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A Művészetek Háza és a régi munkásegyetem helyén épült új épület képezték intézményünk 
tevékenységének két fő színterét, de programszervező tevékenységünk érintette a község egyéb 
oktatási és kulturális helyszíneit is. Az Önkormányzat megbízásából az Intézményünk végezte az 
Alkotóház felügyeletét – fenntartását és koordinálását és a műjégpálya, mint ideiglenes építmény 
üzemeltetését. A négy éve községünkben tevékenykedő belgrádi Üzletgazdasági és Vállalkozási 
Főiskola helyi munkájának segítését és a hallgatókkal való kapcsolattartást is intézményünk segítette 
elő. 

 
A 2014-es év kezdetén Intézményünk dolgozói létszáma 20 fő volt. 

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 2014-es évben a Cnesa OMI-ban összesen 165 (2013-ban 158) eseményen 19 852 látogató 

fordult meg. A látogatottság alakulását 5 évre visszamenően az alábbi táblázat mutatja be: 
 

Nézőszám alakulása éves 
bontásban 

2010 23573 
2011 25576 
2012 30464 
2013 21221 
2014 19852 

  
A Cnesa szervezői tevékenysége mellett mintegy 35 szervező programját fogadta be és kísérte le 

műszaki és egyéb feltételek biztosításával. 
 
Részleteiben a legtöbb személyt megmozgató szervezők és nézőszámok: 
 

Sorszám A legsikeresebb szervezők Rendezvény Nézőszám 
1 Cnesa 42 5143 
2 Alapfokú Zeneiskola 17 1950 
3 Önkormányzat 7 1430 
4 Tisza M. N. E. 4 1020 
5 RKM 11 865 
6 Ozoray Á. M. M. E. 3 860 
7 Nagycsaládosok e. 17 844 
8 J.J. Zmaj iskola 4 745 
9 Vöröskereszt 7 664 

10 Kispiaci Rákóczi Szövetség 5 607 
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A táblázat adatai grafikonon.: 
 

 
 
A programok nagy többsége a Művészetek házának nagytermében zajlott. A programok helyszínei a 
befogadott látogatók tükrében a következő módon alakultak: 
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PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA: 

A Művészetek Háza 
Egységvezető: Erdélyi Tóth Edit 

 
A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény keretein belül működő Művészetek Háza 2014. évi 

tevékenységét, alakulását a község önkormányzatának a támogatása valamint a nyertes pályázatok 
befolyásolták. A Művészetek Háza a 2014-es évben négy hazai és külföldi pályázati kiírásra nyújtotta 
be a támogatási kérelmét, melyekből a következő két pályázat kapott pozitív elbírálást: 

 NIS kőolajtársaságnál Gyermekhétre: 160.000 din 
 A Bethlen Gábor Alap regionális pályázatán A népi hagyományok ápolása és 

megismertetése a gyerekekkel: 45.029,30 din 
Magyarkanizsa község önkormányzata által jóváhagyott összegből megközelítőleg 260.000 

dinárral támogatta a Művészetek Háza kulturális programjait a 2014-es évben. 
 
Színház:  

A 2014-es évben a Művészetek Háza 17 színházi előadást szervezett, amelyek között megtalálható 
a felnőtt és gyermekelőadás, hivatásos és amatőr, valamint magyar és szerb nyelvű előadás is.  

Hivatásos színházi előadások (10 ELŐADÁS): 
• Szabadkai Népszínház Magyar Társulata: Van valami bejelentenivalója? 
• Újvidéki Színház.        Csárdáskirálynő 
• Zentai Magyar Kamaraszínház:  Moliére: A fösvény 

Szabó Magda: Sziget-kék 
• Szabadkai Gyermekszínház:  

Hamupipőke (1 előadás) 
Pinokkió (2 előadás: 1 magyar nyelvű és 1 szerb nyelvű) 
Kacsatojás 3 előadás a község falvaiban (Horgos, Kispiac, 
Martonos) 

 
Amatőr színházi előadások (7 ELŐADÁS): 

• Gondolat-Jel Társulat:  A Párnaember-2 előadás (Magyrakanizsa) 
• Ozoray Árpád MME színjátszói  (3 előadás) 
• a szegedi SZ-projket Társulat előadása (Szeged) 
• algyői Móra Ferenc Népszínház:  A rút kiskacsa (Algyő) 

 
Koncertek, hangversenyek: 

• Érdi Tamás zongoraművész koncertje 
• Juhász Zenekar népzenei koncertje 
• Folton Folk Zenekar lemezbemutató koncetrje 
• Kárpát-medencei magyarok zenéje (3 koncert: Misztrál, Fonó, Etnokor) 
• Musica Profana barokk zenei koncert 

