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Az Intézmény székhelye Magyarkanizsa Fő tér 9. - két épületből áll. A Művészetek Háza és a régi
munkásegyetem helyén épült új épület. Ezek az épületek adtak teret az intézmény tevékenységének,
valamint a község településeinek művelődési és oktatási intézményei. Az Önkormányzat megbízásából
az Intézményünk végezte az Alkotóház felügyeletét – fenntartását és koordinálását és a műjégpálya,
mint ideiglenes építmény üzemeltetését. A három éve községünkben tevékenykedő belgrádi
Üzletgazdasági és Vállalkozási Főiskola helyi munkájának segítését és a hallgatókkal való
kapcsolattartást is intézményünk segítette elő.
A 2013-as év kezdetén Intézményünk dolgozói létszáma 22 fő volt. Ez a szám az év végére 20 főre
csökkent.
Az intézmény munkája három fő egységre van osztva. E három egységet a következő kollégák
vezették:
Erdélyi Tóth Edit - Művészetek Háza
Búzás Hedvig - Felnőttképzés
Nadrljanski Tornai Erika - Info TV
A 2013-as évben a Cnesa OMI-ban összesen 158 (2012-ben 188) eseményen 21 221 látogató
fordult meg. (2012-ben 30464 2011-ben 25 576, 2010-ben 23 573) – mely adatban nem szerepel az
oktatási részlegben megfordultak száma. Ehhez az adathoz még hozzá kell adnunk a műjégpálya 6 409
használóját, mellyel összesen 27 630 látogatásról számolhatunk be.
A Cnesa szervezői tevékenysége mellett mintegy 41 szervező programját fogadta be és kísérte le
műszaki és egyéb feltételek biztosításával.
Részleteiben a legtöbb személyt megmozgató szervezők és nézőszámok:
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Cnesa
PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA:

A Művészetek Háza

Egységvezető: Erdélyi Tóth Edit
Alegységek:
Kultúra Mozi: ifj. Apczi Jenő
Dobó Tihamér Galéria: Pósa Károly
A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény keretein belül működő Művészetek Háza 2013.
évi tevékenységét, alakulását a község önkormányzatának a támogatása valamint a nyertes pályázatok
segítették. A Művészetek Háza a 2013-as évben öt hazai és külföldi pályázati kiírásra nyújtotta be a
támogatási kérelmét, melyekből a következő három pályázat kapott pozitív elbírálást:
•
•
•

A Tartományi művelődési és tájékoztatási titkárságnál a Művészetek Háza
hangtechnikai berendezésének a korszerűsítésére: 150.000 din
NIS kőolajtársaságnál Gyermekhétre: 105.000 din
A Magyar Nemzeti Tanács Általános pályázat a kiemelt kulturális intézményeknek:
80.000 din

Magyarkanizsa község önkormányzata által jóváhagyott összegből megközelítőleg 230.000
dinárral támogatta a Művészetek Háza kulturális programjait.
Színház:
A 2013-as évben a Művészetek Háza 19 színházi előadást szervezett és 8 színházi előadást
befogadott, amelyek között megtalálható a felnőtt és gyermekelőadás, hivatásos és amatőr, valamint
magyar és szerb nyelvű előadás is. A hosszú évek alatt megszerzett, kiváló színházi kapcsolatoknak
köszönhetően 2013-as évben nyolc (5 hivatásos+3 amatőr előadás) ingyenes színházi produkciót
kapott intézményünk.
Hivatásos színházi előadások (16 ELŐADÁS):
•

Szabadkai Népszínház Magyar Társulata:

Mágnás Miska
Tapasztalt asszony

•

Zentai Magyar Kamaraszínház:

•

Kaposvári Csiky Gergely Színház, a Szabadkai Népszínház, a Kassai Thália Színház

•

Simon hét napja

közös produkciója:

Kortárs felolvasószínház

Szabadkai Gyermekszínház:

Piroska és a farkas (3 előadás: 2 magyar
nyelvű és 1 szerb nyelvű)

•

Pelenkás Színház:

Almafácska

•

Kosztolányi Dezső Színház (Szabadka):

