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AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

 
Az Igazgatóbizottság a 2019-es évben döntésein keresztül sikeresen irányította az egyesület 

munkáját. A pénzügyi évet 0 dinár nyereséggel zárta az egyesület. Az össz bevétel 936.500,88 

dinár volt. Sikeres pályázatok születtek (hazai és külföldi), melynek köszönhetően 886.661,26 

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: 

 

- Tisza tábor 2019 

- Program a nemzetek közötti toleranciáért 

- Pedagógusnap – Ünnepi Akadémia 

- Pedagógus bál 

- Ezer esztendő-mesemondó verseny 

- December puttonya - versmondó találkozó óvodások számára 

- Magyarkanizsa és környéke az őskortól 1849-ig – történelmi verseny 

- Szakmai kirándulás az egyesület tagsága számára (Budapest) 

 

 

XVII. Tisza tábor – nyári jutalomtábor a község kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 

tanulói számára 

 

A megvalósítás időpontja: 2019. június 24 - 29. 

Helyszín: Magyarkanizsa, Tisza-part, Cserkésztelep. 

Táborvezető: Varjú Potrebić Tatjana. 

Résztvevők: 40 diák Magyarkanizsa község 5. és 6. osztályos tanulói és azok nevelői. 

Nevelők: Ábel István, Cseszkó Körmöci Erika, Füzesi Sára, Huszta Erzsébet, Juhász Szabolcs, 

Juhász Hallai Hajnalka, Kávai Bózsó Ildikó, Komjáti Rekecki Dóra, Ördög Mariann, Mujagić 

Daniel, Nagy Némedi Edina, Gulácsi Beáta, Rakin Nikola, Szabó Roland, Tatić Slavica, Török 

Edina, Vajda Attila, Varjú Léna. Ezen felül még 4 középiskolás diák: Kiss Tímea, Varjú Maja, 

Császár Bence és Szekeres Ádám segítette a tábor munkáját, csapatvezetőként és a foglalkozások 

vezetésével. 
      

A táborlakók névsora: 

Tiszai szúnyogok - csapatvezető: Szekeres Ádám 

•Horvát Csaba, Balázs Kolos, Sarnyai Balázs, Nagy Ádám, Barát Dániel, Szuknovity Áron, Biacs 

Balázs, Faragó Elisa, Valkovity Zoé, Bilicki Réka. 

Vízipókok - csapatvezető: Császár Bence 

•Túri Krisztián, Ágoston Bálint, Gubi Dávid, Szalkai Jázmin, Sarnyai Dzseszika, Vajda Zalán, 

Rúzsa Kristóf, Pekla Annabella, Vranka Eszter, Bús Réka, Kávai Kata. 

Nyári gyerekek - csapatvezető: Kiss Tímea 

•Bálint Iringó, Valkovity Aisa, Almási Csenge, Körmöci Regina, Szabó Fruzsina, Nagy Dominik, 

Szokol Márk, Nagy György Egon, Huszák Dávid. 

Tiszavirágok - csapatvezető: Varjú Maja 

•Kovács Viktória, Dobó Luca, Erdélyi Petra, Rekecki Annabella, Miskolci Viktória, Kovács Kitti, 

Babarci Emese, Bús Áron, Fejős Szabolcs, Bende Ágnes. 
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            A gyerekek olyan foglalkozásokon vehettek részt, amelyek a tanulást és a kikapcsolódást is 

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

anyanyelvi, környezetvédelmi, helytörténeti, történelmi és földrajzi témakörökben. A tábor témája 

a Tisza volt és az ahhoz kapcsolódó növény- és állatvilág, a környezetvédelem, történelme, 

földrajzi fekvése, valamint a Tisza versben, prózában, énekben, zenében. 

Sportvetélkedők is szerepeltek a programban. A gyerekek mindennap asztaliteniszezhettek, 

tollaslabdáztak, futballozhattak, röplabdázhattak. Sétáink alkalmával a helytörténeti 

nevezetességeket is megismerték a tanulók Magyarkanizsán. 

Számos kézműves foglalkozás gazdagította a tábori programot, melyben helyet kapott a 

gyöngyfűzés, az origami, a rajzolás, a fonás, a szárított gyógynövények csomagolása. 

