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A CNESA OMI 2016-OS 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 valamint a 2020–ig 

szóló Községi stratégiában lefektetett alapelvekkel és elfogadott akcióprogramokkal.  

A Művészetek Háza elavult energetikai rendszerének korszerűsítése és az épület mielőbbi 

hőszigetelése olyan feladat melyet pályázati pénzekkel is támogat az ország. Ahhoz, hogy 

eredményesen tudjunk pályázni szükséges egy felújítási terv elkészítése. Ez az egyik kiemelt 

projektünk a jövő évre.  

A másik nagyon fontos projekt egy koncert zongora beszerzése, mert a régi zongoránkat 

többszöri „nagyjavítás” után többé már nem tudjuk megfelelő állapotba hozni. A zongora hiánya 

komoly hátrány, hiszen több műfajban is szerepeltetik ezt a hangszert. Visszatekintve rengeteg 

nagyszerű programmal lennénk szegényebbek, ha eddig nem rendelkeztünk volna megfelelő 

hangszerrel és a zongora hiánya előre vetíti a programkínálat elszegényedését.  

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: 

 

 

MŰVÉSZETEK HÁZA MŰSORTERVE 2016. 

 

HIVATÁSOS SZÍNHÁZAK VENDÉGJÁTÉKA:        Költségigény (RSD) 

- Újvidéki Színház vendégszereplése 200.000 

- Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának 2 előadása 200.000 

- Kosztolányi Dezső Színház előadása 80.000 

- Zentai Magyar Kamaraszínház előadása 80.000 

  560.000 

  

HIVATÁSOS GYERMEKSZÍNHÁZAK:  

- Szabadkai Gyermekszínház 2 előadása 45.000 

- Budapesti Magyar Népmeseszínház 60.000 

- Győri Forrás Színház 60.000 

  165.000 

 

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ CSOPORTOK ELŐADÁSAI:  

- A szabadkai Népkör MMK Fabula Rasa Gyermekszínjátszó Grund: Rovarok 30.000 

- A hódmezővásárhelyi Cibere Meseszínház 40.000 

  70.000 
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HANGVERSENYEK: 

- Diákkoncertek az általános zeneiskola szervezésében  

(Zongorahangolás: 3x 5.000 din) 15.000 

 

KONCERTEK:  

- Klasszikus zenei koncert  70.000 

- Népzenei koncert  50.000 

- Jazz koncert  80.000 

  200.000 

 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK: foglakozás megszervezése kisiskolásoknak (csuhébáb 

készítése, gyöngyfűzés, népi hangszerkészítés, tojásírás, mézeskalács készítés, szövéstechnika 

elsajátítása, stb.) 

Anyagköltség: 10.000 

Tiszteletdíj: 30.000 40.000  

  

FILMVETÍTÉSEK: 

- Havonta 2db 3D-s hazai forgalmazású film kerül vetítésre.(szerb nyelvű feliratos 

filmekkel) 

- Háromgarasos mozi gyerekeknek / Január 

- Szabad Övezet Filmfesztivál filmjei 4-5 film 

- Október Gyermekhét / animációs filmek /  

A Kultúra Mozi programjainak nincsenek költségei.  

   

A DOBÓ TIHAMÉR KÉPTÁR 2016-OS PROGRAMTERVE: 

A galéria továbbra is helyet ad előadásoknak, filmvetítéseknek, könyvbemutatóknak, 

fórumoknak és más tömegesebb rendezvényeknek. Több civil szervezet a képtárban talál otthont 

programjai megvalósítására. A következő évben is folyatni szeretnénk a vetítéssel egybekötött 

művészettörténeti előadásokat is. A helyi iskolák szakos tanárai hétköznapokon bizonyos 

rendszerességgel iskolán kívüli képzőművészet órákra hozzák az osztályokat, elméleti oktatás céljából. 

Legfőbb szándékunk, hogy a 2016-os évben szabadidős képzőművészeti szakkört szervezhessünk az 

érdeklődőknek. 

Fontos momentum, hogy a galéria, illetve a Művészetek Háza előcsarnoka sokszor kísérő 

rendezvényekkel kapcsolódik az épületeinkben, illetve a városban zajló egyéb programokhoz. Ezt a 

szinergikus együttműködést a továbbiakban is szeretnénk ápolni.  