Béres Márta One girl show
Pass-Port Segedin/Szeged

•

Magyar Népmese Színház (Budapest):

Mátyás király születése napja
Hetvenkedő János

•

Kabóca Bábszínház (Veszprém):

Farkasbarkas és Rókakoma

•

A Nyári Mozi Színházi Közösség:

Döbrei Dénes-Varga Henrietta: Five for two

•

Budaörsi Játékszín:

Retro szerelem

•

Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház:

Őszirózsák
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Amatőr színházi előadások (11 ELŐADÁS):
•

KEX Egyesület :

•

Táncszínházi előadás (Horgos-Szabadka)

•

Miroslav Antic Kamaraszínház (Zenta)

•

Gondolat-Jel Társulat:

Csak egy kis pánik (Zenta)

Vásott kölykök-3 előadás (Magyrakanizsa)
Faust

•

Éjjeli Pávaszem Színjátszó csoport (Nosza): Alíz -2 előadás

•

Adai iskola színjátszók előadása

•

Moholi bábcsoport előadása

Koncertek, hangversenyek:
•
•
•
•
•
•

Zenei középiskola diákjainak koncertje (Szabadka)
Kóruskoncert (Szeged-Szabadka)
Mester Sándor gitárestje (Budapest)
Kelda koncert (Szeged)
Penezic-Abreu duo (Belgrád-Kuba)
Minea Szilvia operett-est (Újvidék)

Gyermekhét:
A Gyermekheti rendezvénysorozaton mintegy 1600 gyermek vett részt Magyarkanizsa község
területéről.
-6 előadás gyerekeknek (4 magyar nyelvű+2 szerb nyelvű)
-5 kézműves foglalkozás: kosárfonás és a csuhébábok készítése (Martonos, Általános Iskola), tolltartó
és mobiltartó varrása a Szociális Központ védenceinek, a Fészek csoport tagjainak.
А Gyermekheti rendezvénysorozat sikerét jelzi, hogy a kisiskolások és tanítóik gazdag
kulturális élményekkel hagyták el a színház épületét és egyértelműen jelezték intézményünk felé, hogy
a jövőben is szeretnének részesei lenni a bábelőadásoknak, kézműves műhelyeknek, melyet az iskolák
vezetősége is hasznos tananyagpótlónak tart.
Egyebek:
•

Dumaszínház: Bödőcs Tibor önálló estje

Kultúra Mozi:
A 2013-as év derekától a 35 mm-es filmek nem vetíthetőek, ezért a 2013-as évben a
filmvetítések száma megcsappant. Egy újabb filmfesztivált, a Szabad Övezet Filmfesztivált fogadtunk
be, amelyen európai filmek vetítésére került sor, ezen kívül a Természetfilm hete és a Csodakút
Filmfesztiváloknak adtunk helyet, valamint a Cinema Filmműhely szervezésében a Dobó Tihamér
Képtárban a Kedvenc Filmem sorozatnak, melyben havonta egy filmet vetítenek. A 2014-es év elejére
sikerült 3D-s mozifilmre leszerződnie intézményünknek, melyben hazai forgalmazású filmek
vetítésére kerül sor.
•
•
•

