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I. ÁLTALÁNOS ÖSSZEGZÉS 

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény a 2017-es évben két szervezési egységgel működött.  

A Művészetek Háza és a Felnőttképzési egység programjai realizálásában szorosan együttműködött és 

az elért eredményekben minkét egység tevékenysége dicséretes volt. 

Az intézményünkben zajló munka és gazdálkodás törvényes mivoltát több hónapon keresztül ellenőrizte 

az Állami Számvevőszék. Ellenőrzésük folyamán nem tártak fel törvénytelenséget, csak egyes 

munkaköri besorolások elnevezéseiben kell módosításokat eszközölnünk, összehangolnunk őket az 

érvényben levő előírásokkal. 

 

A 2017-es évben a Cnesa OMI-ban összesen 163 (2016-ban 202) eseményen 18 003 látogató fordult 

meg.  

A látogatottság alakulását hat évre visszamenően az alábbi táblázat mutatja be: 

 

 

 
 

 

A Cnesa szervezői tevékenysége mellett mintegy 36 másik szervező programját fogadta be és kísérte le 

műszaki és egyéb feltételek biztosításával. 

 

 

 

A legtöbb látogatót vonzó rendezvények szervezői és a látogatói létszám 

 

1. Cnesa OMI 6.397    6. 
Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat 
900 

2. Alapfokú Zeneiskola 1.658    7. M-Plusz  535 

3. Önkormányzat 1.170    8. Szent Száva Szerb Amatőr ME 500 

4. Gyöngyszemeink I. E. I. 1.060    9. Kuckó Nagycsaládosok E. 460 

5. Tisza NE 1.040    10. Vöröskereszt 405 
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Felújítások, eszközbeszerzések 

 

A 2017-es évre előirányzott cserépfedés javítása a Művészetek Háza tornyain tervszerűen megvalósult. 

A munkálatokat az önkormányzati költségvetésből finanszíroztuk. 

Az intézmény felnőttképzési részlegében sikerült lecserélni tíz darab asztali számítógépet, amiket még 

a 2005-ben kiíródott INTERREG pályázaton elnyert támogatásból vásároltunk. A régi asztali 

számítógépeket laptopokra cseréltük. Az eszközpark felújítására a pénzeket a Cnesa egyéb 

jövedelmeiből biztosítottuk. 

 

Helyiség-bérbeadások  

 

Az előírásoknak megfelelő módon közzétett hirdetmények útján bérbeadott helyiségeinket a Crveni 

signal plus szervezet és a Tisa-volan cég bérli az önkormányzat által megszabott térítmények ellenében. 

A Vajdasági Egészségturizmus Klaszter Alap bérlete szerződésbontás után megszűnt. 

  

 

 

 

 

 

II. PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA A 2017-ES ÉVBEN 

 

MŰVÉSZETEK HÁZA 

 

 

A Művészetek Házának 2017-os tevékenységét a községi költségvetésben meghatározott keretösszeg, a 

saját bevételünkből kulturális programokra megítélt keret és a pályázatokból befolyt eszközök 

alakították. 

 

PÉNZÜGYI KERET 

A községi költségvetésben kulturális programok szervezésére 280.000 dinár állt rendelkezésünkre. A 

Cnesa saját bevételéből 147.000 dinárt fordított a kulturális projektek támogatására. 

 

PÁLYÁZATOK 

A 2017-es évben is több pályázati lehetőséget ragadtunk meg, amelyek közül kettő részesült pozitív 

elbírálásban. A Bethlen Gábor Alap 2017. évi regionális pályázatán 150.000 forintos támogatásban 

részesültünk, ami 54.865,26 dinárnak felelt meg. Ebből az összegből valósítottuk meg az októberi 

gyermekhetet intézményünkben: a Szabadkai Gyermekszínház vendégszerepelt a Tigris Péter c. 

előadásával a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény óvodásainak. Az előadásra nemcsak 

Magyarkanizsáról, hanem a község más településeiről (Orom, Oromhegyes, Horgos, Tóthfalu, Kispiac) 

is érkeztek óvodások. Ugyanazon a napon 11 órától pedig Vörös Imelda előadásában a Kacsatojást 
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láthatták a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola kisiskolásai, amelyben A rút kiskacsa története 

elevenedett fel Andersen tárgyakkal. Az általános iskola felsős diákjainak a Vajdasági Magyar 

Versmondó Egyesület Arany János Toldi című előadását mutatta be a Művészetek Háza nagyszínpadán. 

