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A CNESA OMI 2015-ÖS 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 bennünket is érintő stratégiáival (Kultúra-, Média-,
Felnőttképzési-, Nyelvhasználati stratégia, Népesedési Akcióterv) valamint a 2020–ig szóló Községi
stratégiában lefektetett alapelvekkel és elfogadott akcióprogramokkal.
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. A Művészetek Háza épülete állagának megőrzése céljából
halaszthatatlan feladat az épület faszerkezeteinek átfestése, mely karbantartó munkálatra több évi
próbálkozásunkat követően sem sikerült eszközöket biztosítani.
Az intézményt az MNT döntésével a Szerbiában élő magyar nemzeti kisebbség kiemelt
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” 2015. ÉVI
MŰSORTERVE
HIVATÁSOS SZÍNHÁZAK VENDÉGJÁTÉKA (5 előadás):
- Újvidéki Színház: Opera ultima
- Szabadkai Népszínház Magyar Társulata: kArc Irodalmi kávéház
- Szabadkai Népszínház Magyar Társulata: Übü király
- Kosztolányi Dezső Színház: Az ember komédiája
- Zentai Magyar Kamaraszínház: Agatha Christie: Egérfogó

Költségigény (RSD)
200.000
50.000
80.000
78.000
65.000

AMATŐR SZÍNHÁZAK VENDÉGJÁTÉKA:
Ozoray Árpád ifjúsági drámaszekciójának fellépése
Gondolat - Jel Társulat fellépése
Színházi előadások költsége:

473.000

/Csak tájékoztatásul közöljük, hogy egy átlagos színházelőadás 2014-ben 100.000 dinár körül mozgott./

HIVATÁSOS GYERMEKSZÍNHÁZAK (6 előadás):
- Szabadkai Gyermekszínház: Pinokkió (2 előadás)
Rendezte: Veres András
Játssza: Vörös Imelda
Zene: Bakos Árpád
- Szabadkai Gyermekszínház: Kacsatojás- Ružno pače (1 magyar és 1 szerb nyelvű
előadás)
Rendezte: Veres András
- Budapesti Magyar Népmese Színház: Vitéz Palkó és Töndér Ilona
- Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház: Csizmás Kandúr
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Cnesa
A mese összes szerepében: Kálló Földi Lilla és Kálló Béla
Látványtervező: Pesitz Mónika
Bábkészítő: Marlene Dietrich
Hivatásos gyermekszínházak költsége:
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ CSOPORTOK ELŐADÁSAI:
- A szabadkai Népkör MMK Fabula Rasa Gyermekszínjátszó Grund
- A hódmezővásárhelyi Cibere Meseszínház

170.000

30.000
37.000

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK: foglakozás megszervezése kisiskolásoknak (csuhébáb
készítése, gyöngyfűzés, népi hangszerkészítés, tojásírás, szövéstechnika elsajátítása, stb.)
30.000
Gyerekprogramokra, foglalkozásokra:
HANGVERSENYEK:
- Diákkoncertek az általános zeneiskola szervezésében
KONCERTEK:
Klasszikus zenei koncert
Margo Trio (zongora, cselló, hegedű)
Népzenei koncert
Edit Piaf-est a RKM-vel közös szervezésben
Zongorahangolás (5 alkalom)
Koncertek költségei:

97.000

20.000
70.000
30.000
15.000
135.000

FILMVETÍTÉSEK:

- Havonta 2db 3D-s hazai forgalmazású film kerül vetítésre (szerb szinkronnal és
szerb nyelvű felirattal)
- Háromgarasos mozi gyerekeknek (3-4 film) / Január
- Szabad Övezet Filmfesztivál filmjei (7 film) / Május
- Gyermekhét / animációs filmek / (2-3 film) / Október
A Kultúra Mozi éves programköltsége:

20.000

KIÁLLÍTÁSOK A DOBÓ TIHAMÉR KÉPTÁRBAN:
- Január : A Tisza-Art Téli Festőtábor képeinek kiállítása
- Február: Gyurkovics Hunor grafikus önálló tárlata – Magyarkanizsa-Szabadka, valamint a
temerini TAKT Alkotótábor képzőművészeinek bemutatkozó tárlata.
- Március:
- A vajdasági magyar építészek téli találkozójára hozott vándorkiállítás bemutatása.
Rajzok, tervek kiállítása
- Velimir Matijević (Belgrád) linómetszeteinek tárlata
- Április: Szemadám György, a MMA Képzőművészeti Csoportja vezetőjének önálló
tárlata
- Június: Németh Csaba – újvidéki grafikus-designer tárlata
- Július: Vajdasági Kortárs Képzőművészeti Karaván tárlata
- Augusztus: Szent István-napi testvérvárosi galériák bemutatkozása
- Szeptember:
- Az Írótábor kapcsán megrendezendő kiállítás, valamint
- A Verebes-család képekben, zenében, irodalomban történő egész estés bemutatkozása
- Október: Városunk napja alkalmából Dióssy Viola emlékkiállítás (Kiskunhalas)
- November: Naiv Festők, üvegfestők (Kovačica) tárlata – bemutató, műhelymunkák
- December: Benes József, Hangya András és a 28’as generáció kiállítása*
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Cnesa
Mivel a képtár önálló anyagi eszközökkel nem rendelkezik itt szükséges megjegyezni, hogy egy-egy
tárlat költsége – képzőművészeti szakeszközök (papír, hammer, ragasztó, festék, kasírozás, etc.),
valamint a rendezvények komplett megléte (reprezentáció, ásványvíz, pogácsa, estenként szerény
vacsora a vendégeknek) nagyjából, a legszerényebb számítások szerint is alkalmanként 10.000 dinárt
igényelne.
A kiállítások zömmel a vajdasági alkotóknak adnak bemutatkozási lehetőséget, de igyekszünk
színesíteni a magyarkanizsai képzőművészeti életet azáltal, hogy teret biztosítottunk nemzetközi
jellegű önálló tárlatok megrendezéséhez is.
Egyéb programok: Rendszeresen tartunk rendhagyó képzőművészet-művészettörténet órákat, igény
szerint akár a késő délutáni órákban is, amikor az iskolai szünidő két hónapját kivéve a tanulók és
tanáraik vizuális képzésére fekteti a hangsúlyt (április-május-június-szeptember).
Könyvbemutatók, irodalmi estek, vetítések és kisebb közönségszámot (50 fő) bevonó
rendezvényeknek is otthont ad a képtár.
A galéria a jövő tavaszon a Múzeumok Éjszakája nemzetközi rendezvényt, és rá három hétre a
Szerbiai Képtárak Napját egész napos összművészeti programkínálattal kívánja megjelölni.
Ezen alkalmakkor performanszok, komolyzenei koncertek, kirakodóvásár, utcai rajzolás és jeles
összművészeti megmozdulások zajlanak majd, stílusok és műfajok mutatkoznak be, a legjelesebb
alkotók által. Ebbe kívánjuk bevonni a mellettünk megnyílt Regionális Szakmai Pedagógustovábbképző Központot és a Regionális Kreatív Műhelyt.
Mindeközben FILM-KÉP-TÁR címmel folytatódnak művészfilmeket bemutató filmestjeink, amiket a
szokásokhoz híven mozirajongó fórumok, vitaestek követnek.
*Megjegyzés: a jövő évi terv egyes programpontjai a körülmények változása folytán módosulhatnak,
bővülhetnek.
A Dobó Tihamér Képtár éves költsége:

100.000

A Cnesa OMI – Művészetek háza által szervezett programok éves költségigénye:
995.000
A műsorok lefedésére 600.000 dinárt kérünk, a többi műsort támogatók és más partnerek bevonásával
valósítjuk meg.