 A délutáni hajókázás a Tiszán minden gyermek tetszését elnyerte, akárcsak a számháború, 

a medencében való fürdőzés, az íjász bemutató, a diszkó, az éjjeli kincskeresés és a szalonnasütés. 

Kirándulást is szerveztünk, úti célunk az oromhegyesi Bergel domb, Tóthfalu 

nevezetességei, és az oromi szélmalom volt.  

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

zárult 2019. június 29-én. 

A táborról tájékoztatott az INFO TV (https://youtu.be/y56eTTJEKD0), a Tiszavirág-tábori 

krónikánk és honlapunk - www.pekanizsa.edu.rs. 

 

Támogatók: 

• Magyarkanizsa község önkormányzata 

• Bethlen Gábor Alap 

• Emberi Erőforrások Minisztériuma 

• Tisacoop – Magyarkanizsa 

• Községünk oktatási intézményei 

• Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 

 

Értékelés: 

 

Az idei táborban 44 gyerek vett részt, hasonlóan a korábbi évekhez. 19 nevelő dolgozott a 

táborlakókkal, különböző foglakozások, előadások, műhelymunkák keretein belül. A nevelők 

kiváló csapatmunkája meghozta eredményét, hiszen a tábori élet a kezdeti nehézségek elhárítása 

után, zökkenőmentesen és gördülékenyen, vidám hangulatban zajlott. A diákoknak sikerült ebben 

az évben is olyan információkat nyújtani és tartalmas tevékenységeket bemutatni, amelyek 

bővítették ismereteiket.  

 

 

Program a nemzetek közötti toleranciáért 

 

 Tanuljuk környezetünk nyelveit – együtt toleranciában, az oromhegyesi Arany 

János, és a szabadkai Szent Száva testvériskola-kapcsolatát használva, szerettük volna 

bekapcsolni a programba a község többi általános iskoláját. A diákok szállításának a 

megszigorítása miatt, ez elmaradt. A megvalósult programban szerepelt: Tájház 

látogatás Tóthfaluban, Szalmakép készítés Szabadkán, kétnyelvű tanórák 

Oromhegyesen, Lucapogácsa sütése, sportjátékok vegyes csapatokban. A programot 

szeretnénk folytatni, és a többi iskolát is bevonni. 

 

 

https://youtu.be/y56eTTJEKD0
http://www.pekanizsa.edu.rs/
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Pedagógusnap – Ünnepi Akadémia 
 

A 2019-es évben 17. 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 8-án, pénteken 

este a Művészetek Háza adott otthont a rendezvénynek, melyen jelen voltak Fejsztámer Róbert 

Magyarkanizsa polgármestere, Kávai Szabolcs tanácsnok, a községben dolgozó tanítók, tanárok és 

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

Fejsztámer Róbert, és Vajda Attila, a pedagógus egyesület elnöke. A közönséget zongorakoncerttel 

örvendeztette meg Péter Zoltán magyarkanizsai származású zongoraművész. 
     

A rendezvény fénypontja az Év pedagógusa díj átadása volt. Községünk minden oktatási 

intézménye ily módon elismerésben részesíthette egy-egy kiváló pedagógusát. Az Év Pedagógusa 

díjat a Gyöngyszemeink intézményből Lončar Sanja, az Alapfokú Zeneiskolából Gulyás Zsolt a 

magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolából Győri Viktor, az oromhegyesi Arany 

János Általános Iskolából Vas Sarolta, a Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpontból Bicskei Anna, valamint a horgosi Kárász Karolina Általános Iskolából Danyi 

Ildikó vehette át az intézményvezetőktől. Az idén életműdíjat is kiosztott az egyesület, amit Rózsa 

Szilvia óvodapedagógus érdemelt ki, aki betegsége folytán nem gyakorolhatja tovább hivatását. 

Az esemény állófogadással zárult.        

Az ünnepi akadámiáról tájákoztatott a Magyar Szó (2019. november 12.), valamint az Info 

TV (https://youtu.be/NSBYZbZJ9VI), és a Pannon TV (https://youtu.be/j039pxrd6QY). 

Egyesületünk honlapja is tájékoztat az eseményről - www.pekanizsa.edu.rs. 

            A rendezvény támogatói Magyarkanizsa Község mellett a Tartományi Oktatási, 

Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság voltak. 