Háromgarasos mozi (2 film)
Szabad Övezet Filmfesztivál (5 film)
Hazai filmforgalmazóktól (3 film)
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Dobó Tihamér Képtár:
A galéria helyet ad előadásoknak, filmvetítéseknek, könyvbemutatóknak, lakossági
fórumoknak és más tömegesebb rendezvényeknek. A 2014-es évben is folytatódott a havonta
megtartott Kedvenc Filmek-ciklusa sorozat.
A helyi középiskola és általános iskola szakos tanárai hétköznapokon havi rendszerességgel
iskolán kívüli képzőművészet órákra hozták az osztályokat, elméleti oktatás céljából. Legfőbb
szándékunk, hogy a 2014-es évben bővítsük az együttműködés lehetőségeit az oktatási
intézményeinkkel.
Emellett a galéria folytatja a sokszínűséget és intenzív munkát fölmutató tevékenységét. Ez azt
jelenti, hogy nagyjából 3 hetente új anyaggal ismerkedhetnek meg az ide látogatók. Több alkalommal
kísérő rendezvényként szerepelt a képtár. Pl. a tavalyi Írótáborban, a Város Napján, a
Kukoricafesztiválon, a Téli Építész-találkozón… stb. is kiegészítő programot nyújtott.
A Dobó Tihamér Képtár 2013-ban a következő kiállításoknak adott teret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Srdić Igor és Sarnyai Zoltán közös fotókiállítása
Az Arteria Képzőművészeti Csoport kiállítása
a LandArt csoport természetfotóinak és installációinak tárlata
Miloš Misković 25 éves jubileumi fotókiállítása
Somogyi Győző Kossuth-díjas grafikus tematikus tárlata
Magyar János festőművész életmű-kiállítása
Gulyás Bertalan és Pósa Károly közös tárlata
A 61. Kanizsai Írótábor keretén belül: a ’28-as nemzedék – kiállítás
Nógrádi Kiss Magdolna festőművész önálló tárlata
A Riparia Természetjáró Egyesület nemzetközi fotópályázatának kiállítása
Dobó Tihamér emlékkiállítás

A képtár előnyös adottságát kihasználva arra törekszünk, hogy tartalommal, összművészeti
programokkal
töltsük
meg,
és
használjuk
ki,
közösségünk
épülésére.
A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény a 2013-as év közepétől bekapcsolódik a községi
nagy rendezvények szervezésébe, valamint novembertől újból a mi intézményünk az eseménynaptár
összeállítója, szerkesztője.

jellegű

Az Info TV

Egységvezető: Nadrljanski Tornai Erika
A mögöttünk álló évben 51 Magyarkanizsai Körkép készült el, heti rendszerességgel
bemutatva községünk fontosabb közéleti, önkormányzati, kulturális, oktatási és sportéleti eseményeit.
Az év utolsó heteiben külön függelékként csatoltuk a Körképhez az önkormányzati
tisztségviselők éves összefoglalóját, értékelését.
A képújság terén több változás történt: az önkormányzat hathatós segítségével és a Sat-trakt
cég közreműködésével nagyban javult a kimenő műsorunk kép- és hangminősége. Az év végén sor
került az optikai hálózathoz való kapcsolódásunkra is, ami könnyebb kommunikációt és gyors
internethasználatot biztosít majd számunkra.
A műsorrögzítés terén is újdonságot könyvelhetünk el: a képsorokat már nem valós időben,
hanem avi formátumban tömörítjük, ami gyorsabb és könnyen kezelhető adatmásolást jelent. Erre a
célra legális szoftvert vásároltunk.
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A képújság esetében havonta készítünk zenei válogatást, és főként az instrumentális
háttérzenékre helyezzük a hangsúlyt. Ebben a tekintetben külön kritérium számunkra a hallgathatóság
és az igényesség.
213-ban együttműködési szerződést kötöttünk az Oromhegyesi Helyi Közösséggel, amely
díjmentesen továbbítja felénk a településen felvett apróhirdetéseket, ezzel is könnyítve munkánkat.
Aláírtuk a szerződést a törökkanizsai városi televízióval, melynek értelmében hetente átvesszük és
sugározzuk egymás heti magazinját. A nagykanizsai városi tévével is felvettük a kapcsolatot, és egy
közös platform, valamint közös európai uniós projektumok elindítását körvonalaztuk.
Az év folyamán elkészítettünk egy, a község összes templomát bemutató kisfilmet az
önkormányzat megbízásából, a községnapi filmet idén is mi állítottuk össze, és több közhasznú
reklámfilmen is dolgoztunk.
Az év tavaszán kidolgoztunk és egy kísérleti adással életre keltettünk egy új műsort Nézőpont
címmel. Ennek gerincét stúdióbeszélgetések képeznék bejátszásokkal tarkítva. A technikai háttér
hiányában ez a műsor csak egy adást élt meg.
Új Intermezzókat forgattunk, amelyek már szervesen hozzátartoznak televíziónk arculatához.
Több mint ötven ilyen zenés, párperces bejátszás készült el. Leforgattuk a készülő Egy perc vers című
produkciónk első részét is, ez még stúdiómunka alatt áll.
Részt vettünk a Magyar Nemzeti Tanács demográfiai akcióterve médiatestületének
munkájában, és az akciótervben lefektetett feladatokat folyamatosan ellátjuk. Időközben megszületett
a községi népesedéspolitikai akcióterv és stratégia is, amely hasonlóképpen meghatározott feladatokat
ír elő a médiaházak számára, így igyekszünk ennek is eleget tenni, és állandó kapcsolatot tartunk az
érintett területeket helyi képviselőivel.
Az év utolsó negyedében kidolgoztunk két reklámkampányt: a mozgóképes reklámok
sugárzására és a karácsonyi-újévi köszöntők, jókívánságok közlésére. Kísérletünk felemás sikert
hozott.
A községben tevékenykedő civilszervezetekhez, közintézményekhez média-együttműködési
protokollt juttattunk el, amelyben kérésünket és elvárásunkat tolmácsoltuk.
A megújult Cnesa honlapra folyamatosan kerülnek fel a Magyarkanizsai Körkép adásai és
referenciamunkáink.

