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A CNESA OMI 2018-AS ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE
Intézményünket Magyarkanizsa Község 1958-ban alapította. Több szerkezeti átalakulás után
2011. június 14-e óta a Magyar Nemzeti Tanács is társalapítója lett az Intézménynek. A Kultúráról szóló
törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009, és 13/2016) rendelkezései alapján a következő
programot terjesztjük be:
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 valamint a 2020–ig
szóló Községi stratégiában lefektetett alapelvekkel és elfogadott akcióprogramokkal.
A Cnesa tevékenysége két alapvető részre tagolható. A Művészetek Háza és a Felnőttképzések
szervezeti egységek a kultúra illetve az iskolán kívüli képzés-oktatás feladatait végzik. A folytatásban a
szervezési egységek programjait külön-külön részletezzük.
Mindkét szervezési egységünkre egyaránt érvényes, hogy jó együttműködik a község többi
intézményével, szervezetével és programjaiban tág teret ad az együttműködő feleknek. Különösen
fontosnak tartjuk, hogy gyorsan és rugalmasan alkalmazkodjunk a napi kihívásokhoz és igyekszünk
ezekre a kihívásokra jó válaszokat adni.
Intézményünk karbantartási és felújítási feladatai leginkább az 1987-ben átadott, majd 2001ben kibővített épületrészben működő Művészetek Házát érintik. Az épület energetikai felújítása
továbbra is várat magára. A 2016-os Román-Szerb IPA kiírásra beadott pályázatunk nem részesült
támogatásban, ezért további lehetőségek után kutatunk. Amennyiben pályázati lehetőség nyílik,
szükségesnek tartjuk a színpadi technika felújítását, hiszen a 15-16 éve modernek (sőt, helyi
viszonyokhoz képest élvonalbelinek) tekinthető technika folyamatosan elavult és nem ritkán azzal a
fenyegető akadállyal szembesülünk, hogy némely színházi produkciót nem tudunk befogadni.
A munkatervünk következő részét a szervezési egységenkénti programok taglalásával
folytatjuk.

A MŰVÉSZETEK HÁZA MUNKATERVE
A 2018-AS ÉVRE
A Művészetek Házának elsőrendű vállalt feladata a községbeli kulturális élet szervezése, a különféle
korosztályok, társadalmi rétegek és igények kiszolgálása.
Ennek függvényében hónapról hónapra igyekszünk minőségi kulturális kínálatot összeállítani.
A 2018-as évben is ezt a tendenciát és irányvonalat szeretnénk folytatni: községünk mindegyik polgárát,
gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket megszólítani, közelebb hozni a kulturális tartalmakhoz, és
művészetkedvelő közönséget kinevelni a legkisebbekből.
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Cnesa
SZÍNHÁZI VENDÉGJÁTÉKOK:
HIVATÁSOS SZÍNHÁZAK:

KÖLTSÉGIGÉNY

(RSD)
• az Újvidéki Színház vendégszereplése
• a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának egy előadása
• a Zentai Magyar Kamaraszínház két előadása
• a Szabadkai Népszínház Szerb Társulatának előadása

200.000
80.000
160.000
86.000
526.000

Ez a tételsor a színházi szolgáltatások számlázott költségét tartalmazza.
HIVATÁSOS GYERMEKSZÍNHÁZAK:
• a Szabadkai Gyermekszínház két előadása (egy magyar és egy szerb nyelven)
• a szabadkai Pelenkás Színház két előadása (Pelenkás színház)
• a budapesti Magyar Népmese Színház előadása (magyar nyelven)
• a belgrádi Više od igre balett-társulat előadása (szerb nyelven)

70.000
20.000
80.000
30.000
200.000

Ez a tételsor a színházi szolgáltatások számlázott költségét tartalmazza.
AMATŐR SZÍNHÁZI CSOPORTOK
• a Miroslav Antić Kamaraszínház egy előadása (szerb nyelven)
• a Népkör MMK Fabula Rasa Színjátszó Grund előadása (magyar nyelven)
• a belgrádi Teatar na Savi előadása (szerb nyelven)
• a Gondolat-Jel Társulat előadása (magyar nyelven)

10.000
15.000
40.000
10.000
75.000

Ez a tételsor a színházi szolgáltatások számlázott költségét tartalmazza.
A vendéglátás költségei 10.000 dinárt tesznek ki teljes évre.