A produkció az Arany-év kapcsán jutott el a magyarkanizsai diákokhoz.  

A támogatásból két darab mikrofonállványt is vásároltunk. 

A Cnesa OMI június hónapban a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 

Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság pályázatán elnyert támogatásból a Dobó Tihamér Képtár 

bejárata felett kétnyelvű, cirill és latin írásmódú szerb, illetve magyar nyelvű névtáblát helyezett el. 

A BGA központi pályázatára benyújtott pályázatunk, sajnos, sikertelen volt.  

 

LÁTOGATOTTSÁG 

A látogatottsági táblázatunk tanúsága szerint 2017-ben mintegy 18 ezer látogatót fogadott 

intézményünk. Ezek között vannak a saját programjaink és a mások által szervezett rendezvények is.  

A legtöbb nézőt márciusban, októberben és decemberben fogadtuk (mintegy 3.000 látogatóval külön-

külön). A nyári hónapok köztudottan kevés látogatót jegyeznek, hiszen rendezvényeket sem szervezünk. 

 

Helyszín a rendezvények száma 

nagyszínpad 93 

kisszínpad 6 

pincehelyiség 27 

Dobó Tihamér Képtár 22 

előcsarnok 4 

 

A Cnesa saját szervezésű programjai mellett az önkormányzat nagyobb rendezvényeibe is bedolgozott, 

valamint társszervezője volt több rendezvénynek, 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. 

 

SAJÁT SZERVEZÉSŰ RENDEZVÉNYEINK 

Ilyen programok alatt azokat értjük, amelyeket mi hívunk meg intézményünkbe, mi is vállaljuk a velük 

járó költségeket, és a szervezési feladatokat is teljes mértékben mi látjuk el.   

 

1. Hivatásos színházi előadások 

Saját szervezésű színházi előadásaink szinte mind telt házasok voltak. A darabok kiválasztásánál a 

közönség igényét tartottuk szem előtt, főként a népszínházi, ám színvonalas előadásokat hívtunk meg. 

A jegyárakat is igyekeztünk minél közönségbarátabbá tenni.  

2017-ben saját szervezésű színházi estjeink a következők voltak:  

 

‒ Zentai Magyar Kamaraszínház: A kárókatonák még nem jöttek vissza 2017. január 27-én 

‒ a pécsi Escargo hajója Színházi Nevelés Szövetkezet: ÖKör (Összes kötelező röviden) c. előadása 

február 27-én 

‒ Udvari Kamaraszínház: Kié ez az ország? 2017. március 1-én 

‒ Zentai Magyar Kamaraszínház: Május van, tisztelt úr! 2017. május 12-én 

‒ Udvari Kamaraszínház: Fehér Szarvas 2017. október 22-én 

‒ Szabadkai Népszínház: Kemping (zenés-táncos revü) 2017. november 17-én 

‒ Zentai Magyar Kamaraszínház: Lúdas Matyi 2017. november 24-én 

A Magyar Nemzeti Tanácstól 2017-ban sem érkezett hozzánk színházi előadás a tájolási program 

keretében. 

 

A szerb anyanyelvű közönség számára is szerveztünk színházi estét: 

     ‒ Miroslav Antić Kamaraszín (Zenta): Epitaf című előadása 2017. január 14-én 

 

2. Gyermekelőadások 

Intézményünk külön feladatának tekinti a gyermekek és fiatalok művészeti-kulturális nevelését, a 

színházi és kulturális tartalmak megosztását velük. Vázlatosan áttekintve a legkisebbek számára a 

következő programokat szerveztük 2017-ben: 
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‒ a Szabadkai Gyermekszínház Jancsi és Juliska előadása szerb és magyar nyelven is bemutatásra került 

2017. április 11-én 

‒ a szabadkai Népkör MMK Fabula Rasa Színjátszó Grund: Paravarieté előadását a Község Ifjúsági 

Irodájával közösen szerveztük meg a helyi középiskolásoknak 2017. május 30-án 

‒ a Szabadkai Gyermekszínház: Tigris Péter c. előadása 2017. október 3-án 

‒ a Szabadkai Gyermekszínház Kacsatojás - Andersen tárgyakkal c. előadása 2017. október 3-án 

‒ a Vajdasági Magyar Versmondó Egyesület Arany János Toldi c. előadása 2017. október 5-én 

‒ a Szabadkai Gyermekszínház Télapó-váró műsora 2017. december 23-án (zárt körű rendezvény a 

Cnesa és a Magyarkanizsai Egészségház dolgozóinak gyermekei számára) 

 

Gyermekelőadásaink szervezésekor mindig szem előtt tartjuk, hogy ne csak a magyarkanizsai 

gyermekek, hanem a község többi településén élők számára is tudjunk színházi élményt biztosítani. 