Felnőttképzés részleg
Egységvezető: Búzás Hedvig

Az intézmény oktatási részlege igyekszik a hallgatók és a munkaerőpiacon felmerülő
igényeknek eleget tenni és azokat kiszolgálni. Sajnos nagy hátrány, hogy intézményünk okleveleit
nem áll módunkban állami szinten elismertetni, mivel tevékenységünk az iskolarendszeren kívüli
képzéshez tartozik. Ezen probléma orvoslása érdekében látunk már némi előrehaladást állami szinten,
ugyanis elkészült a Felnőttképzési törvény. Ez további problémákat fog felvetni a közeljövőben, mivel
csak akkreditált intézmények tudnak majd kiadni államilag is elismert okleveleket. Az akkreditációs
folyamat zökkenőmentes lebonyolítása érdekében felvettük a kapcsolatot az újvidéki székhelyű
Oktatási Központtal (Edukativni Centar), mely működését a Tartományi Gazdasági-,
Foglalkoztatásügyi-, és Nemek Egyenjogúságának Titkársága finanszírozza. Várhatóan ez a központ
lesz az első, mely megfogja kapni az akkreditációt. Intézményünk vagy önállóan, vagy pedig a fent
említett központ alközpontjaként tudja majd megszerezni az akkreditációt.
Mivel az oktatási részleg tevékenysége iskolaévhez és nem kalendáriumi évhez kötődik, így a
2013-as évre vonatkozó jelentés a 2012/2013 és a 2013/2014-es tanévekben megvalósuló képzéseket
foglalja magába.
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 Megírt pályázatok:
o Bethlen Gábor: A vajdasági magyar felnőttképzési hálózat eszközbeszerzése 1.363.788 HUF
o Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság: Váltsd valóra álmaid! Írj egy jó üzleti
tervet! – 358.896 din
o Szekeres László Alapítvány: Konferencia a vajdasági magyar felnőttképzési
hálózatról vagy hálózatért 239.838 din (638.409 HUF)
o Szekeres László Alapítvány: MNT Oktatásra vonatkozó pályázata: Selfmanagement – 30 órás képzés. 167.800 din
o Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat: Info Kft. – szakmai gyakorlat letöltésére
vonatkozó pályázat
o Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova: Magyarkanizsa Község
Önkormányzata – Znanjem do posla! – falusi hölgyek informatikai képzése
 Megvalósult képzések:
o Profitépítés mesterkurzus – 10 órás marketing előadássorozat, alkalmankénti
változó létszámmal
o Német kezdő – 12 fő 2012/2013
o Magyar nyelvvizsga megszervezése és lebonyolítása Zomborban felnőttek részére
10 fő részére
o Szerb kezdő és haladó 2012/2013 – 9 fő
o Magyar kezdő és haladó 2012/2013– 4 fő
o Angol (gyerek és felnőtt) kezdő és haladó 2012/2013 – 42 fő
o Ovi angol 138 fő 2012/2013
o számítógépes tanfolyam kezdőknek – senior csoport 12 fő – befejezése
o „Megújuló energetikai szaktanácsadó képzés” 26 fő
o „Épületek hő és hangszigetelés” képzés 29 fő
o Internetkezelő tanfolyam haladóknak – senior csoport 13 fő
o Nyári ovi angol 28 fő
A következő tanfolyamokat szintén megszerveztük viszont érdeklődés hiányában a képzéseket
nem tudtuk elindítani:
• orosz tanfolyam
• nyári intenzív angol nyelvtanfolyam.
Még tavaly ősszel kezdődött az Épületek hő- és hangszigetelése című képzésünk, melyet
szintén a Bethlen Gábor Alap támogatott. Viszont ez a képzés nem valósulhatott volna meg
Magyarkanizsa Önkormányzata és a szabadkai Masterplast YU Kft. támogatása nélkül. A Bethlen
Gábor Alap 240.910,00, Magyarkanizsa Önkormányzata 260.000,00, a Masterplast YU Kft. pedig
200.000,00 dinárral támogatta a képzést melyre a pályázati beadvány szerint 15 hallgató helyett 60