 

Az intézményi stratégiánkban lefektetett elv, mely szerint szeretnénk a jövő „színházba járó 

nemzedékét kinevelni”, ösztökél bennünket a fiatalabb korosztály irányába nagyobb figyelemmel való 

szolgálatra. A fent említett céllal kívánjuk elmélyíteni az együttműködést minden fiatal nemzedékkel 

intézményesen, vagy civil összefogásban tevékenykedő szervezettel. 

 

A Cnesa OMI – Művészetek háza által szervezett programok éves költségigénye:  

1.050.000 

 

 

EGYÉB MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK, MELYEKNEK AZ INTÉZMÉNY 

BIZTOSÍTJA A HELYSZÍNT: 

- Kukoricafesztivál 

- Jazz, improvizatív zene… 
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- Község napi ünnepi műsor 

- Pedagógusnap  

- Nemzetközi Gyermektánc fesztivál 

- 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 legfőbb szándéka, hogy a 2016-es évben ugyanilyen jó együttműködést 

alakíthasson ki az általános iskoláinkkal is.   

 

 

A CNESA OMI OKTATÁSI RÉSZLEGÉNEK 2016. ÉVI PROGRAMTERVE 

 

Tanfolyam-kínálatunk, nem csak 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 és hasznosan 

hozzájárulni a munkához jutás elősegítéséhez. 

 

Országos szinten még mindig nem teremtődtek meg a jogi feltételek az iskolarendszeren kívüli 

képzések egységesítésére vonatkozólag. A standardizálás 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 hozzájárulna 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 meg a 

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 

nélkülözhetetlen az szakközépiskolákkal való együttműködés szorosabbra fűzése. 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, mely által őket tovább lehetne alkalmazni. Másrészt a középiskolákban 

lévő tanműhelyek lehetnének a gyakorlati oktatás helyszínei.  Ebbéli törekvéseink folytatása fogja 

jelentősen jellemezni a 2016-os évet, amikor is a külföldi jó gyakorlatok átvételével jelentős 

szereplőiként kívánunk bekapcsolódni a vajdasági felnőttképzési törekvésekbe, a duális képzési 

modell meghonosításában. 

 

Tanfolyamkínálatunkat nagyban befolyásolja a piac által támasztott igények kiszolgálása, 

valamint az év során megjelenő pályázati kiírások és közbeszerzési eljárások alakulása. A kurzusok 

díjmentessé tételében nagy segítséget jelentenek a pályázatok által elnyert pénzeszközök. Több sikeres 

képzésünk szervezésekor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy többszörös a túljelentkezés a 

meghirdetett helyekre, mely kiválóan bizonyítja a programok szükségességét. 
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Igyekszünk minél több pályázatot írni és tanfolyamainkat minél szélesebb körben ingyenessé 

tenni, mivel nap mint nap szembesülnünk kell a ténnyel, hogy hallgatóink, bár igénylik a képzési 

programokat, de nem tudják fedezni azok költségeit.  

 

A Magyar Nemzeti Tanács által megfogalmazott Felnőttképzési Stratégia 2012-2017., alapján 

jelentős feladatok hárultak a Cnesára. A Felnőttképzési stratégiából kiragadott rész ezt 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 intézményről van szó (alapítói jogokat is részben már az MNT gyakorolja).  

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.” 

 

Ezek a feladatok feltételezték ideális esetben három, de legalább még két dolgozó 

alkalmazását. Ez egyrészt törvényes rendelkezések miatt, másrészt anyagiak híján sajnos nem valósult 

meg. Még 2013-ban egy dolgozót tudtunk felsorakoztatni a feladatok elvégzésére és biztató 

eredményeket tudtunk ezáltal elérni, addig az előző (2014-es) évben már egyedül maradtunk. Anyagi 

támogatás nélkül csak a helyi feladatoknak tudunk megfelelni. Természetesen továbbra sem zárkózunk 

el a kínálkozó feladatok és lehetőségek elől. Ennek lehetséges formáit kiaknázva intézményi 

együttműködésben, pályázatokban való részvételben és külhoni partnerek támogatásában keressük és 

reméljük a segítséget.  

 

 

 

Magyarkanizsa, 2015. június 22.  

Sarnyai Károly, igazgató 


