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AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

 
A megtartott üléseken döntések születtek az egyesület pénzelésével kapcsolatban, és kilettek 

osztva a munkafeladatok. A bizottság tagjai a jó csapatmunkának köszönhetően sikeresen megvalósították 
az évi tervben előlátottakat, és sok adományt szereztek az egyesület számára, mely nélkül nem tudtuk 

volna megvalósítani a következő rendezvényeinket: 
 

             Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete a 2013-as évben szervezője és lebonyolítója volt 
a következő rendezvényeknek:  
 
Gyermekfesztivál-társszervező 

Tisza tábor 
Pedagógusnap – Ünnepi Akadémia 
Pedagógusbál 
Ezer Esztendő-mesemondó verseny 
Magyarkanizsa története – történelmi vetélkedő 
Diákszínjátszó fesztivál-társszervező 

Magyarkanizsa múltja – 18 órás közoktatási kísérleti program (2013 december - 2014 június) 
 

XI. Tisza tábor – nyári jutalomtábor a község kiemelkedő tanulmányi eredményt 

elért tanulói számára 
 

A megvalósítás időpontja: 2013.augusztus 4-9. 
Helyszín: Magyarkanizsa, Tisza-part, Cserkészek vízitelepe. 
Táborvezető: Fejős Edina, Varjú P. Tatjana. 
Résztvevők: 51 diák, Magyarkanizsa község 5. és 6. osztályos tanulói és nevelői. 
Október 10. Ált. Iskola (Horgos, Kispiac): Berényi Ákos. 

Kis Ferenc Ált. Iskola (Oromhegyes, Orom, Völgyes, Tóthfalu): Fejős Edina, Szabó Roland. 
Jovan Jovanović Zmaj Ált. Iskola (Magyarkanizsa, Martonos): Konc Róbert, Molnár Sátai Adrienn. 

Segítők a programok kivitelezésében: Medgyesi D. Anđelka, Csikós Anita, Kukli Šćekić Tijana, 
Cseszkó Körmöci Erika, Huszta Erzsébet, Varjú Léna, Vajda Réka, Rúzsa Sára, Ábel István, Raffai Sára, 
Biszák Lili, Gulácsi Beáta, Dobó Vivien, Kőrösi Sóti Beáta. 
  Tervezett és megvalósított programok: 

A XI. Tisza tábor programjai a környezetvédelem, a komposztálás és környékünk 
gyógynövényeinek köré csoportosultak. Ezeken kívül, mint az már hagyományos, a tanulók előadásokat 
hallhattak Magyarkanizsa község helytörténetéről (Vajda Attila), a komposztálás technikájáról (Kőrösi 
Sóti Beáta) és a gyógynövényekről (Fejős Edina). A komposztálás folyamatát megfigyelhettük a 
magyarkanizsai Tangazdaságban is. 

Kreatív foglalkozásokban is bővelkedett programunk: papírmaséból tálkákat készítettek a 

gyerekek, megírták és megzenésítették a tábor öko-indulóját, táncos koreográfiát tanultak Varjú Léna 
segítségével, és színdarabot rendeztek nevelőikkel a záróestre. 
A hőség ellenére sok mozgást is csempésztünk a napi programba játékos vetélkedők, vizes játékok, íjászat 
és kenuzás formájában. 

Az internetes kutatás és a sakkbajnokság hozzájárultak ahhoz, hogy sort kerítsünk egy kis 
„agytornára” is, de a kvízek és egyéb fejtörők is ezt a célt szolgálták. 

A Bagoly-kuckó diákjai és nevelői egy délelőtti programmal tették színesebbé a tábori életet. 
Vendégünk volt a magyarkanizsai Vöröskereszt is, aktivistáik alapvető ismereteket nyújtottak a 

táborlakóknak. 
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Nagy sikert aratott az oromi kirándulás, az úszás, majd az azt követő „fafej” plakátok elkészítése 
az oromi iskolában. Itt került sor a csapatok eddigi tudásának összemérésére is teszt formájában. 
Az esti programok közül a karaoke, a filmvetítés, a kvíz („elmebajnokság”) aratott nagy sikert. 
A különböző feladatok alkalmával a csapatok kupakokat gyűjthettek, amelyek száma alapján került ki a 