ember jelentkezett. Sajnos nem tudtunk befogadni minden jelentkezőt, így szűrések után 29
munkanélkülivel indult a képzés és végül 26-an tettek sikeres vizsgát.
A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkársághoz benyújtott „Ostvari svoj san! Napiši biznis plan!“
című pályázatunk 130.000,00 dinár támogatást nyert. A projektum fő tevékenysége 30 órás képzést
tartalmaz, amely képzésen belül a hallgatók üzletitervek kidolgozásának és megírásának módszertanát
sajátították el. A képzésen résztvevő egyének a saját üzleti terveiket dolgozták ki, amellyel a jövőben a
saját vállalkozásukat tudják elindítani, fejleszteni. A projektum elsődleges célcsoportját 15-30 éves
munkanélküli nő képezte. A képzésen 14 hallgató tett sikeres záróvizsgát.
A Cnesa OMI oktatási részlegéhez tartozik a nyelvtanfolyamok lebonyolítása is. Az idén
magyar, szerb, német és angol nyelvtanfolyamok kerültek megszervezésre, több tudásszinten.
A 2012/2013-as tanévben első ízben került megszervezésre óvodások részére az angol
nyelvtanfolyam. A képzést a község öt településén, hét óvodában szerveztük meg, összesen 138
óvodás részvételével. Az Magyarkanizsai Önkormányzat fedezi az előadó útiköltségét, aminek
köszönhetően nincs árbeli különbség a helyi és a vidéki óvodások tandíja között, ami nagyon nagy
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segítség a szülőknek. Ezáltal a vidéki gyerekek számára is elérhetővé vált a nyelvtanulás lehetősége,
már az iskola megkezdése előtt.
Zomborban pályázati forrásokból magyar nyelvtanfolyamot szerveztek. A zombori
nyelvtanfolyam hallgatóinak vizsgáztatását mi végeztük, ahol 10 hallgató tett sikeres záróvizsgát.
2013 februárjában kerültek kiosztásra a Kishegyesen a szabadkai székhelyű Probitas civil
szervezettel együttműködve ECDL start és EBC*L képzést bonyolítottunk le 12-12 fő részvételével.
Az ECDL (European Computer Driving Licence – Európai Számítógép-használói
Jogosítvány) az informatikai írástudás nemzetközileg egységes bizonyítványa. A „Cnesa” OMI, mint
akkreditált ECDL központ, végzi a jelöltek felkészítését és vizsgáztatását a bizonyítvány
megszerzéséhez. Az idei iskolaévben az ECDL számítógépes tanfolyam „Start” szintje mellett, első
ízben szerveztük meg a „Core” szintet is. Így azok számára, akik már rendelkeznek ECDL Start
bizonyítvánnyal, lehetőség nyílt a „Core” szinten bővíteni számítástechnikai ismereteiket. A Core
szintet azok is elvégezhetik, akik nem rendelkeznek ECDL Start bizonyítvánnyal.
• tanfolyamkínálatunk összeállítása a piaci igények alapján,
• kalkulációk készítése,
• előadókkal való egyeztetés,
• tankönyvek beszerzési lehetőségeinek felkutatása,
• médiakampány megszervezése és lebonyolítása,
• weboldalunk tartalmának folyamatos frissítése,
• a tanfolyamok technikai feltételeinek biztosítása,
• jelentkezők fogadása és tájékoztatása
• adminisztrációs feladatok ellátása.
Őszi tanfolyamkínálatunk a következő képzéseket tartalmazza:
• ovi angol
• angol kezdőknek és haladóknak, felnőtteknek és gyerekeknek
• intenzív német nyelvtanfolyam felnőtteknek
• intenzív magyar nyelvtanfolyam felnőtteknek
• szerb nyelvtanfolyam felnőtteknek
• internetkezelői tanfolyam haladóknak
• szabó – varró tanfolyam
• továbbá a magyarkanizsai székhelyű Iparosok Egyesülete által megrendelt tanfolyamok
megszervezése és lebonyolítása, ami további 5 képzést jelent.