Terveink egyetlen kerékkötője az anyagiak hiánya, éppen ezért ilyen célokra pályázati forrásokból 

keresünk fedezetet. 

 

3. Zenés-táncos műsorok:  

‒ a szabadkai Golden Trió bemutatkozó hangversenye 2017. március 24-én 

‒ az újvidéki Viva Dance Akademy táncstúdió A kis herceg jazz balett musicallel mutatkozott be 2017. 

április 20-án 

‒ Táncszínházi előadás a kishegyesi Rizgetős Táncegyüttes és a Fokos zenekar előadásában 2017. 

március 26-án 

‒ Kárpát-medencei Magyarok Zenéje koncertsorozat 2017. október 20-án 

 

4. Előadások, beszélgetések: 

‒ Dr. Csáky S. Piroska előadása: „Szent Erzsébet tisztelete a Vajdaságban” 2017. november 23-án 

 

MÁSOK ÁLTAL SZERVEZETT ELŐADÁSOK, RENDEZVÉNYEK 

Intézményünk termeinek, helyiségeinek bérlése a községben bejegyzett civilszervezetek, egyesületek 

számára teljes mértékben díjmentes. Évente több száz rendezvény valósul meg nálunk az egyesületek 

jóvoltából, amelyek technikai-műszaki lebonyolításába mi is besegítünk, és több feladatot, terhet 

átvállalunk a szervezőktől. 

A községen kívülről érkezők, kft.-k, vállalkozók, vállalatok számára viszont bérleti díjat számolunk fel 

termeink használata után. Ez kötelező érvényű abban az esetben, amikor a bérlő belépőjegyet szed a 

rendezvényére. 

Egyesületek, civilszervezetek, akik gyakrabban, havi rendszerességgel használják intézményünk 

termeit: Alapfokú Zeneiskola, Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete, Meta Terra civilszervezet, 

Magyarkanizsai Vöröskereszt és a Regionális Kreatív Műhely. Ezenkívül: a Szerb Amatőr Művelődési 

Egyesület, a Tisza Néptáncegyesület, Bolero Táncegyesület, M-Plusz Egyesület, Gondolat-Jel Társulat 

stb. is bérli díjmentesen termeinket. 

 

KULTÚRA MOZI 

A téli szünidőben hagyományosan megszerveztük a gyermekek számára a Háromgarasos mozi 

rendezvényt: a két, magyar szinkronos gyermekfilm rendkívül látogatott és kedvelt volt. 

A belgrádi Mobil 3D Cinemával az év első felében 11 filmet vetítettünk 6 hónap alatt, havonta egyszer, 

az év második felében viszont megszakadt ez a munkakapcsolat, és technikai okokra hivatkozva nem 

tudtak városukba jönni vetíteni. Egy esten egy szerb nyelvű gyermekfilmet és egy felnőtteknek szóló, 

szerb feliratos filmet vetítettünk mozitermünkben. A fél év alatt mintegy 500 látogatót jegyeztünk, a 

befolyt bevételünk pedig 18.425 dinár volt. A Mobil 3D Cinemával kétévente szerződünk az 

együttműködés formájáról és részleteiről. 

A Regionális Kreatív Műhely és a Cinema Filmműhely szervezésében bemutatásra került Bicskei Zoltán 

Álom hava című filmje 2017. április 22-én és 23-án. 

A Cinema Filmműhely szervezésében nálunk került megrendezésre a Vajdasági Magyar Filmek 

Fesztiválja 2016. október 13-án és 14-én. Hat vajdasági magyar alkotó filmje került bemutatásra. 

A 2017-es évben folytattuk az együttműködést a belgrádi Free Zone – Szabad Övezet Filmfesztivállal, 

aminek révén a XI. fesztivál keretében négy kortárs filmet vetítettünk 2017. június 1-jén és 2-án. 
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A magyarországi Vándormozi és a Cnesa között megegyezés született 2017 novemberében, miszerint 

intézményünk a helyszínt, a Vándormozi pedig a vetítéshez szükséges technikai feltételeket biztosítja. 

