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AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

 
Az Igazgatóbizottság a 2015-ös évben döntésein keresztül sikeresen irányította az egyesület 

munkáját. A pénzügyi évet 23.096,55 dinár nyereséggel zárta az egyesület. Az össz bevétel 

829.000 dinár volt. Sikeres pályázatok születtek (hazai és külföldi), melynek köszönhetően 

768.000 dinár bevételre tett szert egyesületünk. 

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

lettek osztva a munkafeladatok. A bizottság tagjai a jó csapatmunkának köszönhetően, sikeresen 

megvalósították az évi tervben előlátottakat, és sok adományt szereztek az egyesület számára, 

amely nélkül nem tudtuk volna megvalósítani a következő rendezvényeinket: Gyermekfesztivál-

társszervező, Tisza tábor, Pedagógusnap – Ünnepi Akadémia, Pedagógus bál, Ezer esztendő-

mesemondó verseny, Magyarkanizsa története – történelmi vetélkedő, Diákszínjátszó fesztivál-

társszervező, Magyarkanizsa múltja – 18 órás közoktatási program. 

Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete a 2015-ös évben szervezője és 

lebonyolítója volt a következő rendezvényeknek:  

- Magyarkanizsa a történelem viharában – előadássorozat  

- Gyermekfesztivál-társszervező 

- Tisza tábor 

- Pedagógusnap – Ünnepi Akadémia 

- Pedagógus bál 

- Ezer esztendő-mesemondó verseny 

- Diákszínjátszó fesztivál-társszervező 

- Kirándulások: Krakkó, Toscana 
 

Magyarkanizsa a történelem viharában 
 

           Programunk, községünk történetét, néprajzát és szokásait mutatta be az Arany János 

Általános Iskola és községünk felsős diákjai számára. Az előadássorozatot második alkalommal 

szerveztük meg, azzal a szándékkal, hogy községi akcióvá nője ki magát. Az iskola több 

településen működik, és ezért szükség mutatkozott a tanulók utaztatására, hogy részt vehessenek a 

programokon. Az utazás mini busszal és autóval, illetve autóbusszal történt a programok, és az 

érdeklődés tekintetében. Az előadások főleg az oromi, és oromhegyesi iskola épületében 

valósultak meg. A tanulók változó számban 10 és 30 fő között vettek részt az előadásokon. Az 

előadásokat a következő előadók (Tukacs Piroska, Varjú P. Tatjana, Csonti Melinda, Konc Lázár, 

Szabó Roland, Fejős V. Beáta, Kádár Judit, Burány Katalin, Vajda Attila) tartották meg. 

A program a következő témakörökben valósult meg: 

1. Bevezetés és értékelés – 2 alkalom      

2. Történelem – 9 alkalom 

3. Hagyományápolás – 5 alkalom 

4. Kirándulás – 2 alkalom 

Előadássorozatunk bemutatta községünket a magyar történelem tükrében. A néphagyományok 

és kulturális értékek megismerésével, elsajátításával, remélhetőleg elmélyítette a tanulóink 

történelmi tudását. Programunk megpróbálta áthidalni azt a tantervi űrt, amely nem kellő 

mértékben foglalkozik a hagyományápolással a magyar tannyelvű oktatási intézményekben. 

Előadásaink a történelmi ismeretek mellett a néphagyományokra, mint kiemelt jelentőségű 

területre is összpontosított. Az előadásokon sor került játékra, kézműves foglalkozásra és egyéb 

műhelymunkára. A foglalkozások 1,5 – 2,5 óra hosszúságúak voltak. 
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          XII. Tisza tábor – nyári jutalomtábor a község kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 

tanulói számára  

 

A megvalósítás időpontja: 2015. június 29.- július 04. 

Helyszín: Magyarkanizsa, Tisza-part, Sloga vállalat nyaralója. 

Táborvezető: Varjú Potrebić Tatjana. 

Résztvevők: 72 diák Magyarkanizsa község 5. és 6. osztályos tanulói és nevelőik. 

Nevelők: Vajda Attila-szervező, Fejős Edina, Szabó Roland, Medgyesi Dumić Anđelka, Ábel 

István, Bagi Lilla, Berényi Ákos, Danyi Zita, Gulácsi Beáta, Juhász Szabolcs, Kojić Borislav, Pajić 

Ivan, Somogyi Ilona, Vastag Attila. A kisegítő tanárok még 12-en voltak. 
A gyerekek olyan foglalkozásokon vehettek részt, amelyek a tanulást és a kikapcsolódást is 

szolgálták. Egyrészt pótolták a hiányosságokat, másrészt bővítették a tanulók ismereteit: 

környezetvédelmi, helytörténeti és földrajzi témakörökben. 

Sportvetélkedők is szerepeltek a programban. A gyerekek minden nap asztaliteniszezhettek, 

futbal-lozhattak, röplabdázhattak. Egész napos kirándulást is szerveztünk a Tandari-tóhoz. 

A programok között, kézműveskedtek is a diákok. A délutáni hajókázás a Tiszán minden 

gyermek tetszését elnyerte, akárcsak az Elmebajnokság, a címerkészítés és a szalonnasütés. 

A tábor jó hangulatban, barátkozással telt, tábortűzzel és a szülőknek készített kis műsorral 

zárult 2015.július 4-én. 