EGYÉB MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK , MELYEKNEK AZ INTÉZMÉNY
BIZTOSÍTJA A HELYSZÍNT:
- Kukoricafesztivál
- Jazz, improvizatív zene…
- Község napi ünnepi műsor
- Pedagógusnap
- Nemzetközi Gyermektáncfesztivál
- 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 törekedni fog, hogy a 2015-es évben ugyanilyen jó együttműködést alakíthasson ki az
általános iskoláinkkal is.
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Cnesa
A CNESA OMI „INFO TV“ MŰSORTERVE A 2015-ÖS ÉVBEN
A 2015-ös esztendő a kihívások és a feladatok éve lesz.
A megkezdett technikai fejlesztések jó alapot szolgáltatnak arra, hogy bátran merjünk tervezni
műsorunk strukturális és minőségi vonatkozásait figyelembe véve.
A televízió műsortstruktúrájának bővítése
Amennyiben még a 2014-es évben megvalósul az Önkormányzat által finanszírozott technikai
fejlesztés, ami egy új vágóegység és egyéb kisebb eszközök beszerzését jelenti, máris könnyebbé és
gyorsabbá válhat a szerkesztőség munkája.
A 2015-ös terveket az is nagymértékben befolyásolja, hogy sikerül-e egy új szerkesztő munkatársra
szert tennünk, aki anyanyelvi szinten beszéli elsősorban a szerb nyelvet. Szükségünk van még egy
újságíróra, ez bebizonyosodott az elmúlt időszakban.
Amennyiben, a fent említett előfeltételek megvalósulnak, úgy a jövő év új távlatokat nyithat a
műsorskála bővítésére.
A műsortartalmakat új palettára kell helyeznünk:
- Beindítani és folyamatossá tenni a magazin jellegű beszélgetős műsort. Erre nagy igény
mutatkozik, hiszen a helyi témákat, híreket, eseményeket bővebben is ki lehetne tárgyalni a
stúdióvendégekkel. Ehhez megfelelő vagy csak alapvető anyagi háttér szükséges: háttér,
bútorok, fények, lámpák.
- Egy új műsorsávot szeretnénk kialakítani az önkormányzat számára. Bizonyos időközönként
vagy a polgármester válaszolna a hozzánk beérkezett kérdésekre, vagy egy-egy szakterület
képviselője.
- A gyerekeknek szeretnénk kedvezni új műsorunkkal: az óvodával karöltve mesét felvételeznénk
hallgatósággal, gyerekekkel együtt. Ez a rétegműsor igen népszerű lehet, és viszonylag könnyű,
egyszerű a technikai kivitelezése.
- Folytatjuk a Kanizsaiak című testvérvárosi magazinműsorunkat, ami a 2015-ös évben futhat ki
igazán. Az első év után ebbe is újdonságokat, változtatásokat lehet belevinni, hogy ne váljon
unalmassá és egysíkúvá. Hasonlóképpen érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a svilajnaci
televízióval, akikkel már együtt dolgoztunk a sajnálatos árvízhelyzet kapcsán. Egy szerb
anyanyelvű, állandó munkatárssal ezekre a testvérvárosi kapcsolatokra, az együttműködés
további építésére is lehetne tervezni egy új műsort. Mivel Magyarkanizsa más testvérvárosainak
televízióival is felvettük már a kapcsolatot, a jövő év hozhat újabb együttműködéseket,
kapcsolatokat, közös műsorokat, esetlegesen közös pályázati fellépéseket, szakmai
tanulmányokat.
- A Magyarkanizsai Körkép folyamatosan, megbízhatóan jelentkezne minden szerdán, és
szándékunk szerint a község elsőszámú információbázisa lenne. A jövő évben új animációt
készítenénk a műsorhoz. A műsorstruktúrában egyelőre nem lenne változás, de azt már látjuk,
hogy egyre több hír, esemény torlódik ebben a műsorban, és előbb-utóbb ebből az
információhalmazból külön műsort kell majd létrehozni: például külön művelődési műsort a
kulturális tartalmaknak. A Körkép pedig továbbra is megőrizné inkább a híradós jellegét. Ennek
a műsorrácsnak a kialakítása időt és munkát követel, de bízunk abban, hogy lassan mind
technikailag, mind humánerőforrásban képesek leszünk ezeket a terveket megvalósítani.
- Folytatjuk az Egy perc vers című megkezdett sorozatunkat támogatók révén.
