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A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény a 2015-ös évben jelentős változásokon ment keresztül, 

mely változások a cégbejegyzés és az alapszabályzat módosításában teljesedtek ki. Ezek a változások a 

média működését szabályzó törvény rendelkezései miatt valamint egyéb piaci tényezők miatt 

következtek be. A változások kihatottak az intézmény tevékenységei számának csökkentésére. 

Megszűnt a média tevékenység, de a belgrádi Üzletgazdasági és Vállalkozási Főiskolával kötött 

együttműködés felmondásával, valamint a műjégpálya további működtetésének beszüntetésével 

feleslegessé vált tevékenységek is törlésre kerültek a cégbejegyzésből.  

Az előzőekben vázolt változások miatt az intézmény munkájában szerkezeti változások is lezajlottak. 

Megszűntettük az Info TV részleget. Mivel ez a változás év közben történt, a jelentés még a szokásos 

tagolásban foglalkozik a Cnesa tevékenységének, eredményeinek bemutatásával.  

 

A 2015-ös év kezdetén Intézményünk dolgozói létszáma 20 fő volt. Az említett változások miatt a 

munkavégzők száma az év végére 14-re csökkent. 

A  három fő egységet a következő kollégák vezették: 

Erdélyi Tóth Edit - Művészetek Háza 

Búzás Hedvig - Felnőttképzés 

Nadrljanski Tornai Erika - Info TV 

 

Az intézmény munkáját jelentősen befolyásoló körülmények bemutatása: 

 

A 2015-ös évben a Cnesa OMI-ban összesen 161 (2013-ban 158) eseményen 16 656 látogató fordult 

meg. A látogatottság alakulását 6 évre visszamenően az alábbi táblázat mutatja be: 

 

  
 

A Cnesa szervezői tevékenysége mellett mintegy 37 szervező programját fogadta be és kísérte le 

műszaki és egyéb feltételek biztosításával. 
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A programok nagy többsége a Művészetek házának nagytermében zajlott. A programok helyszínei a 

befogadott látogatók tükrében a következő módon alakultak: 

 

 
 
 

Felújítások, eszközbeszerzések 

 

Fontos beszámolnunk arról, hogy a Művészetek Háza épületének külső faszerkezetének átfestése 

megtörtént. A kivitelezőt a kis értékű közbeszerzésekre vonatkozó előírások betartásával választottuk 

ki, a kivitelezéshez pedig az önkormányzati költségvetés biztosította a szükséges eszközöket.  

 

A 2015-ös évben sikerült frissítenünk a szoftvereinket. Az intézmény minden számítógépén a 

Windows 10-es operációs rendszer fut, és minden számítógép rendelkezik a feladatvégzéshez szükséges 

licenszes programmal. Ezen felül vásároltunk egy stúdió CD lejátszót a színházi technika biztosítására. 

 

Helyiség bérbeadások  

 

Az intézményünk a használaton kívüli termeit az előírásoknak megfelelő módon közzétett 

hirdetmények útján az önkormányzat által megszabott térítmények ellenében bérbe adta. Ily módon 

bérlőink a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter Alap, valamint a Crveni signal plus szervezetek. 
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PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA: 

A Művészetek Háza 
Egységvezető: Erdélyi Tóth Edit 

 

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény keretein belül működő Művészetek Háza 2015. évi 

tevékenységét, alakulását a község önkormányzatának támogatása, valamint a nyertes pályázatok 

befolyásolták.  

A Művészetek Háza a 2015-ös évben négy hazai és egy külföldi pályázati kiírásra nyújtotta be 

a támogatási kérelmét, amelyekből egy sem részesült pozitív elbírálásban. A NIS kőolajipari társaságnál 

a Gyermekhétre, valamint zongora vásárlására nyújtottunk be pályázatot. A Magyar Nemzeti Tanácsnál 

programra, valamint technikai fejlesztésre pályázatunk. A Bethlen Gábor Alapnál a kisszínpad háttér-

függönyének beszerzésére írtunk pályázatot. 

Magyarkanizsa község önkormányzata a költségvetésből, megközelítőleg 242.000 dinárral 

támogatta a Művészetek Háza kulturális programjait a 2015-ös évben. 

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményt a 2015-ös évben megközelítőleg 16.656-an 

látogatták meg a 161 eseményen. A látogatottság nehezen fejezhető ki pontos számadattal, mivel 

rendezvényeink többsége ingyenes volt.  

A Cnesa munkatársa saját szervezésű programjai mellett az önkormányzat nagyobb 

rendezvényeibe is bedolgozott, valamint társszervezője volt több Regionális Kreatív Műhely-

rendezvénynek is, tehát a szervezői tevékenysége mellett helyet biztosított és befogadta más 

intézmények, egyesületek, szervezetek programját és kísérte le műszaki és egyéb feltételek 

biztosításával. A programok többsége a Művészetek Háza nagytermében zajlott. 

