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A CNESA OMI 2014-ES ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE 
 

Az Intézmény legfőbb feladata a közösség szolgálata szakembereinkkel, programjainkkal, 

legjobb tudásunkkal és a teljes infrastruktúránkkal. Természetesen minden tevékenységünket az 

alapszabályzatban és alapítólevélben lefektetett elvekkel összhangban kívánjuk megszervezni. 

Intézményünk munkáját összehangolja az MNT minket is érintő stratégiáival (Kultúra-, Média-, 

Felnőttképzési stratégia) valamint a 2020–ig szóló Községi stratégiában lefektetett alapelvekkel és 

elfogadott akcióprogramokkal.  

Az Intézményépítés (mint beruházás) a 2003 óta folyó beruházás befejezéséből áll, illetve az 

épületen elvégzendő szükséges karbantartásból. Energiatakarékosság szempontjából sürgető lenne a 

Művészetek Háza elavult energetikai rendszerének korszerűsítése és az épület mielőbbi hőszigetelése. 

A falak hőszigetelésére és az előcsarnok üveg portáljainak cseréje viszonylag egyszerűen megoldható, 

de a fűtés rendszer korszerűsítése komoly előkészületeket igényel. Egy felújítási terv elkészülte után 

viszont remény nyílna pályázati pénzek megszerzésére. 

Az intézményt az MNT döntésével a Szerbiában élő magyar nemzeti kisebbség Kiemelkedő 

fontosságú intézményei közé sorolta. E döntést, valamint a 2010-es évben életbe lépett Kultúráról 

szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve a következő programot terjesztjük be: 

 

 

A CNESA OMI MŰVELŐDÉSI RÉSZLEGÉNEK, A „MŰVÉSZETEK HÁZA” 2014. ÉVI 

MŰSORTERVE 

 

Hivatásos színházak vendégjátéka:    

- Újvidéki Színház: West Side Story  

- Szabadkai Népszínház Magyar Társulata: Übü király  

- Szabadkai Népszínház Magyar Társulata: Indul a bakterház  

- Kosztolányi Dezső Színház: Az ember komédiája   

- Zentai Magyar Kamaraszínház: Simon hét napja   

  

Hivatásos gyermekszínházak:  

- Szabadkai Gyermekszínház: Piroska és a farkas  

- Pelenkás Színház  

- Budapesti Magyar Népmeseszínház  

- Győri Forrás Színház  

 

Gyermekszínjátszó csoportok előadásai:  
- A szabadkai Népkör MMK Fabula Rasa Gyermekszínjátszó Grund: Rovarok  

- A hódmezővásárhelyi Cibere Meseszínház  

 

Hangversenyek: 

- Diákkoncertek az általános zeneiskola szervezésében  

 

Koncertek:  

- Klasszikus zenei koncert   

- Népzenei koncert   

- Jazz koncert   
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Kézműves foglalkozások: foglakozás megszervezése kisiskolásoknak (csuhébáb készítése, 

gyöngyfűzés, népi hangszerkészítés, tojásírás, mézeskalács készítés, szövéstechnika elsajátítása, stb.) 

    

  

Filmvetítések: 

- Havonta 1db 3D-s hazai forgalmazású film vetítése. (szerb nyelvű feliratos filmekkel) 

- Háromgarasos mozi gyerekeknek / Január 

- Palicsi filmfesztivál filmjei 

- Szabad Övezet Filmfesztivál filmjei 

- Október Gyermekhét / animációs filmek /  

A Kultúra Mozi éves programköltsége:  

 

 

Kiállítások a Dobó Tihamér képtárban: 

- A Tisza-Art festőtábor téli kiállítása – január 21. 

- Nagykanizsai építészek kiállítása - február 26. vagy a kiskunhalasi Halas Galéria 

bemutatkozása 

- Török István kiállítása – március 8. vagy a Észak-Bácskai Amatőr Festők csoportjának 

kiállítása, nők napja alkalmából 

- Pécsi kiállítás – április 19.* 

- Etno-fotó kiállítás magyarkanizsai alkotók bemutatkozása – május 3. 

- Észak-Bácskai Amatőr Festők kanizsai vándorkiállítása – június 24. 

