszerbemutató a községnap keretében a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje szervezésében 

2018. október 19-én 

‒ Kárpát-medencei Magyarok Zenéje koncertsorozat 2018. október 19-én 

‒ A Golden Trió koncertje 2018. november 5-én 
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4. Előadások, beszélgetések: 

Ilyen típusú rendezvényeket főként a Dobó Tihamér Képtárban szervezünk. Pontos leírást ott 

találnak róluk. 

 

A 2018-as év rendezvényeinek sorából kiemeljük a tartományi oktatási titkárság Mennyire 

ismerjük egymást? című programját, amelynek 2018-ban már másodszor voltunk házigazdái. 

Májusban az I. Vajdasági Könnyűzenei Tehetségkutató helyszíne volt a Művészetek Háza, és a 

magyarországi szervezők nálunk szeretnék megrendezni a programot az elkövetkező években. 

 

MÁSOK ÁLTAL SZERVEZETT ELŐADÁSOK, RENDEZVÉNYEK 

Intézményünk termeinek, helyiségeinek bérlése a községben bejegyzett civilszervezetek, 

egyesületek számára teljes mértékben díjmentes. Évente száznál is több rendezvény valósul meg 

nálunk az egyesületek jóvoltából, amelyek technikai-műszaki lebonyolításába mi is besegítünk, és 

több feladatot, terhet átvállalunk a szervezőktől. 

A községen kívülről érkezők, 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. 

A 2018-as évben is kiadtunk több befogadónyilatkozatot, amelyekből jó néhány megvalósult 

intézményünkben. Nyitottak vagyunk az együttműködésre intézményi és részlegenkénti szinten is. 

 

KULTÚRA MOZI 

A Kultúra Mozi 2018-as évi tevékenységének legnagyobb eredménye az a 305x518 cm nagyságú 

mozivászon, amit a Cinema Filmműhellyel közösen vásároltunk a Bethlen Gábor Alap és a 

magyarkanizsai önkormányzat támogatásának köszönve. A vásznat a két szervezet közösen birtokolja 

és veszi igénybe. A nagy vászon óriási előrelépést jelent munkánk során hiszen az elmúlt években már 

nem szerveztünk filmvetítéseket, hiszen a vasfüggönyönk állapota (amire sokáig vetítettünk) 

megromlott. A következő lépés a teljes modernizáció, a mozi örömének megújítása felé egy modern 

projektor lenne. Ennek beszerzésére pályázatokat írtunk, és az elkövetkező időszak prioritása lesz a 

tervezés terén. 

A téli szünidőben hagyományosan megszerveztük a gyermekek számára a Háromgarasos mozi 

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

Április végén a belgrádi MCF forgalmazóval közösen vetítettük a Testről és lélekről című magyar 

filmet, amely az Oscar-díj közelébe került.  

A belgrádi Mobil 3D Cinemával 2018-ban 3 filmet vetítettünk, februárban és decemberben. Az 

együttműködésre a belgrádiak nehezen hajlanak, hiszen a szerb nyelvű filmekre igen csekély az 

érdeklődés. A bevételből való részesedésünk 20 százalék.  

A Vajdasági Vándormozival való együttműködésünk keretében februárban, márciusban, 

októberben, novemberben és decemberben vetítettünk magyar filmeket. A novemberi és decemberi 

filmek látogatottsága a vártnál alacsonyabb volt. A bevételből való részesedésünk 20 százalék. 

Folytattuk az együttműködést a belgrádi Free Zone – Szabad Övezet Filmfesztivál 

szervezőbizottságával. ennek gyümölcseként június 7-én és 8-án két-két külföldi dokumentum- és 

játékfilmet vetítettünk közönségünknek. A Cinema Filmműhely szervezésében 2018-ban is nálunk 

került megrendezésre a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja 2018. október 12-én és 13-án. 