A színházi előadások a leglátogatottabbak (szinte mind telt házas volt). Vannak ingyenes és 

belépőjegyes programjaink, az ingyenes programok általában pályázati pénzből valósulnak meg. Az 

MNT tájolási programjának köszönhetően 2015-ben két előadást is kapott intézményünk. 

 

SZÍNHÁZ:  

A 2015-ös évben a Művészetek Háza 19 színházi előadást fogadott be, amelyek között 

megtalálhatók voltak felnőtteknek szánt és gyermekelőadás, hivatásos és amatőr, valamint magyar és 

szerb nyelvű előadások is.  

Hivatásos színházi előadások (14 ELŐADÁS): 

 Szabadkai Népszínház Magyar Társulata (2 előadása): Nyolc nő 

Kosztolányi Dezső: Édes Anna  

 Kosztolányi Dezső Színház: Molnár Ferenc: Liliom (Szabadka) 

 Zentai Magyar Kamaraszínház: Agatha Christie: Egérfogó (Zenta) 

 a Szab-way színházi szervezet előadása: Gaudeamus Igitur (Szabadka) 

 a Forte Társulat és az SzFE előadása: Arany János: Toldi (Budapest) 

 a pécsi Bóbita és a Szabadkai Népszínház előadása: Irijam és Jonibe (Pécs, Szabadka) 

 a Vidám Színpad előadása: Szerelmes nagykövet (Budapest) 

 a Regionális Kreatív Műhely produkciója: Médeia 

 a KatKatha színház előadása: A Rámáról (INDIA, New Delhi) 

 az Ametist Bábszínház előadása: Mazsola és Tádé (Budapest) 

 a soproni Petőfi Színház és a győri Forrás Színház előadása: A hatalmas színrabló 

(Sopron, Győr) 

 az Ars Longa balett-társulat 2 előadása: A hattyúk tava (Belgrád) 

 

Amatőr színházi előadások (5 ELŐADÁS, 4 magyar és 1 szerb nyelven): 

 Gondolat-Jel Társulat: 3 előadás (Magyarkanizsa) 

 az Ozoray Árpád MME színjátszói (1 előadás) 

 a zentai Miroslav Antić Kamaraszínház Šmizle című szerb nyelvű előadása (Zenta) 

 a Diákszínjátszó Találkozó előadásai (13 előadás, magyar és szerb nyelven) 

 



Cnesa 

4 

Koncertek, hangversenyek, zenés-estek: 

 Népzenei koncert: Hungarian Folk Embassy 

      Fábri Géza és Szokolay Dongó Balázs koncertje 

 Kárpát-medencei Magyarok Zenéje (3 koncert: Agócs Gergely és Agócs Julianna, Sebő 

együttes, Bakos Árpád és az Ethnokor) 

 Diákhangverseny (16) 

 Jazzkoncert 

 Karády Katalin-est 

 Somló Tamás beszélgetős-zenés estje 

 Edith Piaf zenés estje: Párizs hídjai (Edith Piaf születésének 100. évfordulója alkalmából) 

 a Garden Quartet előadása: Silentium 

 

Egyebek: 

 a Dumaszínház 2 előadása 

 Könyvbemutató (2 drb): Basa György: Híres délvidékiek lexikon 

Paskó atya konyhája - Bácska íze 

 Táncos bemutatók: M-Plusz, Bolero, Quick Dance, Europa Open (4 alkalom) 

 a Rákóczi Szövetség által szervezett előadások (8 előadás) 

 Kézműves foglalkozások (8 alkalom) 

 7 alkalmi műsor különféle helyi egyesületek szervezésében 

 

KULTÚRA MOZI: 

A Szabad Övezet Filmfesztivált a 2015-ös évben is folytattuk, amelyen különféle filmek vetítésére 

került sor, valamint a Cinema Filmműhely szervezésében a Film-Kép-Tár sorozat is folytatódott. 

Ezenfelül még két filmfesztivál zajlott intézményünkben: a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja, 

valamint a Válogatás a 100 Magyar Dokumentumfilmből.  

A 2015-ös évben folytatódott a 3D-s mozifilmek vetítése intézményünkben, amelynek keretében 

hazai forgalmazású filmek vetítésére is sor került. 

FILMEK (16 film a Cnesa OMI szervezésében): 

 Háromgarasos mozi (2 gyerekfilm) 

 Szabad Övezet Filmfesztivál (4 film) 

 Hazai filmforgalmazóktól (2 film) 

 3 dimenziós filmek (8 film: 3 animációs gyerekeknek, 5 felnőtteknek) 

 

DOBÓ TIHAMÉR KÉPTÁR: 

A Művészetek Háza keretein belül működő Dobó Tihamér Képtár vezetője Pósa Károly. 