- Takács Ferenc-Taki (Szabadka) fafaragó és Korhecz Papp Zsuzsanna (Szabadka) 

restaurátor-grafikus közös karácsonyi kiállítása* 

 

A galéria továbbra is helyet ad előadásoknak, filmvetítéseknek, könyvbemutatóknak, 

fórumoknak és más tömegesebb rendezvényeknek. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az évi terv programja bizonyosan módosulni fog, részint az 

alkotók neve, illetve az év közben fölmerülő és a képtár repertoárját gazdagítható kínálkozó, és 

időrendileg beiktatható kiállítások, rendezvények, vetítések miatt. 

Október hónapban szeretnénk a VÁROSRAJZOLÓK mintájára ismét megszervezni a Kanizsa 

napjára terepen készülő alkotások bemutatkozását, és szándékunk szerint megemlékezéssel 

egybekötött kulturális rendezvények láncolatát indítjuk el Dobó Tihamér születésnapjára időzítetten. 

 

 A csillaggal* megjelölt programok a szervezés fázisában vannak, ezért ezekben a pontokban 

konkrét adatok még nem említhetők.      

 

  

 

Egyéb művelődési rendezvények, melyeknek az intézmény biztosítja a helyszínt: 
- Kukoricafesztivál 

- Jazz, improvizatív zene… 

- Község napi ünnepi műsor 

- Pedagógusnap  

- Nemzetközi Gyermektánc fesztivál 

- Szent Száva SZAME koncertjei 

- Nagycsaládosok Egyesületének műsora 

- Együtt-veled értük Egyesület műsora 

 

A Cnesa OMI által szervezett programokra kedvezményes éves és havi bérlet váltható ki a 

pedagógusok, diákok és a nyugdíjasok részére. 

Az óvodákkal együttműködve kéthavonta szervezünk kulturális programot, amelyen 

Magyarkanizsa község minden településének az óvodása részt vesz. 

Intézményünk legfőbb szándéka, hogy a 2014-es évben ugyanilyen jó együttműködést 

alakíthasson ki az általános iskoláinkkal is.   
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A CNESA OMI „INFO TV“ MŰSORTERVE A 2014-ES ÉVBEN 

 

A gazdasági körülményeket figyelembe véve televíziónk a 2014-es évben arra fog törekedni, 

hogy megtartsa és lehetőség szerint bővítse a műsorszolgáltatás minőségét. 

Az Info TV folyamatos, 24 órás műsort sugároz, amit állandó jelleggel újítunk, időszerűvé 

teszünk. A háztartásokba eljutó kép és hang minőségét igyekszünk javítani.  

A televízió folyamatosan technikai gondokkal küzd. A meglevő eszközök, berendezések 

elavultnak számítanak, sajnos, mindig akad valami, ami tönkremegy. A meglevő szerény eszközökből 

ezeket a hiányosságokat vagyunk kénytelenek időről időre orvosolni. 

A műsorsémát illetően az elmúlt egy évben több változás is történt, amik az elkövetkező 

időszak alapját is képezik majd. Terveink között szerepel a napi műsor gazdagítása saját 

műsorszámokkal, produkciókkal.  

A képújság mellett ún. Intermezzókkal tesszük színesebbé, mozgalmasabbá a műsort. Ezekkel 

azokat a helyeket, eseményeket, témákat szeretnénk bemutatni, amire máshol nincs lehetőség. Ezek a 

két-három perces bejátszások azért is fontosak, mert a helybeli, községbeli emberek számára 

érdekesek, helyi színeket, helyeket mutatnak be. Ezt a gyakorlatot folytatni szeretnénk. Az elmúlt egy 

évben több mint negyven ilyen saját produkciót készítettünk, amivel már egy komoly archívumot 

hoztunk létre. 

A háttérzene megválogatása is nagy gonddal történik. Zenei szerkesztőnk időről időre 

megújítja a zenei listát, amivel mindegyik korosztálynak, ízlésvilágnak szeretnénk megfelelni. 

Előtérbe helyezzük az instrumentális zenét. Eltökélt szándékunk hallgathatóbbá, nézhetőbbé tenni 

műsorunkat, a szemnek és a fülnek is kellemessé tenni. 

Nagy tervünk egy saját magazinműsor készítése is, aminek már voltak előzményei. 

Amennyiben biztos technikai hátteret és támogatást tudunk találni, szeretnénk ezeket a műsorokat 

bevezetni és folyamatossá is tenni. Egy ilyen típusú műsor nagyban javítaná nézettségünket, hiszen 

aktuális helyi témákról esne szó bennük helyi megszólalókkal.  