A Vándormozi keretein belül havonta vetítünk magyar filmeket, a gyerekfilmektől kezdve a nyugdíjas 

korosztályig mindenki megtalálja a számára megfelelő tartalmat.  

Az első vetítés december 9-én a nagysikerű Kincsem c. filmmel kezdődött. 

 

DOBÓ TIHAMÉR KÉPTÁR 

 

A Dobó Tihamér Képtárban a 2017-es év folyamán megvalósult kiállítások, 

tárlatok: 

2017. február 10. Tisza-kedvelők ‒ kiállításmegnyitó 

2017. március 1. Nők tárlata ‒ a Vajdasági Képzőművészeti Kör kiállításának megnyitója 

2017. március 14. A boldogság felé – Berki Viola (Kiskunhalas) munkáinak kiállítása 

2017. április 3. Nagykikindai festők kiállítása  

2017. május 27. A Magyar Művészeti Akadémia délvidéki alkotóinak kiállítása 

2017. június 9. Kiállítás a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 150 éves fennállásának 

tiszteletére 

2017. október 6. Pesti Emma kiállításának megnyitója 

2017. október 20. Puskás Károly fotókiállítása 

2017. november 10. A Tisza-folt foltvarróinak kiállítása 

2017. december 7. Az Oromi‒oromhegyesi Arany János Általános Iskola Toldi-kiállításának díjátadója  

2017. december 15. Aleksandar Oklobdžija kiállítása 

 

Egyéb rendezvények, programok a képtárban: 

2017. február 23-a és március 16-a, a Meta Terra ökokert-mozgalmának előadása 

2017. március 24. a Golden Trió bemutatkozó hangversenye a Cnesa OMI szervezésében 

2017. április 11. Klasszikusgitár-koncert az Alapfokú Zeneiskola szervezésében 

2017. október 27. Filmvetítés és vitaest a Regionális Kreatív Műhely szervezésében 

2017. november 23. Csáky S. Piroska előadása Árpád-házi Szent Erzsébetről a Cnesa OMI 

szervezésében 

 

2017. december 1-je és 3-a között festőtábort tartottunk képtárunkban a Vajdasági Képzőművészeti Kör 

társszervezésében, a magyarkanizsai önkormányzat és a tartományi oktatási titkárság támogatásával. A 

műhelymunka célja az volt, hogy a meghívott művészek itt létrehozott, nekünk adományozott 

alkotásaiból létrejöhessen a képtár önálló gyűjteménye. A program végén 35 képzőművészeti alkotást 

vettünk át a Körtől, amelyek már saját tulajdonunkban vannak.  

Az elkövetkező időszak feladata ezek keretbe rendezése és kiállításra való előkészítése.  

Október 1-jétől megváltozott a galéria nyitvatartási rendje: ezentúl hétfőn, kedden és szerdán 9 és 15 

óra között, csütörtökön és pénteken pedig 9 és 12, valamint 16 és 19 óra között fogadjuk a látogatókat. 

Külön bejelentkezés és előzetes értesítés alapján egyéb időpontokban is végzünk tárlatvezetést. 

A Dobó Tihamér Képtár a 2017-es év folyamán a látogatói igények kielégítésére, az összművészeti 

rendezvények szervezésére és magas színvonalú programok biztosítására törekedett.  

Kiemelt feladataink között szerepel a gyermekekkel való foglalkozás és az értékes, művészeti tartalmak 

népszerűsítése. Ebben az évben is jó együttműködést valósítottunk meg az iskoláskor előtti 

intézménnyel, az általános iskolával és a középiskolával, valamint a község területén működő 

civilszervezetekkel, egyéb intézményekkel és önkormányzatunkkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cnesa 

 

8 

FELNŐTTKÉPZÉSI RÉSZLEG  

 

Részlegünk évtizedek óta a folyamatos továbbképzés, az élethosszig tartó tanulás, a munkavállalók 

állandó át- és továbbképzés fontosságát hirdeti. Ennek szellemében szervezzük részlegünk munkáját, 

alakítjuk ki képzési kínálatunkat. 

A 2017. évi beszámoló a 2016/2017-es és a 2017/2018-as iskolaév adatait tartalmazza, hiszen egy folyó 

év nálunk két fél iskolaévet foglal magában. 

 

A 2016/2017-es tanév második felének tevékenységei: 

• Az év elején kapcsolatba lépett intézményünkkel a Potisje cég, amely angoltanfolyam megszervezésére 

és lebonyolítására kért fel bennünket. A szintfelmérés után a 21 érintett dolgozót négy csoportba 

soroltuk. A tanfolyam február elején indult és júniusig tartott, végeztével pedig a hallgatók tanúsítványt 

kaptak kézhez. 