- Az Intermezzók továbbra is műsorunk nagy részében jelentkeznének, hiszen a visszaigazolások
azt mutatják, szükség van ezekre a zenés bejátszásokra. A műfaj kihívásait szem előtt kell
tartanunk, és arra törekednünk, hogy ezek révén mindig tudjuk újat mondani, újat mutatni
nézőinknek.
Fejlesztési tervek
A fent vázolt terveknek anyagi vonzatuk és szükséges hátterük van: mivel az utóbbi években sajnos,
nem történt nagyobb beruházás a televízióban, szükségünk van egy átlátható, lassú léptékű, ámde
folyamatos, lépcsőzetes fejlesztési tervre: ez minden valószínűséggel 2014-ben megkezdődik, amit
hasonló mértékben 2015-ben is folytatnunk kell.
Számításaink szerint 2015-ben is egy megközelítőleg 700.000 dináros fejlesztési forrás jelentősen
növelné kapacitásunkat, technikai hátterünket. Ezzel már biztossá és folytonossá válhatnának egyes
elképzeléseink a műsorrács bővítését illetően.
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Cnesa
A 2015-ös fejlesztési csomag főként a stúdió kialakítására vonatkozna: elképzeléseink szerint
meglehetősen kis helyen, gazdaságosan és egyszerűen ki lehetne alakítani több lehetséges stúdiót
illetve hátteret. Erre jó példákat láttunk a testvérvárosi televízióknál tett látogatásainkkor.
Pályázati lehetőségek
A 2015-ös évben is folytatni szeretnénk a különböző pályázati kiírásokon való részvételt. Ezek a
lehetőségek segíthetnek bővíteni és pótolni azokat a hiányosságokat, amikkel szembesülünk munkánk
során.
Már a 2014 év során felmerült annak lehetősége, hogy a testvérvárosi televíziók közös pályázatokon
vegyenek részt közös műsoraikkal, közösen létrehozott műsorfelületükkel.
Reméljük, ezek a tervek is megvalósulnak belátható időn belül, és az így létrejött pályázati forrásokat
saját televíziónk működtetésére, szolgáltatásaink, műsoraink minőségének, színvonalának emelésére,
illetve a munkakörülményeink javítására fordítanánk.
Egyéb feladatok, tervek
- Az év elején új médiakínálattal kell indulnunk, ami új szolgáltatásokat és új árakat, díjszabást
tartalmazna.
- A sok túlóra, a délutáni és hétvégi munka nehezen összeegyeztethető az anyaintézmény nyolcórás
munkaidejével. Ezt a két munkatípust kell mindenképpen harmonizálni és közös nevezőre hozni. Ezért
a munkaidő rugalmas kialakítására kell törekednünk.
- A 2015-ös évben is törekszünk a helyi és kistérségi médiaházakkal való együttműködésre, egymás
munkájának megbecsülésére, támogatására, segítésére.
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Cnesa
A CNESA OMI OKTATÁSI RÉSZLEGÉNEK 2015. 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 feltételeit.
A Cnesa OMI 2007. májusa óta akkreditált EBC*L központ. Viszont ez az akkreditáció csak az
EBC*L „A” modulra vonatkozik. 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 ezáltal 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
szakközépiskolákkal 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 2015-ös
évet, amikor is 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.
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.
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.
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Cnesa
MŰJÉGPÁLYA
A 2009-es év vége óta intézményünk keretein belül működő műjégpálya üzemeltetése sok örömöt
okozott a község lakosainak. Már három szezonon keresztül a korcsolyapálya a Jovan Jovanović Zmaj
iskola udvarában lévő kézilabda pályán működött és nagyon jól vizsgázott. Terveink szerint a
műjégpálya a következő szezonokban is a sportolni, felüdülni, kikapcsolódni vágyók kedvelt helye
lesz.
Magyarkanizsa, 2014. június 26.

Sarnyai Károly, igazgató
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