 
Gyermekhét:  
A rendezvénysorozaton mintegy 1600 gyermek vett részt Magyarkanizsa község területéről. 
- 6 színházi előadás gyerekeknek (5 magyar nyelvű+1 szerb nyelvű) 
- 2 hangszerbemutató 
 
Egyebek: 

• A szabadkai Népkör és a Róna Táncegyüttes közös produkciója: Lakodalom itt is, ott is… 
• Dumaszínház: Kiss Ádám önálló estje 

 
Kultúra Mozi: 

A Szabad Övezet Filmfesztivált a 2014-es évben is befogadtunk, amelyen különféle európai filmek 
vetítésére került sor, valamint a Cinema Filmműhely szervezésében a Dobó Tihamér Képtárban a 
Film-Kép-Tár sorozat keretén belül vetítenek filmeket. A 2014-es év elejétől sikerült beindítani a 3D-s 
mozifilmeket intézményünknek, melyben hazai forgalmazású filmek vetítésére is sor került. 
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FILMEK (21 film a Cnesa OMI szervezésében): 
• Háromgarasos mozi (2 film) 
• Szabad Övezet Filmfesztivál (4 film) 
• Hazai filmforgalmazóktól (5 film) 
• 3D Film (10 film) 

 
Dobó Tihamér Képtár: 

A Művészetek Háza keretein belül működő Dobó Tihamér Képtár vezetője: Pósa Károly. 
A galéria helyet adott előadásoknak, filmvetítéseknek, könyvbemutatóknak, lakossági fórumoknak és 
más tömegesebb rendezvényeknek. A 2014-es évben is folytatódott a havonta megtartott Film-Kép-
Tár 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 bővítsük az együttműködés lehetőségeit az oktatási intézményeinkkel.  

Emellett a galéria folytatta a sokszínűséget és intenzív munkát fölmutató tevékenységét. Ez azt 
jelenti, hogy nagyjából 3 hetente új anyaggal ismerkedhettek meg az ide látogatók. Több alkalommal 
kísérő rendezvényt biztosított a képtár.  Pl. a tavalyi Írótáborban, a Város Napján, a 
Kukoricafesztiválon, a Téli Építész-találkozón… stb. is kiegészítő programot nyújtott.  

 
 A Dobó Tihamér Képtár 2014-ben a következő programoknak adott teret: 

JANUÁR 
2013. december 20-ától Dobó Tihamér Emlékkiállítás 
16. – Majzik Tamás csángóföldi pedagógus előadása 

FEBRUÁR   
7.  – Filmvetítés – Dovidjenja, kako ste? 
14. – Vajdasági Képzőművészeti Kör kiállítása 
21. – könyvbemutató – Szentesi Zöldi László 

MÁRCIUS 
15. – Tata testvérváros képzőművészeinek kiállítása 
28. – Dr. Balázs Géza nyelvész előadása 

ÁPRILIS 
3. – Gyenes Károly előadása, filmvetítés – Szép, szőke szerelmünk a Tisza 
25. – Törteli Károly városrajzoló tárlata 

MÁJUS 
7. – Hódi Sándor könyvbemutatója – Mint oldott kéve 
15. – Nosztalgikus Kanizsa – helytörténeti előadás, vetítés 
23. – Veszendő természeti értékeink – a Járás I. , dr. Ágoston Attila előadása 
31. – Képzőművészeti Műhely – a Tartományi Művelődésügyi és Tájékoztatási Titkárság 
szervezésében 

JÚNIUS 
7. – Nosztalgikus Kanizsa – előadás, vetítés 
14. – Horgosi amatőr képzőművész tárlat  

JÚLIUS 
13. – Kenyeres Ivanka alkotótáborának tárlata 

AUGUSZTUS 
7. – Pavel Cicka és Pavel Haljko kiállítása 

SZEPTEMBER 
4. – Képző- és dokumentumkiállítás – Írótábor 
27. – Dr. Költő László régészeti előadása 

OKTÓBER 
15. – Veszendő természeti értékeink nyomában II. , dr. Ágoston Attila előadása 
20. – Baráth Ferenc plakátkiállítása a város napja alkalmából 

NOVEMBER  
14. – Történelmi előadás 
20. – Magyarkanizsa a festők szemével – kiállítás 

DECEMBER  
1. – A szabadkai Magyar Konzulátus szervezésében – Zsinagógák Közép-Európában tárlat 
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4. – Makovecz Imre emlékkiállítás 
20. – Puskás Károly fotóinak tárlata 

A képtár előnyös adottságát kihasználva arra törekszünk, hogy tartalommal, összművészeti 
jellegű programokkal töltsük meg, és használjuk ki, közösségünk épülésére. 