győztes a tábor utolsó napján. 
Értékelés: 
A programok célja a környezettudatosság erősítése, a természetvédelemre való nevelés volt 

elsősorban. A különféle programok (előadások, tanulmányi séta a Tangazdaságba, ökolábnyom-teszt, 
szelektív hulladékgyűjtés a tábor területén, stb.) hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a célok teljes mértékben 
megvalósuljanak. A hőség leküzdése érdekében a napi folyadékbevitelre és vizes játékokra nagyobb 

hangsúlyt fektetve sikerült a tábor ideje alatt elkerülni minden ebből eredő sérülést, megbetegedést. 
Az ebéd ezúttal nem a tábori konyhában készült, hanem a Texas vendéglőben. A reggeli, az uzsonna és a 
vacsora a nevelők segítségével készült el mindennap. 

Legnagyobb sikere az oromi fürdőzésnek, a kenuzásnak, az íjászatnak és a játékos vetélkedőknek 
volt. Igény mutatkozik több sporttevékenységre. A táborban elhangzott előadásokból az új információkat 
nagymértékben elsajátították a diákok.  

A tábor a tábortűz után zárult, a diákok az éjszakát már otthon töltötték. 
A tanulóknak sikerült ebben az évben is olyan információkat nyújtani, és tevékenységeket 

bemutatni, amelyekhez az iskolai tanítás keretein belül nem juthattak. 
 

Pedagógusnap – Ünnepi Akadémia 
 

Idén a pedagógusnapot egy nappal előbb, november 7-én ünnepeltük a Művészetek Háza 
színháztermében. A műsort a Cantilena Kamarakórus ünnepi dala nyitotta meg, majd Vajda Attila, a 
Községi Pedagógus Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Szólt a pedagógusi pálya szépségéről, 
de annak nehézségeiről, buktatóiról is. Ezután Lackó Róbert polgármester helyettes mondott néhány 
üdvözlő szót, majd a kis- és nagydiákok szórakoztatták a közönséget alkalmi irodalmi műsorral. 
Kórusének hangzott még el, majd sor került az Év Pedagógusa díjak átadására. A Gyöngyszemeink 

Iskoláskor Előtti Intézmény kitüntetett nevelője az idén JUHÁSZ SZÉCSI VIKTÓRIA, aki a horgosi 
Napraforgó óvoda óvónője. Az Alapfokú Zeneiskola immár másodízben választotta LOSONCZ 
PIROSKA tanárnőt az év pedagógusának. A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola munkaközössége 
FEHÉR ANIKÓT választotta idén az év pedagógusának. A horgosi Október 10. Általános Iskola 
kitüntetettje GAZDAG CSABA műszaki- és informatika szakos tanár. Az oromhegyes-oromi Kis Ferenc 
Általános Iskola az idén BALÁZS KATALIN tanítónőt tüntette ki, és a magyarkanizsai Beszédes József 

Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tantestülete TÓTH ABONYI GÁBOR mérnök tanárt 
választotta meg az év pedagógusának. Az műsort követően állófogadás volt a színház előcsarnokában. 
            Az akadémia időpontja: 2013. november 7. A jelenlévők létszáma: kb. 280 fő. 
   

 

Történelmi vetélkedő Magyarkanizsa múltjáról 

 Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete a pedagógusok érdekképviselete mellett az oktatás 
fejlesztését, valamint az anyanyelv ápolását is fontos céljának tekinti. Az egyesület már a korábbi 
években is szervezett a történelemhez kötődő versenyeket, de a helytörténettel kapcsolatban még nem 

volt. Vajda Attila ötlete, és sikeres pályázatának eredményeként az oromhegyesi iskolában 2013. 
november 13-án került megrendezésre a Magyarkanizsa története elnevezésű vetélkedő. A tanulók a 
versenyre készített jegyzetből (Magyarkanizsa rövid története a kezdetektől 1699-ig), történelem-tanáraik 
(Rövid Jenő, Pilisi Ibolya, Vajda Attila, Kávai Szabolcs, Pintér Irén, Djordje Milosevic) segítségéve l 
készültek fel. 