ZENEI PROGRAMOK:
Zongorahangolás (szükséges a több mint százéves hangszerünk rossz, elavult állapota miatt)
• 3x 5.000 dinár
Ez a tételsor szerződéses szolgáltatás költségét tartalmazza.
• Klasszikus zenei koncert
• Népzenei koncert
• Jazz koncert

15.000

80.000
50.000
80.000
210.000

Ez a tételsor a színházi szolgáltatások számlázott és szerződéses költségét tartalmazza.
A vendéglátás költségei 20.000 dinárt tesznek ki teljes évre.

HUMORESTEK A CNESÁBAN
A sorozat főként a Vajdasági Dumaszínház évente kétszeri egy estés előadásait tartalmazza. Ezek
esetében társszervezőként lépünk fel. Amennyiben kedvező ajánlatot kapunk, más humoristákat is
vendégül látunk közönségünk igényeinek kiszolgálása érdekében (Maksa Zoltán, Beleznay Endre,
Markos György, Verebes István, Hajós András stb.).
Egy humorista egy önálló előadóestje
Ez a tételsor szerződéses szolgáltatás költségét tartalmazza.
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Cnesa
A KULTÚRA MOZI PROGRAMJAI
3D-s filmek vetítése:
Havonta két 3D-s, hazai forgalmazású film kerül vetítésre (szerb nyelvű szinkronos és feliratos filmek).
A filmforgalmazó vállalattal, a Mobil 3D Cinemával éves együttműködési szerződésünk van. A
belépőjegyek bevételének 80 százaléka őket illeti meg. A mi 20 százalékos bevételünket színházi
előadások kifizetésére fordítjuk.
Nosztalgiamozi
A magyarországi MaNDA Filmkklubbal kötött szerződés értelmében a leadott éves program alapján
vetítjük ezeket a filmeket. Semmiféle költség nem terhel bennünket, a jogdíjakat a magyarországi
partner fizeti. A filmekre a belépés ingyenes. A 2017-es évben a MaNDA Filmklub körüli átszervezés
miatt ez az együttműködés átmenetileg szünetelt, ám a 2018-as évben felújítjuk a kapcsolatot látogatóink
kiszolgálása érdekében.
Háromgarasos mozi
Januárban, a téli szünidő idején gyermekeknek vetítünk rendkívül kedvezményes belépőjeggyel rajz-,
illetve animációs filmeket. A bevételt színházi gyermekelőadások kifizetésére fordítjuk.
Szabad Övezet Filmfesztivál
A belgrádi B92 Alappal kötött együttműködési szerződés értelmében a május−júniusi időszakban a
Szabad Övezet Filmfesztivál keretében vetítjük az általunk kiválasztott dokumentumfilmeket,
játékfilmeket, filmdrámákat. Költség ezt a programot nem terheli. A belépés ingyenes.
A Kultúra Mozi programjainak nincsenek költségei.
A 2017-es évben felvettük a kapcsolatot a Magyar Filmunióval, és a magyar kortárs filmek vetítésének
feltételeit egyeztetjük. A tárgyalások még javában folynak, szeretnénk a magyar filmeknek egységes
vajdasági piacot találni, és egységesen fellépni a jogok tekintetében. Mivel a vetítés jogköltségei igen
borsosak, amit a bevételből nem tudnánk kifinanszírozni, más lehetőséget kell találnunk (további
egyeztetések, donátorok, nemzetstratégiai célok meghatározása) arra, hogy magyar filmeket
vetíthessünk a nagyobb magyar központokban Vajdaság területén.

KÖNYVBEMUTATÓK, BESZÉLGETÉSEK
A Művészetek Házában igény és alkalom szerint szervezünk különféle könyvbemutatókat,
beszélgetéseket, amelyeknek mindig van apropója, aktualitása. Mind a kis-, mind pedig a nagyszínpad
nagyszámú közönség befogadására alkalmas.
Ezeknek az összejöveteleknek nincsen költségigénye.