November 18-án bemutattuk a szabadkai Miskolci Renátó Brasnyó Antal-portréfilmjét, hiszen 

támgoatjuk a fiatalokat, a tehetségeket, és bemutatkozási lehetőséget biztosítunk számukra. 

A Kultúra Mozi küldetése az, hogy klasszikus és aktuális mozifilmeket, magyar és szerb nyelven 

vetítsünk úgy, hogy minél több nézőt vonzzunk be a mozitermünkbe. 
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DOBÓ TIHAMÉR KÉPTÁR 

 

A képtár szerves része intézményünknek, és közösen igyekszünk helyet és teret adni kulturális 

programoknak: a Művészetek Házának előcsarnoka továbbra is szolgál kiállítótérként, a képtár pedig 

nem csak kiállítások színhelye, hanem összművészeti tér is. 

      2018 novemberétől a képtár új nyitvatartási rendje: hétfőn, kedden és szerdán 9 és 15 óra között, 

csütörtökön és pénteken pedig 13 és 19 óra között fogadjuk a látogatókat. Külön bejelentkezés és 

előzetes értesítés alapján egyéb időpontokban is végzünk tárlatvezetést. 

A Dobó Tihamér Képtár a 2018-as év folyamán magas színvonalú programok biztosítására 

törekedett, szem előtt tartva a képtár vállalt feladatát, a látogatói és nem utolsósorban a szakmai 

igényeket, elvárásokat.  

Kiemelt feladataink között szerepel a gyermekekkel való foglalkozás és az értékes, művészeti 

tartalmak népszerűsítése. Ebben az évben is jó együttműködést valósítottunk meg az iskoláskor előtti 

intézménnyel, az általános iskolával és a középiskolával, valamint a község területén működő 

civilszervezetekkel, egyéb intézményekkel és önkormányzatunkkal. 

 

A képtárban 2018- során megrendezett kiállítások 

 

Február 2. ‒ Josipa Križanović, Divna Lulić Jovičić, Király Elvira kiállítása (a Vajdasági 

Képzőművészeti Kör tagjai) 

Február 19. ‒ Nők tárlata (a Vajdasági Képzőművészeti Kör női tagjainak és az Ozoray Árpád Magyar 

Művelődési Egyesület kézimunka szakosztálya tagjainak bemutatkozója) 

Március 9. ‒ Kiállítás a Családfaprojekt alkotásaiból (Csobanov Márta szervezésében) 

Március 14. ‒ Kiállítás az 1848/49 szabadságharc tiszteletére (Ferencvárosi önkormányzat) 

Április 13. ‒ Anatolij Ivankin kiállítása (a Vajdasági Képzőművészeti Kör tagja) 

Május 11. ‒ Deák Verona kiállítása 

Május 19. ‒ Csikós Tibor önálló tárlata 

Augusztus 18. ‒ Hagyaték: Szent István-napi népművszeti kiállítás 

Szeptember 6. ‒ A Kanizsai Írótábor keretein belül Maurits Ferenc tárlata 

Szeptember 28. ‒ Pavešić Éva kiállításának megnyitója 

Október 20. ‒ Apczi Jenő fotókiállítása (a községnapi rendezvénysorozat keretében) 

November 9. ‒ A kultúra összeköt bennünket – 60 éves a Cnesa OMI – keretein belül: Dobó Tihamér 

útjai, kiállítás a Vajdasági Képzőművészeti Kör alkotótáborában készült munkákból 

November 30. ‒ Remek kezek, az oromi Zengő Tájház tagjainak kiállítása (Muhi Zsuzsanna, 

Kormányos Kávai Lívia) 

December 14. ‒ Kalákázni jó! ‒ kiállítás a Fürdő- és közösségépítő kalákák 2001 óta tartó történetéről 

December 21. ‒ Hunyadi Mátyás életterei és a Bibliotheca Corviniana (a zentai Thurzó Lajos 

Művleődési-Oktatási Központ és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet támogatásával) 

Egyéb rendezvények a képtárban: 