   UDRUŽENJE PROSVETNIH RADNIKA OPŠTINE KANJIŽA 
    MAGYARKANIZSA  KÖZSÉG  PEDAGÓGUS  EGYESÜLETE 

 

24420 Kanjiža, Glavni trg 9.         24420 Magyarkanizsa, Fő tér 9. 
Tel: 024/874-733 E-mail: info@pekanizsa.edu.rs  Web: www.pekanizsa.edu.rs  

PIB: 101106969        MB: 08730989            Žiro račun: 160-18982-69 

 A versenyen községünk általános iskoláinak 6. és 7. osztályos tanulói vettek részt. Összesen 23 
csapat (46 tanuló) mérte össze tudását.  A zsűrit a felkészítő tanárok alkották. A megnyitó után 
elkezdődött a verseny, amely egy írásbeli feladatlap kitöltéséből állott. A vetélkedő folytatásában a 
tanulók Szabó Roland tanár úr előadását kísérhették figyelemmel, a zsűri pedig a javítást végezte. A 

diákok uzsonnát és a frissítőt is fogyaszthattak a szünetekben. Minden résztvevő szépen teljesített, amiért 
dicsérőlapot kaptak. A legjobb 5 csapat (10 tanuló), ajándékkönyvet vihetett haza. Ők a következők 
voltak: Cseszkó Edina-Tukacs Krisztina (Orom), Szögi Roland-Nagy Nikolett (Orom), Szabó Imre-Barta 
Beatrix (Horgos), Konc Kriszta-Bognár Georgina (Orom), Bicskei Nikolett-Dobra Janett 
(Magyarkanizsa). 

A tanulók jókedvűen szálltak autóbuszra a koraesti órákban, és indultak hazafelé. Az 

anyanyelvápolás és a történelmi tudás bővülése mellett az ismerkedés és a barátkozás is megvalósult a 
szervezett programmal. 

 

Ezer Esztendő – irodalmi-és rajzpályázat 
 

Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete anyanyelvápolás céljából az idén is megszervezte 
az Ezer Esztendő című mesemondó-és rajzversenyt, melyen a végzős óvodások és az általános iskolák 
diákjai vehettek részt ötödik osztályig. A pályázat témája egy adott mese illusztrálása, elmesélése, leírása, 
majd előadása volt, korcsoporttól függően. A megmérettetésre 2013. november 23 -án, szombaton került 

sor a Kis Ferenc Általános Iskola Oromhegyes – Orom oromhegyesi épületében. 
A mesemondó versenyen 58 tanuló vett részt községünk általános iskoláiból. Az idén először a 

zentai iskolából is érkeztek versenyzők. Az óvodások rajzai községünk különböző településeinek 
óvodáiból érkeztek. A zsűri és a kísérők létszáma mintegy hatvan fő volt. 

Az ünnepélyes megnyitó után elkezdődött a verseny első része, amelyet az uzsonna és a frissítő  
elfogyasztása követett. A verseny folytatásában a tanulók figyelemmel kísérhették egymás előadását. 

Minden résztvevő szépen teljesített, és a zsűrinek csoportonként ki kellett emelnie a 3 legjobb 
versenyzőt. Az összes résztvevő elismerő oklevelet kapott, a kiemelt tanulók pedig könyvjutalomban 
részesültek. A versenyzők és kísérőik elégedetten távoztak a verseny helyszínéről. 
   

 

Diákszínjátszó fesztivál 

 

 Egyesületünk támogatója volt a horgosi Október 10 Á. I. által szervezett VIII. Diákszínjátszó 

fesztiválnak, melyet 2013. december 17-én tartottak. A rendezvényen többségében községünk általános 
iskolásai vettek részt két korcsoportban. A fesztivál színvonalas előadásait díjakkal jutalmazták. 

 
A felsorolt programok megvalósítása mellett az egyesület elnöksége rendszeresen ülésezett, 

valamint gondoskodott az egyesület pénzügyi és könyvelőségi teendőiről. 
 

 
 

          Az igazgatóbizottság elnöke 
Magyarkanizsa, 2014. május 21.                                        Vajda Attila  
 