 
Az Info TV  

Egységvezető: Nadrljanski Tornai Erika 
 

A 2014-es év vízválasztó, sikeres volt, és kisebb-nagyobb fejlesztésekben sem volt hiány. 
RÉGI ÉS ÚJ MŰSOROK 

Az év minden szerdáján, kivétel nélkül megjelent heti hír- és magazinműsorunk, a Magyarkanizsai 
Körkép a község legfontosabb közéleti eseményeivel, történéseivel. 

Egy perc vers címmel verses műsort indítottunk, de csak egy adás készült el. A folytatásnak anyagi 
vonzatai vannak. 

A község mindegyik katolikus templomát bemutató kisfilm készült televíziónk jóvoltából. 
In vino veritas címmel többrészes sorozatot készítettünk, amelyben a község nevesebb borászai 

egy-egy bor, illetve szőlőfajtát ismertetnek. 
Májusban útjára indítottuk a KANIZSAIAK című, minden hónap harmadik hétvégéjén jelentkező 

testvérvárosi magazinműsorunkat, amelyet a nagykanizsai Kanizsa TV-vel közösen készítünk. 
Novemberben kezdtük hetente egyszer, péntek este sugározni az Évgyűrűk című műsorunkat, 

amely a Magyarkanizsai Körkép legelső adásaitól kezdve minden héten egyet-egyet ismétel meg. A 
régi műsorok digitalizálása is megtörténik ezzel. 

Friss hírek címmel az év folyamán többször is rendkívüli adást készítettünk, amely egy-egy 
aktuális, fontos esemény kapcsán szól a nézőkhöz vagy közvetít közérdekű információkat. 

Az év végén megkezdtük a munkát általános iskolásokkal, akik érdeklődnek egy ifjúsági műsor 
készítése iránt. Közösen forgattunk, és segítséget nyújtunk számukra a filmezés és a televíziós munka 
terén. 

Az év folyamán több alkalommal töltöttük meg tartalommal NézőPONT című műsorunkat: a 
Magyar Nemzeti Tanácsnál nyert eszközökből a Községi népesedéspolitikai akciótervet jártuk körül, 
majd év végén beszélgetést készítettük dr. Bimbó Mihály polgármesterrel és Huzsvár Ervin 
alpolgármesterrel. A visszajelzések rendkívül jók ezzel a műsorral kapcsolatban. Terveink szerint 
2015-ben folyamatossá tesszük. 
 
REKLÁMFILMEK, KISFILMEK 

2014-ben több reklámfilmet készítettünk az önkormányzatnak, a község egyes civilszervezeteinek 
térítésmentesen. 

Az önkormányzat számára szerb és magyar nyelven reklámfilmet forgattunk a 
gyorskomposztálásról, a Potisje Birkózóklubnak a Mediterrán Birkózóbajnokságra, a Testvériség 
Kajakklubnak a kajakiskoláról, valamint a Cnesa oktatási részlegének a számítógépes tanfolyamról.  

Az önkormányzat számára idén is mi készítettük a községnapi kisfilmet. 
 
PÁLYÁZATOK 

Az év elején a Bethlen Gábor Alapnál 150.000 forintos támogatást nyertünk, amiből két képernyőt, 
egy stúdiómikrofont, egy külső merevlemezt és egy külső hangkártyát vásároltunk. 

A Magyar Nemzeti Tanács Népesedési akciótervének keretében, meghívásos pályázaton 85.000 
dinárt kaptunk magazinműsor készítésére. Ez elkészült, témája pedig a Községi népesedési akcióterv 
volt. Két stúdióbeszélgetés képezte az alapját, amit előre elkészített bejátszások szakítottak meg. 

Az év végén 50.000 dinárt kaptunk a Magyar Nemzeti Tanácstól műsorkészítésre. 
Minden pályázati aktivitásunkról jelentést küldtünk a Községi Projektkezelő Adatbázisba. 
 

BESZERZÉSEK, TECHNIKAI FEJLESZTÉSEK 
Saját eszközök révén 2014-ben gazdagodtunk egy külső merevlemezzel, egy kameratáskával, egy 

kameraállvánnyal és egy kameralámpával.  
A nagykanizsai Kanizsa TV nekünk ajándékozott egy Edius vágóprogramot, amit nap mint nap 

használunk. 
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ÚJÍTÁSOK A MINDENNAPI MUNKÁBAN 

Az év elején bevezették hozzánk is az optikai kábelt, amivel kimenő adásunk kép- és 
hangminősége jelentősen javult. Az internetsebesség lehetővé tette, hogy műsorainkat mi magunk is 
feltölthessük a világhálóra. 