           Az akadémia időpontja: 2019. november 8. A jelenlévők létszáma: kb. 230 fő.  

 

Pedagógus bál 

   

 A már hagyományosnak mondható pedagógus bál 2019. november 8-án került 

megszervezésre a Tisza-parti Balkan étteremben Magyarkanizsán. A több mint 120 vendéget DJ 

Maxy szórakoztatta. A jelen levő pedagógusok hajnalig szórakoztak jó hangulatban. 

 

Ezer esztendő – irodalmi verseny és rajzpályázat 
 

              November 23-án került sor az Ezer esztendő elnevezésű mesemondó verseny 

megszervezésére, amelyet Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete hirdetett meg, immár 

tizennegyedik alkalommal. A szemle helyszíne az oromhegyesi Arany János Általános Iskola volt. 

A rendezvényt az intézmény tanulói- Erdélyi Kamilla, Erdélyi Bálint és Bicskei Sándor- rövid 

zenés-irodalmi összeállítással nyitották meg. Az irodalmi és rajzpályázat témája egy adott népmese 

illusztrálása, elmesélése, leírása, majd előadása volt, korcsoporttól függően. 

           Vajda Attila az intézmény igazgatójaként és a Pedagógus Egyesülete elnökeként üdvözölte 

a versenyzőket, valamint a jelenlévő pedagógusokat, majd kiemelte, hogy a verseny 

megvalósulását Magyarkanizsa Önkormányzata, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

kiírt pályázatok tették lehetővé. Örömmel konstatálta, hogy a rendezvény nem veszít 

népszerűségéből, hiszen ebben a tanévben is mintegy ötven tanuló nevezett be a vetélkedőre. 

            A zsűri csoportonként három tanulót emelt ki a szemle legjobbjaiként. Minden versenyző 

oklevelet kapott, a kiemeltek pedig könyvjutalomban részesültek. 

            Az óvodások közül Bajusz Anna (Oromhegyes), Német Alexandra (Horgos), Hődör Lilla      

https://youtu.be/NSBYZbZJ9VI
https://youtu.be/j039pxrd6QY
http://www.pekanizsa.edu.rs/
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(Kispiac), Domonkos Lilien (Horgos), és Túrú Zoé (Orom) munkái érdemeltek jutalmat. Az első 

osztályosok közül Apró Botond (Felsőhegy), Özvegy Kata (Kispiac) és Döme Lili (Oromhegyes) 

teljesítménye bizonyult legjobbnak. A második osztályosok kategóriájában legügyesebb 

mesemondók: Lékó Balázs Zétény (Oromhegyes), Hugyec Adrienn (Magyarkanizsa), valamint 

Valkovics Lara (Horgos). A harmadik osztályosok megmérettetésében a következő tanulókat 

díjazta a zsűri: Bohata Bence (Horgos), Vajdovics Maja (Oromhegyes), Cseszkó Tamara 

(Magyarkanizsa). A negyedikesek közül legjobbnak bizonyult: Bábinszki Tamás (Adorján), Tóth 

Horgosi Dávid (Tóthfalu), Tukacs Andrea (Orom), az ötödikben pedig Berec Éva (Magyarkanizsa) 

és Bicskei Sándor (Oromhegyes). 

Az eseményről tájákoztatott tájákoztatott Magyar Szó (2019. november 12.), valamint az 

Info TV (https://youtu.be/JQVFtWT3vP0). Egyesületünk honlapja is tájékoztat az eseményről - 

www.pekanizsa.edu.rs. 

December puttonya - versmondó találkozó óvodások számára 
 

 Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete és a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti 

Intézmény versmondó találkozót szervezett 2019. december 12-én. 

            A találkozóra minden iskola-előkészítős tagozatból egy gyerek érkezett a község minden 

óvodájából. A találkozó legfőbb célja az anyanyelvápolás volt. A találkozón minden kisgyerek 

egy-egy meséskönyvet kapott. 

Az találkozóról tájákoztatott az Info TV (https://youtu.be/Spk4Ezhw4gk) és egyesületünk 

honlapja is tájékoztat az eseményről - www.pekanizsa.edu.rs. 