A DOBÓ TIHAMÉR KÉPTÁR 2018-AS PROGRAMTERVE
Mint az előző években, úgy a jövőben is arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a képtár rendezvényein,
elsősorban a kiállításokon, érvényesüljön az egyharmad elve. Ezek szerint a tárlatok harmadát
Magyarkanizsa alkotói adják, harmadát szűkebb, szerbiai szinten szervezzük meg. Az utolsó harmadot
pedig külföldi alkotók munkáival töltjük ki.
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 (Írótábor, március 15-e, október 20-a, Szent István-nap stb.) is kiegészítő programot
akarunk nyújtani.
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Cnesa
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.
A 2018. esztendőben újfent több könyvbemutatónak és bemutatkozó vendégelőadónak, valamint civil
szervezetek előadásának is a Dobó Tihamér Képtár ad otthont.
A galéria a jövő év tavaszán – a hagyományainkhoz híven - két alkalommal a Múzeumok Éjszakája
nemzetközi rendezvényből és rá három hétre a Szerbiai Képtárak Napja alkalmából egész napos
összművészeti programkínálattal vesz részt a megmozdulásokon, amit az állami televízió is mindig
rögzít.
Ezen alkalmakkor performanszok, komolyzenei koncertek, kirakodóvásár, utcai rajzolás és jeles
összművészeti megmozdulások zajlanak, stílusok és műfajok mutatkoznak be, a legjelesebb alkotók
által.
A következő ciklusban a szokásokhoz híven mozirajongó fórumok, vitaestek következnek majd, ahol
kamaravetítéseken kortárs és mozitörténeti filmeket mutatunk be.
Összefoglalva: a képtár előnyös adottságát kihasználva arra törekszünk, hogy tartalommal,
összművészeti jellegű programokkal töltsük meg, és használjuk ki.
A vendéglátás költségei 10.000 dinárt tesznek ki teljes évre.

A MŰVÉSZETEK HÁZA PROGRAMAINAK TELJES ÉVI KÖLTSÉGIGÉNYE
Költségtétel:
Összeg:
számlázott költség

1.011.000

szerződéses költség

95.000

vendéglátás költségei

40.000

ÖSSZESEN

1.146.000

Intézményünk folyamatosan jelentkezik minden elérhető pályázati felhívásra, ezzel is növelve az éves
programterv megvalósíthatóságát, és csökkentve a költségeket. Az elmúlt évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy várhatóan minimálisan 500−800 eurós, mintegy 60.000−100.000 dinárhoz juthatunk
hozzá pályázati alapokból.

A BEVÉTELEK TERVEZETT ELOSZLÁSA
KÖZSÉGI
SAJÁT
PÁLYÁZATOK
KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTEL
színházi
300.000
651.000
60.000
szolgáltatások
vendéglátás
költségei
szerződéses
költségek
Összesen:

30.000
330.000

ÖSSZESEN
1.011.000

10.000

-

40.000

95.000

-

95.000

756.000

60.000

1.146.000

TEREMBÉRBEADÁSOK:
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk évtizedek óta házigazdája olyan nagynevű és
elismert rendezvényeknek, amelyek méltán öregbítik községünk hírnevét a világban, és
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Cnesa
amelyek hozzájárulnak községünk kulturális
előremozdításáért.
Ezek a következők:
- Szent István-nap és Újkenyér-ünnep
- Községnapi ünnepi műsor
- Kukoricafesztivál
- Pedagógusnap
- Szent Vid-napi megemlékezés
- a Szent Száva SZAME évzáró koncertje
- Nemzetközi Gyermektáncfesztivál
- a Regionális Kreatív Műhely koncertjei
- a Gondolat-Jel Társulat előadásai
- Vajdasági Dumaszínház