A galéria a kiállítások mellett helyet adott előadásoknak, filmvetítéseknek, könyvbemutatóknak, 

lakossági fórumoknak és más, tömegesebb rendezvényeknek. 

A 2015-ös évben a Film-Kép-Tár sorozat keretein belül 3 film vetítésére került sor. Több 

alkalommal, kísérőrendezvénnyel szerepelt a képtár. Például az Írótáborban, a Községnapon, a 

Kukoricafesztiválon is kiegészítő programot nyújtott. 

  

A Dobó Tihamér Képtár 2015-ben 11 kiállításnak adott teret: 

 Január: Dormán László fotókiállítása 

 Február: Bácsalmási fiatal festőművészek tárlata 

 Március: Testvérvárosaink képzőművészeinek bemutatkozása 

 Április: Grafikák Koncz István hagyatékából 

 Május: A magyarkanizsai „Arterija” Képzőművészeti Csoport kiállítása 

 Június: A Magyar Művészeti Akadémia fotókiállítása 

 Augusztus: Augusztus 20-ai ünnepi kiállítás a Vajdasági Képzőművészeti Kör alkotóitól 

 Szeptember: a Kanizsai Írótábor tárlata - Könyvborítók, plakáttervek – In memoriam  
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 Október: A Forum Könyvkiadó mesekönyv-illusztrációinak tárlata (Kukoricafesztivál) 

 November: Szagmeister Péity Laura önálló tárlata (a községnap alkalmából) 

 December: a Szabadkai Múzeum Délvidéki hungarikumok című tárlata 

 

A képtár előnyös adottságát kihasználva arra törekedtünk, hogy tartalommal, összművészeti jellegű 

programokkal töltsük meg közösségünk épülésére.  

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézménynek a 2015-ös évi feladatkörébe tartozott Magyarkanizsa 

község havi Eseménynaptárának szerkesztése. Igyekeztünk a község mindegyik intézményét, 

civilszervezetét, sportegyesületét megtalálni, felkérni az együttműködésre, hogy a programajánlók 

minél több polgárhoz eljuthassanak, és hírét vigyék községünk szerteágazó művelődési- közéleti-

sportéletének. 

 

 

 

 

 

Az Info TV  

Egységvezető: Nadrljanski Tornai Erika 

 

Az új médiatörvény rendelkezéseinek értelmében megkezdődött a szerbiai médiapiac privatizálása. 

Ez alapjaiban rendezte át az Info TV Cnesa sorsát és működését. 2015 márciusától a televízió öt 

munkatársa, akik eddig a Cnesa dolgozói voltak, egy együttműködési szerződés értelmében egy másik 

cégben végezték munkájukat. A televízió teljes felszerelése szakmai-műszaki együttműködés 

formájában az új tulajdonoshoz került, a dolgozók pedig szerződtek az új működtetővel. Az átvétel a 

visszajelzések és az észrevételeink szerint problémamentesen történt. Az Info TV nézői remélhetően 

csak a képernyőre helyezett jel változását regisztrálták, de az alapvető program a megszokott séma 

szerint folytatódott. 

 

A fent említett változás miatt tehát csak az év első két hónapjáról tudunk értékelést adni. 

 

- Tevékenységünk és munkaidőnk nagy részét az új tulajdonossal való egyeztetések, a jogi és 

szakmai kérdések áttekintése, tisztázása foglalta le, ennek ellenére műsorrácsunk teljes mértékben és a 

tervezett módon valósult meg. Műsoraink – mint mindig – időben elkészültek. 

- Január és február folyamán szerdánként megjelent a Magyarkanizsai Körkép az elmúlt hét 

legfontosabb községi eseményeivel, történéseivel. Mindkét hónapban elkészült KANIZSAIAK című 

testvérvárosi magazinműsor, és minden pénteken láthattunk egy-egy régebbi Körképet az Évgyűrűk 

magazinban.  

- Kísérleti jelleggel elkészült az ifjúsági műsor első adása, amit a televíziós kollégák a helybeli 

általános iskola médiacsoportjával együtt hoztak létre. 
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Felnőttképzési részleg  

Egységvezető: Búzás Hedvig 

 

Az intézmény oktatási részlege igyekszik a hallgatók és a munkaerőpiac igényeinek eleget tenni és 

azokat kiszolgálni.  

A 2015-ös évi beszámoló a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os iskolaév adatait tartalmazza. 