Január 8-án és 9-én, a téli iskolai szünidő alatt kavicsfestést szerveztünk az alsó osztályosok számára 

Csobanov Márta vezetésével.  
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Január 12-én a Meta Terra ökokertmozgalmának szervezésében Grabovac Dávid előadása 

Január 24-én a Meta Terra ökokertmozgalmának szervezésében Nemes Mátyás ökogazda előadása 

Február 21-én könyvbemutató (Kispiactól Oromhegyesig) 

Április 12-én Kovács Mária új kötetének bemutatója 

Április 21-e és május 12-e között minden szombaton képzőművészeti szakkör azoknak a gyerekeknek, 

akik sikeresen szerepeltek a Családfa-versenyen. 

Április 26-án Szécsi Zolt módszertani könyvének bemutatója 

Május 15-én Irodalmi karaván a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében 

Július 6-án Kocsordi Nagy Béla (Erdély) könyvbemutatója és felolvasóestje 

December 28-űn Valkay Zoltán építész előadása 

Szeptemberben indult a képtár DIÓ-projektje, a képzőművészet terén kiemelkedő gyermekek 

tehetséggondozó programja, amelynek egyik helyszíne a képtár. 2019 májusáig itt is dolgoznak 

szombatonként a gyerekek, majd májusban kiállítással zárul a program, amelyet a budapesti Emberi 

Erőforrások Minisztériuma támogat. 

       

FELNŐTTKÉPZÉSI RÉSZLEG 

 

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

azokat kiszolgálni.  

A 2018-as évi beszámoló a 2017/2018 és a 2018/2019 iskolaévek adatait tartalmazza. 

A 2017/2018-as tanév második felének tevékenységei a következők voltak: 

• Intézményünk a 2018-as évben megkapta a Szerbiai Oktatási Minisztérium végzését, 

amely által elnyerte az államilag elismert felnőttképző státuszt (Javno priznati 

organizator aktivnosti obrazovanja odraslih). Az állami akkreditáció a Gazdasági 

változások könyvelése elnevezésű, 400 órás szakmai képzésre vonatkozik. Ezt követően 

kezdődött a tananyagfejlesztés, a képzés gyakorlati részéhez szükséges számítógépes 

program beszerzése, valamint a kötelezően vezetendő dokumentumok megvásárlása. Az 

infrastrukturális feltételek mellett meg kellett teremteni a személyi feltételeket is. Ehhez 

a képzést vezető oktatóknak és szakmai munkatársaknak egy hét modulból álló 

képzésen kell részt venniük. A képzést a Belgrádi Egyetem Andragógia Intézetének 

előadói tartják. 

• Intézményünk sikeres árajánlatot nyújtott be a Prosperitati Alapítványhoz. Az árajánlat 

az Alapítvány K-05/2018-I referenciaszámú pályázati felhívásában kiválasztott végső 

kedvezményezettek képzési programjának megvalósítására vonatkozott, amelynek címe: 

„A pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatása (első, képzési komponens)”.  

A 40 órás képzés előadásai, 320 résztvevővel, augusztusban zajlottak (4 hétvégén). Az 

előadók Kaszás Judit és Sarnyai Bajić Tamara voltak. Augusztus 25-én 298 hallgató tett 

sikeres vizsgát.  

Intézményünk feladatai a következők voltak: 

o a hallgatók regisztrálása (érkezéskor és távozáskor) 

o fényképek készítése az előadásokról 

o a hallgatók étkeztetése 

o a tananyag összeállítása és nyomtatása a hallgatóknak 

o folyamatos kapcsolattartás a hallgatókkal 

o folyamatos kapcsolattartás a beszállítókkal 

o vizsgafeladatok összeállítása 

o a vizsga megszervezése és lebonyolítása 

o a vizsgafeladatok javítása 

o a tanfolyammal kapcsolatos dokumentumok elkészítése (jelenléti ívek, átvételi 

ívek stb.) 

o az elszámolással kapcsolatos teljes dokumentáció elkészítése az Alapítvány 

felé. 