• Márciustól új oktatási fejlesztési program indult intézményünkben 5−14 éves gyerekek számára. A 

Suan Pan mentális aritmetikai program három csoporttal indult, és terembérlési díjat fizetnek 

intézményünknek. 

 

Megvalósult képzéseink: 

Angolnyelv-tanfolyam óvodások és első osztályosok számára: 77 személy 

Angoltanfolyam iskolás korúak számára: 42 személy 

Angoltanfolyam felnőttek számára: 12 személy 

Némettanfolyam felnőttek számára: 13 személy 

Szépkorúak számítástechnikai alapképzése: 27 személy 

Magyartanfolyam felnőttek számára: 7 személy 

Szerbtanfolyam felnőttek számára: 6 személy 

Összesen: 184 személy 

 

A 2017/2018-as tanév első felének tevékenységei: 

• Szeptemberben számítástechnikai tanfolyamot hirdettünk és bonyolítottunk le a veszprémi Oktker-

Nodus Kiadó Kft. és a Kárpát-Háló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért támogatásával. A 30 

órás képzés díjmentes volt a 15 résztvevő számára. Az említett magyarországi partner szervezetekkel 

kiváló szakmai együttműködést ápolunk, amitől további pályázati sikereket és közös projekteket várunk.  

• Az év folyamán a helybeli Kerámia Kft.-vel és a Tisacoop magánvállalkozással angoltanfolyam 

indításáról tárgyaltunk. Mindkét érdeklődő cég számára árajánlatot készítettünk. 

• A munkatársakkal megkezdtük egy szélesebb, több területre kiterjedő képzési kínálat kidolgozását, 

amelynek során a jó példákat és a helyi kereslet-kínálat lehetőségeit vesszük figyelembe. 

• Mindennapi feladataink közé tartozik az érdeklődők és potenciális résztvevők az oktatási részleg 

munkája és a szervezett képzések felőli tájékoztatása, képzéseink népszerűsítése sajtótermékekben, a 

közösségi portálokon, az induló és folyamatban levő tanfolyamaink koordinálása, termeink bérbeadása, 

az ügyfelek fogadása és egyéb adminisztrációs munkák.  

• Folyamatosan dolgozunk egy új képzési paletta összeállításán, külön kitérve a nyelvi, az informatikai 

és egyéb képzésekre. Nyelvi képzéseinket próbáljuk bővíteni (spanyol, francia, orosz), de egyelőre a 

megfelelő nyelvtanárokat keressük hozzá. Külön szeretnénk hangsúlyt fektetni az nagyvállalatok, 

gyárak felé irányuló képzéseinkre: nyelvoktatás, informatikai képzés, vezetéstechnika, karrierépítés. 

 

Megvalósult képzéseink: 

Angolnyelv-tanfolyam óvodások és első osztályosok számára: 68 személy 

Angoltanfolyam iskolás korúak számára: 30 személy 

Angoltanfolyam felnőttek számára: 19 személy 

Némettanfolyam felnőttek számára: 13 személy 

Szerbtanfolyam felnőttek számára: 5 személy 

Összesen: 135 személy 
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AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY LETTÜNK 

 

A tervezett szakmai képzése által intézményünk 2017. december 28-án a Tartományi Oktatási, 

Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság végzése alapján 

hivatalosan is elnyerte az öt évre szóló JPOA ‒ államilag elismert képzésszervezői címet.  

Ezt a státust az új felnőttképzési törvény teszi lehetővé, és az oktatási minisztérium, valamint a 

tartományi oktatási titkárság hagyja jóvá.  

Andragógusunk 400 órás könyvelői képzési programot írt, ami rövid idő alatt jóváhagyásra került. A 

túlnyomórészt gyakorlatorientált képzés oktatói meghatározásra kerültek, most a tananyagfejlesztés 

folyik. A 2018-as év első negyedében megkezdődik az oktatók továbbképzése a Belgrádi Egyetem 

szervezésében, valamint tervezzük mihamarabb elindítani a képzést, amelyre nemcsak a községből, 

hanem az egész régióból számítunk felnőtt tanulókra.  

A résztvevők a képzés végén (sikeres vizsgázás esetén) államilag elismert tanúsítványt kapnak kézhez. 