A 2014/2015-ös tanév második felének tevékenységei: 

 Angolnyelv-tanfolyam: 

o óvodás és elsős gyerek: 152 fő 

o iskoláskorú gyerek: 43 fő 

o felnőtt: 8 fő 

o 25 órás nyári intenzív tanfolyam: 28 gyerek (összesen két turnusban) 

 Németnyelv-tanfolyam felnőttek részére: 19 fő 

 Számítógépes tanfolyam szépkorúak részére: 10 fő 

 Közreműködtünk az ICR által lebonyolított: angol-, biogazdálkodás, valamint a kis- és 

középvállalkozások fejlesztésével foglalkozó tanfolyam megvalósításában és a pályázati 

elszámolás összeállításában. 

 Átadtuk a Tartományi Ifjúsági és Sport Titkárságnál a Művészetek Háza pincetermének 

hajópadlója adaptálására vonatkozó pályázatunkat. A padlózat felújítása 1.250.000 dinárba 

kerül. A teljes összeget lepályáztuk az említett titkárságnál. A pályázat - sajnos - nem 

részesült pozitív elbírálásban. 

 A FERHA civilszervezettel együttműködve megszerveztük és lebonyolítottuk Oromon azt 

a szabó-varró tanfolyamot, amelyet a magyarkanizsai önkormányzat finanszírozott egy 

pályázat keretében. A pályázat elszámolásában szintén közreműködtünk. A képzést 12 fő 

végezte el. 

 A budapesti Nemzeti Szakképzési és Foglalkoztatási Hivatallal megszerveztük és 

lebonyolítottuk a duális képzésről szóló műhelymunkát.  

 

A 2015/2016-os tanév első felének tevékenységei 

 A FERHA civilszervezettel együttműködve megírtunk két pályázatot. 

 A FERHA civilszervezet a Magyar Nemzeti Tanácsnál nyert egy alapeszköz beszerzésére 

vonatkozó pályázatot. Beszereztük az alapeszközt, és elszámoltuk a pályázatot. 

 Tárgyalásokat bonyolítottunk le több EU-s pályázati ötlet kapcsán. 

 Feltérképeztük annak lehetőségét, hogyan tudnánk az óvodákban tartott angoltanfolyamot 

megszervezni Törökkanizsán és környékén. 

 Hat fő részvételével elindult a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal által finanszírozott és a 

nagykikindai székhelyű Školarac Képzőközpont által szervezett, de intézményünkben 

megtartott, 240 órás szabó-varró tanfolyam. 

 Képzési programok megvalósítása 

o Angoltanfolyam iskoláskorúak részére: 44 fő 

o Angoltanfolyam óvodáskorú gyerekek részére: 105 fő 

o Angoltanfolyam felnőttek részére: 10 fő 

o Némettanfolyam felnőttek részére: 23 fő (kezdő, előtudásos kezdő és haladó 

szinten) 

o Szabó-varró tanfolyam felnőttek részére: 6 fő 

o Szerbtanfolyam felnőttek részére: 6 fő 

 

Az oktatási részleg tevékenységéhez tartozik a képzésekkel kapcsolatos teljes dokumentáció 

elkészítése és archiválása, valamint a tandíjak befizetésének nyomon követése és az esetlegese 

tandíjhátralékok megfizettetése.  

A szakminisztérium által meghozott, Felnőttképzésről szóló törvény és a törvényt kiegészítő 

alrendelkezések új kihívások elé állítják az intézmény felnőttképzési részlegét. Az előttünk álló 2016-

os évben igyekezni fogunk ezen kihívásoknak megfelelni és eleget tenni. 
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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 folytatódott. A főiskola magyarkanizsai tagozatán 

a hallgatók többsége magyar nyelven tanult és miattuk volt ennek a munkának leginkább értelme, haszna 

és szüksége.  A hallgatók minden problémájukat, kötelezettségeiket, adminisztratív munkát el tudták 

végezni a Cnesában anélkül, hogy le kellett volna utazniuk a főiskola belgrádi központjába. Sajnos az 

érdeklődés hiányában a főiskola nem indított újabb évfolyamot minek következtében megszüntettük ezt 

az együttműködést.  

 

Műjégpálya 
Vezető: Goran Rankov 

 

A 2015/16-ös szezont nem kezdtük meg, hiszen a rendkívül szeszélyes időjárás és a nehéz pénzügyi 

helyzet nem tette lehetővé a műjégpálya üzemeltetését. A több szezonon át tartó kedvezőtlen időjárási 

és pénzügyi körülmények miatt, valamit a foglalkoztatási korlátozás megléte miatt nyilvánvalóvá vált, 

hogy a műjégpálya üzemeltetése túlságosan nagy anyagi terhet ró az Önkormányzatra. Az előbbiek miatt 

kísérletet tettünk a jégpálya eladására. A Szerbia szerte olvasott napilapban tíz napig közzétett hirdetésre 

viszont senki sem jelentkezett. 

––  –– 

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, 2016. január 5. 

 Sarnyai Károly, igazgató 

 