1. OVI ANGOL – a tanfolyamra tavaly 138 ovis iratkozott be és mindannyijuk a Kindergarten I.
tanterv szerint tanult. Az idén megközelítőleg 170 ovist írattak be, akiket 16 csoportba
osztottunk be. A képzést a hallgatók tudásszintjétől függően már két szinten indítottuk:
Kindergarten I. és Kindergarten II. szinteken. A tanfolyam Magyarkanizsa Község területén
összesen 7 helyszínen valósult meg. Mivel a tervezett 30 tanórával nem fértünk volna bele az
iskolaévbe ezért csökkentenünk kellett 25-re az óraszámot. Egy ovis csoportban felmerült az
igény a heti 2 óra megtartására. Egyeztettünk az érintett szülőkkel, az előadóval, új kalkulációt
készítettünk és ennek az egy csoportnak heti 2 órával indítottuk a képzést. Lett egy olyan
csoportunk is, akik az idén kezdték az iskolát, így az ő óráikat már nem tarthattuk meg az
óvodában ezért számukra a Cnesa épületébe rendeztünk be egy tantermet.
2. ANGOL NYELVTANFOLYAM – A teljes iskolaéven át tartó képzést felnőtteknek és
iskoláskorú gyerekeknek egyaránt megszerveztük. A tudásszinttől függően 60, illetve 70 órás
kurzust tartunk. A tanfolyam 7 szinten és összesen 11 csoportban zajlik.
3. NÉMET NYELVTANFOLYAM – A 8 hónapig tartó, 60 órás képzés összesen 3 csoportban
zajlik és kizárólag felnőttek részére szerveztük meg. A résztvevőknek hetente 2 iskolaórát
tartunk. A 4 hónapig tartó intenzív tanfolyamot sajnos nem tudtuk elindítani, mivel nem volt
rá elég jelentkező. A piackutatás eredménye szerint a hallgatóknak nem felel meg ha növeljük
a heti óraszámot 4-8 órára, illetve a tandíjat sem tudják törleszteni az előlátott 4 hónap alatt,
amíg a tanfolyam tartana.
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4. SZERB NYELVTANFOLYAM – Községünk területén problémát jelent, hogy a felnőtt
lakosság jelentős része nem beszéli a szerb nyelvet. Ezt felismerve lassan tíz évvel ezelőtt
elindítottuk szerb nyelvtanfolyamunkat felnőttek részére. A képzés 60 iskolaórát foglal
magába és a heti 2 órával teljes iskolaéven át tart. Egy kezdő és egy haladó csoportot tudtunk
indítani. Az idén sikerült beszereznünk egy újvidéki kiadótól a szerb mint idegen nyelv
oktatására alkalmas tankönyveket, melyet kezdő és haladó tanulóinknak egyaránt biztosítani
tudtunk.
5. SZABÓ-VARRÓ TANFOLYAM - A 120 órás, heti 8 órával zajló tanfolyam 4 hónapig tart. A
képzés megindítása előtt szükséges volt a régi varrógépek karbantartása és a hiányzó
taneszközök beszerzése. A magyarkanizsai székhelyű Timtex rőfös bolt tulajdonosnője
felajánlott mind a 15 hallgatónak egy szoknya megvarrására alkalmas ruhaanyagot. A
tanfolyam további kellékeit a résztvevőknek kellett beszerezni.
6. A Magyarkanizsa Község Általános Vállalkozók Egyesülete által megrendelése a következő
képzéseket foglalja magába: ECDL start informatikai képzés, Windows-Word-Excel-Internet,
angol, német, Vállalkozásfejlesztési képzés és HACCP képzés. A képzések lebonyolítása 2013
szeptemberétől 2014. február végéig fog tartani. A képzések dinamikáját és intenzitását a
megrendelő és a résztvevők igényeinek megfelelően határoztuk meg. A számítógépes
képzéseken 15-15 fő vesz részt. Az angol nyelvtanfolyamra 7 fő, míg a német
nyelvtanfolyamra 9 fő iratkozott be. A Vállalkozásfejlesztési előadások résztvevőinek száma
30 körül mozog. A HACCP tanfolyamon az élelmiszeriparban dolgozó iparosok vettek részt
összesen 28-an.
7. INTERNETKEZELŐ TANFOLYAM: szeptember-október hónap folyamán meghirdettük az
Internetkezelői tanfolyamot, melyhez előtudást kértünk a hallgatóktól. Viszont az érdeklődők
nem rendelkeztek előtudással, így elkezdtük hirdetni a számítógépes kezdő tanfolyamot,
amelynél nem kell előtudással rendelkeznie a hallgatónak. A kezdő tanfolyamba beintegráltuk
az internetkezelői tanfolyam teljes anyagát, mivel ez volt a hallgatók külön kérése felénk. Így
novemberben két csoporttal tudtuk elindítani a 60 órás informatikai képzést.
8. A Magyarkanizsa Község Önkormányzatával közösen beadott és megnyert pályázatból
megvalósuló INFORMATIKAI KÉPZÉS: A pályázatot a Tartományi Munkaügyi,
Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Intézete írta ki. A „Znanjem do
posla!” című pályázat keretein belül 15 hölgy vesz részt egy 60 órás számítógépes
alapképzésen. A pályázat költségvetése 70.000 dinár. A képzés 2014 tavaszán fog befejeződni,
minek után a pályázat elszámolását kell elkészíteni.
9. MAGYAR NYELVTANFOLYAM: Az őszi tanfolyamok előkészítése-kor a 60 órás magyar
nyelvtanfolyamot is meghirdettük, viszont érdeklődés hiányában, ebben az iskolaévben nem
tudtuk azt megszervezni. Egy törökkanizsai megrendelő részére külön árajánlatot kellett
elkészítenünk, azonban szerződés aláírásra még nem került sor. Immár 3 évre visszamenőleg
minden évben megtartottuk a MAGYAR NYELVIZSGÁT Zomborban, amire ebben az
iskolaévben is kért árajánlatot a zombori partnerünk. A vizsga 2014 júniusában lesz esedékes.
2013 őszén kérelemmel fordultunk a Magyar Nemzeti Tanácshoz, miszerint engedélyezze
intézményünknek az általuk kiadott Tanuljunk magyarul! című kiadványuk tananyag
kiegészítőként használatát képzéseinken. Nagy örömünkre az engedélyt megkaptuk.
Az oktatási részlegen belül még a következő feladatok valósultak meg:
•
•
•
•
•
•
•