Februárban a 4:3-as-ról áttértünk a 9:16-os képkivágásra. Ehhez minden gépünket, programunkat át 
kellett állítani. 

Márciusban új helyre költöztünk, a Dózsa György utca 4-be, az ICR egykori épületébe. A változás 
jót tett, több kisebb helyiségben folyhat a munka zavartalanul. 

Szintén márciusban létrehoztuk saját Facebook-profilunkat, és már így is tartjuk a kapcsolatot a 
polgárokkal, és nyújtjuk számukra az aktuális információkat. 

Április óta nemcsak a Magyarkanizsai Körkép egész adását, hanem egyes jelentéseinket, 
tudósításainkat is külön-külön feltöltjük a nagy videomegosztóra.  

Júliusban a televíziónkhoz feladott apróhirdetéseket közöljük a Cnesa honlapján is, így növelve a 
nézettséget. A hirdetésfelvétel továbbra is működik Magyarkanizsán kívül Horgoson és 
Oromhegyesen. 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÖNKORMÁNYZATTAL 

Az önkormányzat munkatársaival közösen dolgoztuk ki a Városházán kialakítandó, ún. médiaszoba 
tervét. Ez a helyiség sajtótájékoztatók, konferenciák számára kiválóan alkalmas, adott a megfelelő 
háttér, a megvilágosítás és a hangosítás is.  

A Községi Katasztrófavédelmi Törzskarral szorosan együttműködtünk a január végi-február eleji 
hóhelyzetben, a legfrissebb információkat folyamatosan közzétettük, napról napra tudósítottunk az 
aktuális helyzetről és a terepen is forgattunk. Ugyanígy a májusi országos árvízhelyzetben is külön 
műsorokat készítettünk arról, községünk és polgáraink hogyan segítettek főként svilajnaci 
testvérvárosunknak. 
 
EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS SZERKESZTŐSÉGEKKEL 

2014-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a nagykanizsai Kanizsa TV-vel és a 
felsőzsolcai Zsolca TV-vel. A törökkanizsai és a Pannon Televízióval már korábban létezett ilyen 
megállapodásunk. 
 
SZAKMAI LÁTOGATÁSOK 

2014-ben szerkesztőségünk tagjai látogatást tettek Budapesten a ferencvárosi 9.TV-nél és a 
nagykanizsai Kanizsa TV-nél.  

A találkozók mindenhol eredményesek voltak, és az együttműködés különböző formái alakultak ki. 
 
MAGÁNOSÍTÁS 

Augusztusban megszületett a média törvénycsomag. A médiamagánosításról szóló törvény szerint 
2015 nyarától csakis pályázatok által támogathatja az önkormányzat az egyes médiaházakat. Ezzel 
kapcsolatosan több szakmai találkozón, konferencián vettünk részt. Az önkormányzat további 
támogatásáról biztosított bennünket, és reméljük, a megkezdett munkánk haladéktalanul, megszakítás 
nélkül folytatódik majd. 

A 2014-es év a kezdeményezések, az újítások éve volt. A mindennapi munka mellett több új 
platformot, műsort készítettünk, nyitottunk a polgárok, a nézők felé, több csatornán keresztül is 
megkeressük őket.  

 
Felnőttképzési részleg  
Egységvezető: Búzás Hedvig 

 

Az intézmény oktatási részlege igyekszik a hallgatók és a munkaerőpiacon felmerülő 
igényeknek eleget tenni és azokat kiszolgálni.  

Sajnos a Felnőttképézsről meghozott törvény, melynek 2014. január elseje óta rendeznie 
kellene e fontos területet, a mai napig sem alkalmazható, mert nem születtek meg a miniszteri 



Cnesa 

7 

rendeletek, szabályzatok. Így tevékenységünk továbbra is „csak” a szakmák felett álló 
tevékenységeket fedheti le. 

A 2014-es évi beszámoló a 2013/2014. és a 2014/2015. iskolaévi adatokat tartalmazza: 

A 2013/2014-es tanév második felének tevékenységei: 

• A Magyarkanizsa Község Általános Vállalkozók Egyesülete a következő képzések 
lebonyolítását rendelte meg nálunk: 

o HACCP képzés – 30 fő 
o ECDL képzés – 15 fő 
o 100 órás számítógépes tanfolyam – 15 fő 

• 2014.01.31-el befejeződött a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál 2013-ban az Info Kft-vel 
közösen nyert szakmai gyakorlat letöltésére vonatkozó pályázat, melynek keretein belül egy 
fiatal tölthette le szakmai gyakorlatát.  