A projektum végén büszkén nyugtáztuk, hogy intézményünk kiválóan vizsgázott, hiszen 

bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk ilyen kis dolgozói létszámmal is magas színvonalú szolgáltatást 

nyújtani, megfelelni minden elvárásnak és követelménynek. Ezt a hallgatók által kitöltött névtelen 

értékelőlapok is alátámasszák. 

A 2017/2018-es tanév második felének tevékenységei a következők voltak: 
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Sorszám 

 

A tanfolyam megnevezése 
Hallgatói 

létszám 

1.  Gazdasági változások könyvelése 15 

2.  Német tanfolyam – felnőtt kezdő (ősszel indult) 4 

3.  Német tanfolyam – felnőtt kezdő (februárban 

indult) 
6 

4.  Német tanfolyam – felnőtt előtudásos kezdő 3 

5.  Szabó – varró tanfolyam – felnőtt kezdő 8 

6.  Angol tanfolyam (óvodás és 1. osztályos 

gyerekek) 
62 

7.  Angol tanfolyam (iskolás gyerekek és felnőttek) 41 

8.  Szerb tanfolyam – felnőtt kezdő 4 

9.  Spanyol tanfolyam ‒ felnőtt kezdő 5 

10.  Logi Code Club számítógépes tanfolyam 

gyerekeknek  
10 

11.  Számítógépes tanfolyam – kezdő ‒ 

szépkorúaknak (FERHA-pályázat) 
15 

12.  Számítógépes tanfolyam – kezdő ‒ 

szépkorúaknak (Horgos) 

11 

13.  Prosperitati Alapítvány K-05/2018-I 

referenciaszámú pályázati felhívásában 

kiválasztott végső kedvezményezettek képzési 

programja – A pályakezdők vállalkozóvá 

válásának támogatása (első, képzési komponens) 

298 

Összesen: 482 

 

A 2018/2019-es tanév adatai 

A tanfolyamaink árára kénytelenek voltunk 20 százalékos áremelést rászámítani, hiszen 

intézményünk 2018. szeptember 2-tól belépett az adórendszerbe. A drágítás nem hozott magával 

nagyobb mértékű visszaesést a hallgatóink körében. Ezen a téren újdonság, hogy a családok 

támogatása érdekében, 10 százalékos kedvezményt hagyunk jóvá tanfolyamaink díjából azoknak a 

hallgatóknak, akiknek családjából két vagy ennél több családtag veszi igénybe szolgáltatásainkat. 

 

• A 400 órát felölelő Gazdasági változások könyvelése elnevezésű akkreditált szakmai 

képzés megvalósulása a 2018/2019-es tanévben is folytatódik, mint ahogy az előadók és a 

szakmai munkatársak számára kötelező szakmai továbbképzés is. A 2018/2019-es tanév első 

felének tevékenységei a következők: 

 

 

Sorszám 

 

A tanfolyam megnevezése 
Hallgatói 

létszám 

1.  Gazdasági változások könyvelése 11 

2.  Angol tanfolyam óvodások és 1. osztályosok 

részére (Horgos) 

8 

3.  Angol tanfolyam óvodások és 1. osztályosok 

részére (Magyarkanizsa) 
42 

4.  Angol tanfolyam általános iskolások részére  

2. osztálytól 8. osztályig 
28 

5.  Angol tanfolyam felnőttek részére (kezdő, 

előtudásos kezdő, haladó) 
20 

6.  Német tanfolyam felnőttek részére (A1, A2) 18 

7.  Magyar tanfolyam felnőttek részére (kezdő) 5 

8.  Szerb tanfolyam felnőttek részére (kezdő) 6 

Összesen: 138 
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Egyéb tevékenységek: 

• A Cnesa oktatási részlege felnőttképzési programra vonatkozó pályázatot nyújtott be a 

tartományi oktatási titkársághoz (intenzív szerb tanfolyam pályakezdő fiatalok, 

munkakeresők számára). Pályázatunkat elutasították. 