A táborról tájokaztatott az Új Kanizsai Újság, az Info TV, a Tiszavirág-tábori újságunk, és 

honlapunk - www.pekanizsa.edu.rs. 

Értékelés:  

A táborba az idei évben, majdnem kétszer annyi gyereket fogadtunk, mint az előző 

években. 

A gyermekek kedvenc programjai ebben az évben is az fürdés, a számháború, a hajókázás 

és az azt követő palacsintázás voltak. 

A nevelők kiváló csapatmunkája meghozta eredményét, hiszen a tábori élet 

zökkenőmentesen és gördülékenyen, vidám hangulatban zajlott. 

A diákoknak sikerült ebben az évben is olyan információkat nyújtani és tevékenységeket 

bemutatni, amelyekhez az iskola keretein belül nem juthattak illetve nem ismerkedhettek meg 

velük 

             Pedagógusnap – Ünnepi Akadémia 
      

               A 2015-ös évben 13. alkalommal került sor a Pedagógusnapi ünnepi akadémia 

megszervezésére. Egyesületünk minden évben ünnepi akadémia keretében emlékezik meg a 

tanügyi dolgozók napjáról. A pedagógusok egyesületének szervezésében november 6-án, pénteken 

este a Művészetek Háza adott otthont a rendezvénynek, melyen jelen voltak Bimbó Mihály 

polgármester, Lackó Róbert a községi képviselő testület elnöke, a községben dolgozó tanítók, 

tanárok és óvónők, a közintézmények és vállalatok képviselői is. Az ünnepi műsorban beszédet 

mondott Vajda Attila a pedagógus egyesület elnöke, és Lackó Róbert. Az ünnepi akadémia egy 

komolyzenei fellépéssel indult. 

A rendezvény legfelemelőbb pillanata az „Év pedagógusa” díj átadása volt. Községünk 

minden oktatási intézménye ily módon elismerésben részesíthette egy-egy kiváló pedagógusát. A 

Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény díjazottja Bimbó Rice Gabriella kanizsai óvónő lett, 

az Alapfokú Zeneiskoláé pedig Sarnyai Daniella gitárszakos zenetanárnő. A magyarkanizsai Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskola Tatjana Dejanović Hinić testnevelés-tanárnőt választotta, a 

horgosi Kárász Karolina Általános Iskola Csőke Melinda tanítónőt, az oromhegyesi Arany János 

Általános Iskola tantestülete Fejős Edina biológia szakos tanárnőt, a magyarkanizsai Beszédes 

József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tantestülete pedig Bálint Nóra informatika-

tanárnőt. 
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Az esemény a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ épületében 

állófogadással zárult. Az akadémia időpontja: 2015. november 6. A jelenlévők létszáma: kb. 280 

fő. 
 

             Pedagógus bál 

 

 A már hagyományosnak mondható pedagógus bál 2015. november 7-én lett megszervezve 

a Strand-Békavár étteremben Magyarkanizsán. A mintegy 120 vendéget az Eridanus zenekar 

szórakoztatta. A jelen levő pedagógusok hajnalig szórakoztak. 
 

            Ezer esztendő – irodalmi és rajzpályázat 
 

Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete anyanyelvápolás céljából idén is 

meghirdette az Ezer Esztendő című irodalmi és rajzpályázatot, melyen a végzős óvodások és az 

általános iskolák alsós diákjai vehettek részt. A pályázat témája egy adott mese illusztrálása, 

elmesélése, leírása, majd előadása volt, korcsoporttól függően. A megmérettetésre 2015. november 

28-án, szombaton került sor az Arany János Általános Iskola oromhegyesi épületében. Minden 

résztvevő szépen teljesített, ám a zsűrinek csoportonként mégis ki kellett emelnie a 3 legjobb 

versenyzőt. Az összes versenyző elismerő oklevelet kapott, a kiemelt tanulók pedig 

könyvjutalomban részesültek. 
 

Diákszínjátszó fesztivál  

 

 Egyesületünk társszervezője volt a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola által 

szervezett XI. Diákszínjátszó fesztiválnak, melyet 2015. december 11-én tartottak. A 

rendezvényen többségében községünk általános iskolásai vettek részt. A fesztivál színvonalas 

előadásai díjakkal lettek jutalmazva. 

 

Egyesületünk társszervezője volt a Gyermekfesztiválnak, a krakkói és toscanai 

tanulmányi útnak és képzésnek, .és a Gaudeamus Igitur színházi előadásnak.  

   Évi tervünk megvalósulása: 

  Megvalósult az oktatásban dolgozók szakmai képzése, amely elősegíti az oktatás magasabb 

szintjét a későbbiekben. A tanárok jutalmazása és elismerése motiváló hatással van  az oktatásra. 

Az oktatási intézmények folyamatos támogatása, tevékenységük felkarolása, részben anyagiak 

biztosítása segíti a munkájukat. A tanulók tananyagpótlásának folyamatos biztosítása (történelem, 

irodalom, képzőművészet, színjátszás, hagyományápolás, sporttevékenység) elősegítette a 

tudásszerzést és a pozitív nevelési folyamatokat. A jutalomtábor a tanulók számára motivációs 

erővel bírt, és további munkára serkenti őket.   

A felsorolt programok megvalósítása mellett az egyesület elnöksége rendszeresen ülésezett, 

részt vett a kiírt pályázatokon, valamint gondoskodott az egyesület pénzügyi és könyvelőségi 

teendőiről. 

 