életének

javításáért,

megőrzéséért,

Az önkormányzat és a községi intézmények mellett a község területén bejegyzett
civilszervezetek, polgári egyesületek is rendszeresen igénybe veszik intézményünk termeit,
színpadait. Az ilyen egyesületek a hatályos községi rendelet értelmében bérleti díjat nem
fizetnek.
KÖZÖS PROJEKTEK
A Szent Száva Szerb Amatőr Művelődési Egyesület együttműködési szándékát elfogadva az
egyesület kiemeltebb rendezvényeinek megvalósításában intézményünk is részt fog venni.
További együttműködési lehetőséget nyújthat az egyesület udvarában lévő nyári színpad, mely
lehetőséget figyelembe fogunk venni a programok tervezésénél.
FEJLESZTÉSI TERVEINK
A Művészetek Háza a tartalmi fejlesztések mellett sürgős technikai fejlesztésekre is szorul.
Színpadtechnikánk elavult, egy komolyabb, európai szintű produkció befogadására teljesen
alkalmatlan meglevő állapotában.
A vasfüggönyünk balesetveszélyes, fénypultra, reflektorokra, dimerekre, mikrofonokra lenne
szükség. A nagy- és kisszínpad padlójára is ráfér új deszkaborítás vagy felújítás.
Tudásunkkal, kreativitásunkkal és tapasztalatunkkal a 2018-as évben is arra törekszünk, hogy
községünk egészének biztosítsunk megfelelő kulturális-művészeti kínálatot.
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Cnesa
A CNESA OMI OKTATÁSI RÉSZLEGÉNEK 2018. ÉVI PROGRAMTERVE
KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK
Oktatási részlegünk kínálatában többféle nem formális képzés szerepel. A nyelvtanfolyamok
mellett olyan, szakmák felett álló készségek és kompetenciák elsajátítására, fejlesztésére
irányuló kurzusokat is szervezünk, amelyekre igény mutatkozik.
Intézményünk jelszava továbbra is a folyamatos, élethosszig tartó tanulás népszerűsítése és а
társadalmi-gazdasági változások-folyamatos nyomon követése.
A 2018/2019-es tanévben indítani szeretnénk a hagyományos nyelvi képzéseinket: az angol-, a
német-, a szerb- és a magyartanfolyamot több szinten (0-s kezdő és előtudásos).
Az utóbbi hármat elsődlegesen a felnőtt korosztálynak kínáljuk, míg az angoltanfolyamnál
hagyományosan a község óvodáit célozzuk meg, valamint az általános iskolásokat. A 2017-es
évben némi visszaesést tapasztaltunk az oviangol és az általános iskolásoknak szervezendő
angoltanfolyam iránt. Reméljük, ez nem válik tendenciává, és azon dolgozunk, hogy növeljük
felhasználóink számát.
A nyelvtanfolyamok mellett jelentős hangsúlyt fektetünk a számítástechnika oktatására. A
2017-es évben (a 2016-os díjmentes képzést követően) három számítástechnikai alapképzést
indítottunk szépkorúak, 55 év felettiek számára. Ez a korábbi években nem sikerült, tavaly
viszont rendkívül nagy érdeklődés nyilvánult meg iránta. Amennyiben ez a tendencia
folytatódik, mindenképpen szeretnénk állandóvá és folyamatossá tenni ezt a képzést, amely
egyedülálló vidékünkön.
Az informatika területén további képzési modulokat tervezünk elindítani: táblázatkezelés,
honlapszerkesztés, webmarketing, rendszergazdaképzés.
2018 nyarára gyermekfoglalkozásokat, különféle táborokat szeretnénk csokorba gyűjtve
felkínálni a szülőknek, akik a nyári hónapokra szeretnének könnyed programokat, kötetlen
foglalkozásokat biztosítani gyermeküknek (kézműves táborok, rajzklub, mesetábor,
tudományos-felkészítő tábor, sakktábor stb.)
BÉRLŐINK
A saját szervezésű képzéseink mellett helyiséget adunk a szabadkai Suan Pan mentális
aritmetikai tanfolyamnak, amely ezentúl folyamatosan jelen lesz községünkben. Az általuk
befizetett terembérlési illetéket visszaforgatjuk az oktatási részleg fejlesztésébe, költségeink
lefedésére.
A 2018-as évben is két autósiskola végzi tevékenységét intézményünk oktatási részlegében: a
Crveni Signal és a Tiszavolán Kft. havi szinten fizeti az általunk biztosított termek használatáért