A Magyarkanizsai Körkép heti adásának elkészítése emészti fel időnk és energiánk nagy 

részét. Öt állandó munkaviszonnyal rendelkező munkatársunk és egy meghatározott időszakra 

foglalkoztatott munkatársunk a napi munkaidő mellett folyamatosan figyelemmel kíséri a fontosabb 

eseményeket. Nagy gondot jelent számunkra összehangolni a szerkesztőségi munkát a munkaidőn túli 

eseményekkel.  

Továbbra is rögzíteni szeretnénk a község fontosabb eseményeit, történéseit, hiszen a körkép 

az egyetlen olyan sajtóorgánum, amely archiválásra kerül, és időről időre keresztmetszetet ad a 

fontosabb eseményekről. 

A 2014-es évben folytatni szeretnénk az egyházakkal való együttműködést is. Előzetes 

megbeszélések alapján a nagyobb vallási ünnepekkor rögzítjük és műsorra tűzzük a szentmiséket. 

Természetesen nem csak azokat. Megválogatjuk, és a nézők igényeihez igazítjuk a műsorokat. 

Elsőbbséget élveznek a községben történő események: óvodai, iskolai műsorok, helyi érdekeltségű 

előadók előadásai, irodalmi, művelődési programok felvételezése.  

A más televíziókkal felvett kapcsolatokat és együttműködést folytatni kívánjuk. A Pannon 

Televízióval és a törökkanizsai Info csatornával már kialakult az együttműködésünk. Heti 

hírműsorunkat, a Magyarkanizsai Körképet minden héten küldjük a kispiaci helyi televíziónak is, akik 

a hétvégén közvetítik. Lehetőség szerint más helyi televíziókkal is kapcsolatba léphetünk, amennyiben 

az technikailag megoldható folyamatosan, fennakadás nélkül. 

Tervek vannak, a megvalósítás mértéke viszont mindig a technikai feltételektől függ. 

Tudásunkhoz és lehetőségünkhöz mérten továbbra is arra törekszünk, hogy javítsuk műsoraink 

minőségét tartalmi és technikai értelemben véve is. 

Munkánkra hatással lehet a köztársasági parlament elé kerülő új médiatörvény is, amelynek 

rendelkezései felülírhatják terveinket. Mindenesetre munkánkat, a televízió tevékenységét teljes 

mértékben a törvényi rendelkezésekkel összhangban szervezzük. 
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A CNESA OMI OKTATÁSI RÉSZLEGÉNEK 2014. ÉVI PROGRAMTERVE 

 

Tanfolyam-kínálatunk, mely nemcsak nyelv és szaktanfolyamokból áll, hanem szakmák felett 

álló készségek és kompetenciák elsajátítására, fejlesztésére irányuló kurzusokat is felölel. Képzési 

programjainkkal igyekszünk megteremteni az élethosszig tartó tanulás alapfeltételeit.  

 

Az oktatási részleg egyik fő sajátossága, hogy tevékenységének végzését nem kötheti 

kalendáriumi, hanem csak iskolaévhez. Éppen ezért a 2014-es évre szóló programtervünk a 

2013/2014-es tanév adatait foglalja magába. 

 

A Cnesa OMI 2007 májusa óta akkreditált EBC*L központ. Viszont ez az akkreditáció csak az 

EBC*L „A” modulra vonatkozik. 2013-ben elkezdődtek a tárgyalások a szerbiai EBC*L központtal, 

annak érdekében, hogy megszerezhessük az EBC*L „B” modulra az akkreditációt.  

A fent említett központtal folyamatban vannak a tárgyalások, melyek kapcsán intézményünk 

megszerezheti a szakvizsgáztatásra a jogosultságot, ami szlovéniai licenszen alapszik és hasonlít a 

magyarországi OKJ-s szakvizsgarendszerhez. Ennek célja, hogy ne csak az iskolarendszerben, hanem 

bizonyos feltételek mellett, az iskolarendszeren kívül eső felnőttképző intézményekben is szakvizsgát 

lehessen tenni és ez által szakképesítést szerezni. Mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 

tanfolyamkínálatunkat bővíteni tudjuk és sokkal rövidebb idő alatt ki tudjuk szolgálni a munkaerőpiaci 

igényeket. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy csak szakiskolában szerezhető szakképesítés, ami nem 

ritkán több évbe is beletelik. A foglalkoztatóknak viszont nincs több év idejük várakozni, amíg a 