• Folyamatosan hirdetjük a szabó-varró tanfolyamot, a Gazdasági változások könyvelése 

elnevezésű akkreditált képzést, valamint Horgoson: a szépkorúak számára tartandó, 40 

órás számítógépes tanfolyamot.  

• 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 A tantermek technikai felszerelésének folyamatos biztosítása. 

o A tandíjak befizetésének folyamatos követése és az esetleges tandíjhátralékok 

megfizettetése. 

o Bizonylatok nyomtatása a sikerrel vizsgázó hallgatók részére. 

o A tanfolyamok záróvizsgájára vonatkozó jegyzőkönyvek összeállítása. 

o A tanfolyamkínálatunk összeállítása, folyamatos frissítése. 

o Kalkulációk és árajánlatok készítése. 

o Folyamatos kommunikáció a médiaházakkal.  

o A képzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, archiválás és 

más. 

o Oktatási részlegünk folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket bel- és 

külföldön egyaránt. 

 

 

MOZGÓ (NAGY-) SZÍNPAD 

 

A Községi Tanács 2017. június 27-én hozott határozata értelmében a 2018-as évben intézményünk 

üzemeltette a mozgó színpadot. A Magyarkanizsai községi rendezvényszervező bizottság által 

összeállított rendezvénynaptárban jóváhagyott rendezvényeken biztosítottuk a színpad, illetve a 

színpadi technika működtetését.  

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

 

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény feladatkörébe tartozik már évek óta az önkormányzat 

által kiadott és finanszírozott havi Eseménynaptár összeállítása, szerkesztése, lektorálása és terjesztése. 

2018-ban fokozott igényt jegyeztünk a közösség részéről az Eseménynaptár iránt. Meghatároztuk a 

terjesztési pontokat a városban és a községben. A kérések alapján további új helyekre igyekeztünk 

eljuttatni a kiadványt.  

Az Eseménynaptárt elkészülte után elektronikus formában eljuttatjuk a községi és regionális 

médiaházakhoz, szerkesztőségekhez, programajánló portálokhoz. Ennek köszönve a községi 

rendezvények nagyobb publicitást kapnak, aktívabban érdeklődne irántuk a sajtó munkatársai. 

 

 

MÉDIAJELENLÉT 

 

Mindkét részlegünk jó kapcsolatokat ápol a tömegtájékoztatási eszközökkel községi és regionális 

szinten is. Egy-egy tanfolyam toborzásánál, rendezvény beharangozásánál jó szolgálatot tesznek a 

rólunk megjelent értesítések, információk, felhívások, de programzáráskor is tudósítanak rólunk, 

munkánkról. 

Az intézmény többnyelvű honlapja folyamatosan nyújt tájékoztatást az intézményt érintő 

aktualitásokról, de a közösségi térben is folyamatosan jelen vagyunk. 
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ÖNÉRTÉKELÉS, HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT, MINŐSÉGORIENTÁCIÓ 

 

Munkánk során a szakmaiságra, az objektivitásra és a tiszteletteljes kommunikáció gyakorlására 

fektetjük a legnagyobb hangsúlyt.  

Oktatási részlegünk dolgozói szakmai továbbképzésen vettek részt az akkreditált képzési 

programunk kötelező részeként, és ennek a tréningnek konkrét eredményét, hasznát látjuk a 

mindennapi oktatásszervezés és megvalósítás során.  

A munkatársak és a részlegek folyamatosan kommunikálnak, egyeztetnek egymással, így növelve a 

közös munka hatékonyságát, színvonalát. Arra törekszünk, hogy szolgáltatásainkat minél magasabb 

színvonalra emelhessük, és a szervezési, kivitelezési folyamatokat minél zökkenőmentesebbé tegyük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Nadrljanski Tornai Erika  

                                                                                                                    igazgató 

 

 

 

 

Magyarkanizsa, 2018. február 4. 