Az összes beiratkozott hallgató adatainak begépelése - hallgatói adatbázis létrehozása
egy pályázat megírása, melyet a Tartományi Munkaügyi, Foglalkoztatási és a Nemek
Egyenjogúságával Foglalkozó Titkársághoz nyújtottunk be
az intézmény számítógépeinek és a számítógépes hálózatának karbantartása
az Info Tv műsorainak, programajánlójának, valamint év végi média- és reklámajánlatának
feltöltése az intézmény weboldalára (Kanizsai Körkép és Intermezzok)
a Művészetek Házában tartandó események megosztása az intézmény honlapján
az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok feltöltése valamint a megtartott
rendezvények (előadások, vetítések, tanfolyamok) archiválása а honlapon
egyeztetés a Pannon Forrás Hálózat képviselőivel a közös pályázatok témáiról, pályázati
vázlatok elkészítése
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért klaszter megalapítása Kecskeméten
KárpátHáló Egyesület civilszervezet megalapítása Kecskeméten
Üzlet a Kárpát-medencében – Piacbővítés magyarul c. előadássorozaton való részvétel
Részt vettünk a 2013.11.26-án megtartott 2014-2020 Magyarország – Szerbia Határon
Átnyúló Együttműködési Program tervezetéről, prioritásairól szóló tematikus
műhelyfoglalkozáson
TERHESTORNA megszervezésének és megtartási lehetőségeinek kivizsgálása
LEVÉLTÁROS KÉPZÉS megszervezésének lehetőségének kutatása
Különböző tanfolyamokra vonatkozó árajánlatok készítése a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal
számára.
Árajánlat kérése informatikai eszközök beszerzésére.
Az Oktatási Egység teljes évi kiadásainak és bevételeinek kísérése.
Ostvari svoj san! Napiši biznis plan! c. projekt zárójelentésének újbóli elküldése a Tartományi
Sport és Ifjúsági Titkárság új űrlapjának kitöltésével.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a fenti adatok táblázatos kimutatása a következő:
sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tanfolyam megnevezése:
2012-2013-as tanév