munkavállaló megszerzi az esetleges megfelelő szakképesítést. Nekik pár hónap alatt már 

rendelkezésükre kell, hogy álljon a szakképzett munkaerő. Ez viszont csak úgy kivitelezhető, ha az 

iskolarendszeren kívüli felnőttképzési intézmények megkapják a jogosultságot a szakvizsgák és az azt 

megelőző képzések lebonyolításához. A képzések megfelelő színvonalú lebonyolításához az 

iskolákkal fűznénk szorosabbra az együttműködést. Ők ugyanis azzal a problémával szembesülnek, 

hogy évről-évre kevesebb a diák, aminek következménye az osztály- illetve az intézmény összevonás 

(vagy esetleges bezárás), tanerő elbocsájtás. Az így feleslegessé váló előadóknak nyújtana jelentős 

esélyt az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés jogi kereteinek megalkotása, leszabályozása. Ebbéli 

törekvéseink folytatása fogja jelentősen jellemezni a 2014-es évet, amikor is szorosabbra szeretnénk 

fűzni az együttműködést az anyaországi székhelyű Pannon Forrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és 

Tudásklaszterrel, valamint a külföldi jó gyakorlatok átvételével jelentős szereplőiként kívánunk 

bekapcsolódni a vajdasági felnőttképzési törekvésekbe. 

 

Tanfolyamkínálatunkat nagyban befolyásolja a piac által támasztott igények kiszolgálása, 

valamint az év során megjelenő pályázati kiírások és a Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat által 

meghirdetett közbeszerzési eljárások alakulása. A kurzusok díjmentessé tételében nagy segítség a 

pályázatok által elnyert pénzeszközök. Ennek érdekében igyekszünk minél több pályázatot írni és 

tanfolyamainkat minél szélesebb körben ingyenessé tenni, mivel nap mint nap szembesülnünk kell a 

ténnyel, hogy hallgatóink fizetőgépessége csökken, ami sajnos jól tükröződik az évről-évre csökkenő 

tendenciát mutató hallgatói létszámon. Ezen probléma orvoslásaként javasolnánk egy olyan program 

kidolgozását, mely a sikeresen elvégzett tanfolyamok költségeinek visszatérítését tenné lehetővé. 

Reménykedünk, terveink megvalósulásában számíthatunk Magyarkanizsa Község Önkormányzatának 

támogatására, annak érdekében, hogy elébe tudjunk menni a község területén élő lakosság szociális 

helyzetének további romlásának. 

 A Magyar Nemzeti Tanács által megfogalmazott Felnőttképzési Stratégia 2012-2017., 

alapján jelentős feladatok fognak hárulni a Cnesára. A feladatokat az MNT a következő képen 

fogalmazta meg: „Az eddigi szervezetlenséget helyettesíteni kell egy rendszerrel, amely felöleli a 

felnőttképzés összes lehetséges formáját. 

Vajdasági tartományi példára, amely létrehozott egy felnőttképzési központot Újvidéken, meg 

kell alapítani, ki kell nevezni a Vajdasági Magyar Felnőttképző Központot. Ezzel egyidejűleg a 

területi lefedettséget figyelembe véve, kinevezni az alközpontokat, melyeknek meghatározott 

tevékenységi köre megosztott lehet az igényekhez és lehetőségekhez igazodva. Törekedni kell a 

meglevő infrastruktúra legésszerűbb kihasználására.  

Célszerűen a magyarkanizsai Cnesának kell lennie ennek a központnak, hiszen az MNT által 

kiemelt (alapítói jogokat is részben már az MNT gyakorolja) intézményről van szó.  
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A Cnesa felnőttképzési tevékenységét ki kell bővíteni a következő feladatokkal: 

 a vajdasági magyar felnőttképzési hálózat megszervezése és koordinálása; 

 a felnőttképzés káderszükségletének megtervezése és a szükséges továbbképzések 

megszervezése; 

 a térségből nem fellelhető káderek biztosítása a határon túlról (vendégelőadók); 

 piaci (munkáltatói) igények begyűjtése; 

 kapcsolattartás a szerbiai felnőttképzés rendszerével; 

 kapcsolattartás a kárpát-medencei felnőttképzés intézményrendszerével; 

 új felnőttképzési módszerek meghonosítása; 

 andragógus képzési bázis kialakítása. 