Hisszük, hogy ez a felnőttképzési lehetőség kitörési pontot jelent intézményünk számára. 

 

PÁLYÁZTUNK IS 

 

• Februárban pályázatot nyújtott be önkormányzatunk a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi–Nemzeti Közösségi Titkársághoz. A projekt témája magyar 

tanfolyam megtartása szerb ajkú személyeknek, akik az önkormányzatban és az egészségügyben 

dolgoznak. A 113.000 dináros projekt megvalósítására intézményünk nyerte meg a közbeszerzést. A 

magyartanfolyam szeptemberben indult és átnyúlt a 2018-as évre. 

• Március elején az újvidéki székhelyű Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Intézet pályázatára 

projektet írtunk az Oromi Zengő Tájház Nők és Fiatalok Kézműves Egyesületével közösen. Szerbnyelv-

tanfolyamra kértünk eszközöket magyar ajkú személyeknek. A pályázat nem kapott támogatást. 

• Decemberben az oktatási részleg munkatársai több pályázati anyagot készítettek, amelyet a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. által hirdetett központi és regionális pályázati kiírásra nyújtottak be. Ezek 

eredménye 2018 tavaszán várható.   

• A FERHA Felnőttképzők Regionális Hálózata civilszervezet mint szakmai partner több sikeres 

pályázatát intézményünk segítségével valósította meg. „A tudás a vállalkozások biztos pillére” címet 

viselő turisztikai és pénzügyi képzés nagy részvétel mellett intézményünk pinceklubjában valósult meg. 

A FERHA szintén sikeresen pályázott a Szerbiai Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési 

Minisztériumnál szépkorúak számára szervezendő számítástechnikai képzéssel, ami nálunk fog 

megvalósulni. A Topolya községbeli üzleti szféra egyik képviselője megkeresésére a FERHA 

árajánlatot tett a cég számára angol-, szerb- és magyarnyelv-tanfolyamok megszervezésére.  

Az árajánlatot elfogadták és helybeli nyelvtanárok angazsálásával 2018 januárjában megkezdődtek a 

képzések.  

A Cnesa és a FERHA kézen fogva, azonos célok és feladatok mentén munkálkodik, és hiszünk a közös 

munka, a vajdasági magyar felnőttképzés előmozdítása sikerében. 

 

MOZGÓ (NAGY-) SZÍNPAD 

 

 

A Községi Tanács 2017. június 27-én hozott határozata értelmében a 2017-es évben intézményünk 

üzemeltette a mozgó színpadot. A Magyarkanizsai községi rendezvényszervező bizottság által 

összeállított rendezvénynaptárban jóváhagyott rendezvényeken biztosítottuk a színpad, illetve a 

színpadi technika működtetését.  

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

 

 

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény feladatkörébe tartozik már évek óta az önkormányzat által 

kiadott és finanszírozott havi Eseménynaptár összeállítása, szerkesztése, lektorálása és terjesztése. Ezt 

a feladatunkat teljes mértékben, legjobb tudásunk szerint elláttuk. 
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MÉDIAJELENLÉT 

 

Oktatási részlegünk jó kapcsolatokat ápol a tömegtájékoztatási eszközökkel községi és regionális 

szinten is. Egy-egy tanfolyam toborzásánál jó szolgálatot tesznek a rólunk megjelent értesítések, 

információk, felhívások, de programzáráskor is tudósítanak rólunk, munkánkról. 

Az intézmény többnyelvű honlapja folyamatosan nyújt tájékoztatást az intézményt érő aktualitásokról, 

de a közösségi térben is folyamatosan jelen vagyunk. 

 

 

ÖNÉRTÉKELÉS, HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT, MINŐSÉGORIENTÁCIÓ 

 

Dolgozóink az egyes szakterületeken folyamatos munkaértékelést végeznek, és a részlegek között is 

állandó a párbeszéd. Munkánk alappillére a látogatókkal való párbeszéd, ezért a mindennapi munka 

során odafigyelünk a tiszteletteljes kommunikációra, a szervezési feladatok minél hatékonyabb 

véghezvitelére, az egymás közötti szakmai és kommunikációs kapcsolatok fejlesztésére.  

Munkánkat állandó jelleggel (ön)értékelésnek vetjük alá, éppen azért, hogy minél magasabb szinten 

végezhessük feladatainkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Nadrljanski Tornai Erika  

                                                                                                                    igazgató 

 

 

 

Magyarkanizsa, 2018. január 18. 

                   