Létszám:

Magyar nyelvvizsga megszervezése és lebonyolítása Zomborban
felnőttek részére
Üzletiterv-író tanfolyam a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság
finanszírozásával
Magyar nyelvtanfolyam felnőttek részére (kezdő és haladó szint)
Szerb nyelvtanfolyam felnőttek részére (kezdő és haladó szint)
Angol nyelvtanfolyam gyerekek és felnőttek részére
Ovi angol
Nyári ovi angol
Német nyelvtanfolyam kezdőknek
Megújuló energetikai szaktanácsadó képzés – Bethlen Gábor Alap
támogatásával
Összesen:

Tanfolyam megnevezése:
2013-2014-es tanév

14
4
9
42
138
28
10
26
281

Létszám:

angol felnőtt
angol ovisok
angol elsősök
német felnőtt
szerb felnőtt
ECDL start
100 órás haladó informatika
szabó-varró tanfolyam
„Znanjem do posla” 60 órás számítógépes tanfolyam
60 órás kezdő számítógépes tanfolyam Szépkorúaknak
Vállalkozásfejlesztési tréning
HACCP képzés
Összesen:
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42
155
15
25
13
15
15
15
15
21
30
28
389
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Üzletgazdasági és Vállalkozási főiskola
Szervező: Igor Srdić

A 2010-ben indult belgrádi Üzletgazdasági és Vállalkozási Főiskola hallgatóinak tanulmányi
ügyeinek ügyintézése a 2013/2014-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, adminisztratív munkát el tudnak 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. A 2013-as évben több száz oldalnyi magyar
nyelvű tananyag készült el, amelyet a több mint 120 óra kísért. 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.

Műjégpálya

Vezető: Goran Rankov
A 2013-ban a jégpályát a J. J. Zmaj iskola udvarában állítottuk fel, azt körbevéve kerítéssel, és
teljesen függetlenné tettük az iskola munkájától.
A 2012/2013 szezonban január 1-től február 25-ig üzemelt a jégpálya, összesen 4565 gyermek
(15 éves korig) és 895 felnőtt használója volt a pályának. Ugyanakkor 1524 gyermek és 328 felnőtt
bérelt korcsolyát.
Júniusban új raktárhelyiségbe (a régi Metál gyár helyére, vagyis a Lončar raktárába) pakoltuk
át a korcsolyapályát a kaszárnyából. Ezzel egyidejűleg, a nyári hónapokban elvégeztük a hűtőgép első
nagyjavítását.
A 2013/2014-es szezonban a J. J. Zmaj iskola udvarában állítottuk fel a pályát a már
hagyományos módon. A szezonnyitó 2013. december 21-kére esett. Azóta az év végéig összesen 819
gyermek (15 éves korig) és 130 felnőtt használója volt a pályának. Ugyanakkor 538 gyermek és 85
felnőtt bérelt korcsolyát.

––  ––
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, 2014. január 27.
Sarnyai Károly, igazgató
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