 

A felsorolt feladatok magvalósításához természetesen el kell készíteni a vajdasági magyar 

felnőttképzés kataszterét, illetve fel kell térképezni a rendelkezésre álló humánerőforrást. Ezek a 

feladatok szintén a Cnesára hárulnának.” A Felnőttképzők Regionális Hálózatának létrehozásával 

együtt, 2013 márciusától elindult az intézmények és szakemberek feltérképezése és egy adatbázisba 

gyűjtése, mely a következő év során is folytatódik. 

Emellett képzések szervezésével és lebonyolításával szeretnénk jelentős szerepet vállalni az 

MNT Vajdasági Magyar Médiastratégiájának 2011-2016 megvalósításában is. 

 

A Felnőttképzési törvény elfogadása több év óta húzódik. A Szerbiai Nép Képviselő Ház elé 

kerülő törvény elfogadására most ismét sor kerülhet. A törvénytervezet június 12.-én kerül a 

napirendre. A törvény elfogadása után Intézményünknek, hogy e fontos tevékenységet folytatni és 

fejleszteni tudja, alkalmazkodnia kell a törvényes rendelkezésekhez. Az elkövetkező időszak a 2014-

es évvel egyetemben ennek a feladatnak lesz alárendelve. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A BELGRÁDI ÜZLETGAZDASÁGI ÉS VÁLLALKOZÁSI 

FŐISKOLÁVAL 

A 2010-ben indult belgrádi Üzletgazdasági és Vállalkozási Főiskola hallgatóinak tanulmányi 

ügyeinek ügyintézése a 2012/2013-as iskolaévben is folytatódik. A főiskola kanizsai tagozatán 

jelenleg 42 hallgató van. Nagy többségük (31 hallgató) magyar nyelven tanul és miattuk van ennek a 

munkának leginkább értelme, haszna és szüksége.  A hallgatók minden problémájukat, 

kötelezettségeiket el tudják végezni a Cnesában anélkül, hogy le kellene utazniuk vagy kapcsolatba 

lépniük a főiskola belgrádi központi irodájával. Az órarend szerinti előadások mellet, a hallgatók 

szükségleteik alapján, a Cnesában pótórákat és gyakorlásokat is szervezünk, hogy a hallgatók minél 

felkészültebben tudjanak megjelenni a kollokviumokon illetve a vizsgákon. Az előadások, tananyag és 

a vizsgák fordítása szerbről magyar nyelvre a legnagyobb hozzájárulás a magyar nyelvű tanulás 

biztosításához. Ennek a befektetett munkának a legnagyobb haszna a felmérhetetlen társadalmi 

haszon, amely a fiataljaink községben való marasztalásában nyilvánul meg ezekben az időkben, 

amelyekben a fiatalok elvándorlása sajnos igen nagy méreteket öltött. Maradásukhoz nagymértékben 

hozzájárul az, hogy anyanyelvükön tudnak tanulni. Nem elhanyagolható azok száma sem, akik azért 

iratkoztak a főiskolára, hogy szakmailag továbbfejlesszék magukat és a felnőttképzés itt, a szerbiai 

iskolarendszeren belül is sikeresen működik. A terv, hogy ez az együttműködés folytatódjon a 

2013/2014-es iskolaévben is. A hallgatók nagy többsége az alapképzés után szeretné folytatni master 

tanulmányait is, ezért a 2013/2014-es iskolaévben elindul a master szintű képzés is. Ez mellett az 

alapképzésre szeptemberben újabb évfolyam indítása van tervben. 

 

MŰJÉGPÁLYA 

A 2009-es év vége óta intézményünk keretein belül működő műjégpálya üzemeltetése sok 

örömöt okozott a község lakosainak. Már két szezonon keresztül a korcsolyapálya a Jovan Jovanović 

Zmaj iskola udvarában lévő kézilabda pályán működött és nagyon jól vizsgázott. Az eltelt hónap 

folyamán megtettük a szükséges lépéseket, hogy a következő szezonban is biztosítsuk a pálya 

villanyárammal való ellátását, valamint a nyárra tervezzük a kompresszor javítását. Ezekkel a 

munkálatokkal megteremtettük a leg alapvetőbb feltételeit a további üzemeltetésnek és terveink szerint 

a műjégpálya a következő szezonokban is a sportolni, felüdülni, kikapcsolódni vágyók kedvelt helye 

lesz. 

 

Magyarkanizsa, 2013. június 11. Sarnyai Károly, igazgató 