• A kikindai székhelyű Školaraccal együttműködve lebonyolítottunk egy 300 órás varró 
tanfolyamot 5 munkanélküli részvételével. A képzést a Nemzeti Munkaügyi Szolgálat 
finanszírozta.  

• A tanév során a következő képzéseket bonyolítottuk még le: 
o angol óvodás gyerekek részére: 164 fő 
o angol iskoláskorú gyerekeknek: 27 fő 
o angol felnőttek részére: 23 fő 
o német felnőttek részére: 14 fő 
o szerb felnőttek részre: 7 fő 
o számítógépes tanfolyam szépkorúak részére: 18 fő 
o nyári ovi angol: 76 fő 
o az Önkörmányzat által sikeresen megírt Znanjem do posla! c. projektum 

keretein belül megvalósuló számítógépes képzés 15 hölgy részére. 

• Megírtuk a Bethlen Gábor Alap Zrt-hez a pályázatot. Hő- és hangszigetelő szakember 
képzésre pályáztunk. Pályázatunkat anyagi források hiányára hivatkozva elutasították. 

• Megírtuk a Szekeres László Alapítvány felé a FERHA eszközbeszerzésére irányuló 
pályázatot. 

• A szabadkai Szabadegyetemmel együttműködve lezajlott 11 határőr részvételével a magyar 
nyelvtanfolyam. A képzés 160 órát foglalt magába. 

• Megszerveztük a szerb nyelvtanfolyamot, azon jelentkezőknek, akik az egyéves 
rendőrképzésen szeretnének részt venni. A 20-órás képzés április 24-én indult 62 résztvevővel 
és május 14-éig tartott.  

• A nyár folyamán elindult és be is fejeződött az MNT által finanszírozott szerb nyelvtanfolyam.  
• Már több éve működünk együtt egy zombori szervezettel, amelynek a felkérésére magyar 

nyelvvizsgát szoktunk szervezni és lebonyolítani. Az idén két hallgatójuk részére szerveztük 
meg és bonyolítottuk le a nyelvvizsgát.  

A 2014/2015-ös tanév első felének tevékenységei: 
• Angol tanfolyam  

o óvodás és elsős gyerek: 156 fő 
o iskoláskorú gyerek: 44 fő 
o felnőtt: 8 fő 

• Német nyelvtanfolyam felnőttek részére: 21 fő 
• Znanje imanje – projekt keretein belül szervezett informatikai képzés lebonyolítása – 

16+12 fő részére 
• közreműködés az ICR által lebonyolított: angol nyelvtanfolyam, biogazdálkodás és a kis- 

és közép vállalkozások fejlesztésével foglalkozó tanfolyamok lebonyolításában 
• a FERHA által megpályázott, de a Cnesában lebonyolított üzleti terv író tanfolyam 9 fő 

részvételével. 
• Számítógépes tanfolyam szépkorúak részére: 11 fő 
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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 2014/2015-ös iskolaévben is folytatódik. A főiskola magyarkanizsai tagozatán 
a hallgatók többsége 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 igényeik alapján, a 
Cnesában pótórákat és gyakorlatokat vagy gyakorló órákat is szervezünk, hogy a hallgatók minél 
felkészültebben tudjanak megjelenni a kollokviumokon illetve a vizsgákon. Az előadások, a tananyag 
és a vizsgák fordítása szerbről magyar nyelvre a legnagyobb hozzájárulás a magyar nyelvű tanulás 
biztosításához. A 2014-es 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 
íratkoztak a főiskolára, hogy szakmailag továbbfejlesszék magukat. 

Műjégpálya 
Vezető: Goran Rankov 

 

A 2013/14-ben a jégpályát a J. J. Zmaj iskola udvarában állítottuk fel, azt körbevéve kerítéssel, és 
teljesen függetlenné tettük az iskola munkájától. 

Műjégpálya 
  Gyermekek Felnőttek Összesen 

 
  

Látogatottság az 
egész szezonban 4 809 1 069 5 878 

Teljes 
bevétel a 

szezonban 
508 100,00 

Látogatottság 2014 
jan. 1-febr. 24-ig. 3 990 939 4 929 Bevétel 418 750,00 

 

A 2014/15-ös szezont nem kezdtük meg hiszen a rendkívül szeszélyes időjárás és a nehéz pénzügyi 
helyzet nem tette lehetővé a műjégpálya üzemeltetését. 

––  –– 
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, 2015. március 10. 

 Sarnyai Károly, igazgató 
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