 

                       Szakmai kirándulás az egyesület tagsága számára (Budapest) 

 

Magyarkanizsa község Pedagógus Egyesülete szakmai kirándulást szervezett 2019.12.14-

én Budapestre. A kiránduláson részt vevő pedagógusok községünk oktatási intézményeiből 

kerültek ki (jutalmazottak, elektorok, és egyesületi képviselők).  

Budapestre a délelőtti órákban érkeztünk, ahol megtekintettük a Camponában levő 

Tropicarium és Óceániumot, majd városnéző utazáson vettünk részt, egy jól felkészült útvezetővel. 

A délutáni órákban tekintettük meg a világon, kategóriájában első helyen emlegetett régészeti 

rekonstrukciós kiállítás, amely a Tutanhamon - Rejtélye és Kincsei címet viseli.  

A majdnem 100 évvel a szenzációs feltárás után, a Tutanhamon - Rejtélye és kincsei 

kiállítás egyedi módon mutatja be az felfedezés történetét. 2000 nm2-en több mint 1000 kiállítási 

tárgy, grafika, videók, és ingyenes audioguide várja a látogatókat. A kiállítás befejeztével a 

Karácsonyi vásár forgatagát is megnézhettük. A tartalmas kirándulásról az éjszakai órákban 

érkeztünk haza. 

            Az eseményről tájákoztatott egyesületünk honlapja - www.pekanizsa.edu.rs. 

             

Ismerjük meg a Tisza mente történetét - Magyarkanizsa és környéke az őskortól 

1849-ig 

 

          Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének évi programjában szerepelt egy 

helytörténeti történelmi verseny megszervezése, amelynek szervezője az egyesület elnöke Vajda 

Attila volt. A verseny célja a tanórán kívüli oktatás alkalmazása az új ismeretek megszerzésére, 

valamint az anyanyelv ápolására. A megmérettetésre 2019. december 18-án került sor a 

magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központban. A tanulók a versenyre 

készített jegyzetből (Magyarkanizsa rövid története a kezdetektől 1849-ig) történelem-tanáraik 

(Rövid Jenő, Kávai Szabolcs, Bálint Balázs, Vajda Attila) segítségével készültek fel. 

https://youtu.be/JQVFtWT3vP0
http://www.pekanizsa.edu.rs/
(https:/youtu.be/Spk4Ezhw4gk)
http://www.pekanizsa.edu.rs/
http://www.pekanizsa.edu.rs/
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A megmérettetésen községünk, Magyarkanizsa, valamint Királyhalom általános iskoláinak 

hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulói vettek részt. A versenyen összesen 67 tanuló mérte 

össze tudását.  A zsűri a felkészítő tanárokból állott. A verseny egy írásbeli feladatlap kitöltése 

volt. Az eseményen a tanulók uzsonnát és frissítőt kaptak. Minden résztvevő szépen teljesített, a 

legjobb eredményt elért diákokat ajándékkönyvekkel jutalmazták. Ők a következők voltak: Birkás 

Dorina - Katona Vivien, Muhi Márk - Rúzsa Kristóf, Tilinkó Virág - Márton Evelin, Csikós Noé – 

Oroszi Armand, Nagy György Zsóka – Juhász Nikolett, Fodor Máté – Dobó Dorka. 

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

anyanyelvápolás, és a történelmi tudás bővülése mellett az ismerkedés és a barátkozás is 

megvalósult a szervezett programmal. 

  A vetélkedőt támogatta Magyarkanizsa Község, a Regionális Szakmai Pedagógus-

továbbképző Központ, és az Arany János Általános Iskola. 

Az eseményről tájákoztatott tájákoztatott Magyar Szó (2019. december 20.), valamint az Info TV 

(https://youtu.be/OLWPxYu7zQA), és egyesületünk honlapja - www.pekanizsa.edu.rs. 

         A programjaink során elért eredmények: 

         Megvalósult az oktatásban dolgozók szakmai képzése, amely elősegíti az oktatás 

magasabb szintjét a későbbiekben. A tanárok jutalmazása (kirándulás) 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 erőt adott, és további munkára serkenti őket. 

 Az Igazgatóbizottság a 2020-as évben szeretné folytatni a megkezdett munkát, és bővítené a 

programok kínálatát a pedagógusok, és tanulók számára. 

 

https://youtu.be/OLWPxYu7zQA
http://www.pekanizsa.edu.rs/