szerződésben meghatározott illetéket.
Intézményünk egész éven át biztosít termeket, helyiségeket az érdeklődők számára: a község
területén bejegyzett civilszervezetek, intézmények és az önkormányzat szervei, szervezetei
számára díjmentesen, míg más gazdasági társaságok, községen kívüli szervezetek számára a
meglevő és érvényes díjszabásunk alapján.
PÁLYÁZUNK IS
Oktatási részlegünk folyamatosan keresi, figyeli a pályázati felhívásokat, és a mindennapi
munka mellett igyekszünk minél több kidolgozott projektet átadni. Egyrészt acélból, hogy
ezáltal díjmentessé tehessünk egyes képzéseket a lakosság számára, másrészt, hogy az egyes
kiírásokhoz igazodva új képzési lehetőségekkel próbálkozzunk intézményünkben.
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Cnesa
Magyarországi és Kárpát-medencei partnereink továbbra is nagyban segítik munkánkat
szakmai és anyagi támogatással. A 2018-as évben is szeretnénk folytatni gyümölcsöző
együttműködésünket a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért Egyesülettel,
amelynek köszönhetően Magyarországon elismert képzéseket valósíthatunk meg
községünkben, amelyhez olykor anyagi támogatást is rendelnek.
A minisztériumi, tartományi és magyarországi kiírásokra a 2018-ban évben is nyújtunk be
pályázatokat.
NYILVÁNOSAN ELISMERT TEVÉKENYSÉGSZERVEZŐK LESZÜNK (JPOA)
2017-ben intézményünk elindította a szerbiai állami szintű akkreditálási kérelmét. Ennek
keretében úttörő munkát végeztünk: az első állami intézmény lettünk a régióban, amely
kérelmezte a Nyilvánosan Elismert Tevékenységszervező jogát a tartományi oktatási
titkárságnál. Abban is elsők vagyunk, hogy magyar nyelven szeretnénk megvalósítani
képzéseinket. Akkreditált intézményként abban bízunk, hogy nem formális képzéseinkkel
hozzájárulhatunk a felnőtt lakosság munkaerőpiaci elhelyezkedéséhez, hiszen a hiányszakmák
oktatásával képzett munkavállalókat biztosíthatunk a régiónak.
A szakképzés végén államilag elismert tanúsítványokat adunk a hallgatóknak, amivel
növelhetik elhelyezkedési, munkavállalási lehetőségeiket mind itthon, mind külföldön.
Terveink szerint 2018-ban már elindulhat az első, államilag akkreditált képzésünk.
A Nyilvánosan Elismert Tevékenységszervező jogállásához komoly feltételeket kellett
teljesítenünk, ami mind a befektetett munkában, mind anyagilag jelentős megterhelést jelentett.
Azt reméljük, hogy az elkövetkező években ennek meglesz a pozitív visszacsatolása, és úttörő
tevékenységünkkel hozzájárulhatunk a társadalmi-gazdasági folyamatok alakulásáhozalakításához.
MÉDIA
Egész évi tevékenységünk folyamán folyamatos és szoros együttműködésben dolgozunk a
községbeli és regionális sajtóorgánumokkal. Munkánk átláthatóságát is segíti a
médiamegjelenés, ugyanakkor nagy hasznunkra vannak a helyi televíziók, újságok és rádiók
programjaink, képzéseink népszerűsítésében, a hallgatók toborzásában.
KAPCSOLAT A CIVIL SZERVEZETEKKEL
Intézményünk a Magyar Nemzeti Tanács Felnőttképzési stratégiájával összhangban alapítóként
részt vett egy civil szervezet létrehozásában. A FERHA nevű civil szervezettel a mai napig
szoros az együttműködés, hiszen sok olyan pályázat jelenik meg a felnőttképzési területen,
amelyben közintézményként a Cnesa nem szerepelhet. A kitűzött céljain eléréséhe viszont
nélkülözhetetlen a folyamatos munka fenntartása, amely az együttműködés révén így
biztosított.
2018-ban is bízunk a magyarkanizsai önkormányzat támogatásában, az eredményes, közös
munkában.
A képzési részleg programköltségeit a saját bevételekből illetve a pályázatokon elnyert pénzekből fogjuk
lefedni.

Magyarkanizsa, 2017. június 09.
Sarnyai Károly, igazgató
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