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AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

 
Az Igazgatóbizottság a 2020-es évben döntésein keresztül sikeresen irányította az egyesület 

munkáját. A pénzügyi évet 0 dinár nyereséggel zárta az egyesület. Az össz bevétel 829.359,60 

dinár volt. Sikeres pályázatok születtek (hazai és külföldi), melynek köszönhetően 764.959,75 

dinár bevételre tett szert egyesületünk. 

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

lettek osztva a munkafeladatok. Sajnos a Covid-19-járvány a tervezett programok 

megvalósításának átdolgozásával járt. Az elnökség a jó szervezésének köszönhetően, sikeresen 

megvalósította az évi tervben előlátottakat. Egyesületünk a következő rendezvényeket szervezte: 

 

- Tisza tábor 2020, 

- Program a nemzetek közötti toleranciáért, 

- Pedagógusnap – Ünnepi Akadémia, 

- Ezer esztendő-mesemondó verseny, 

- Szakmai kirándulás – elhalasztva 2021-re, 

- December puttonya - versmondó találkozó óvodások számára, 

- Szakmai továbbképzés, 

- Magyarkanizsa története. 

 

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

tanulói számára 

 

A megvalósítás időpontja: 2020. szeptembere és októbere (4 alkalom) 

Helyszín: Magyarkanizsa, Tisza-part, Oromhegyes, Orom. 

Táborszervező: Varjú Potrebić Tatjana. 

Résztvevők: 41 diák Magyarkanizsa község felső osztályos tanulói és azok nevelői. 

 

A Covid-19-járvány miatt az idei Tisza táborunk nem a megszokott helyen és időben 

zajlott. A járványhelyzetnek megfelelően átdolgozásra kerültek egyes programjaink. A tábor 

bejárós volt, és a diákok nem aludtak a táborban. 

A gyerekek olyan foglalkozásokon vehettek részt, amelyek a tanulást és a kikapcsolódást is 

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

egészségügyi, anyanyelvi, környezetvédelmi, helytörténeti, történelmi és földrajzi témakörökben. 

A tábor alaptémája, a környezetvédelem, Magyarkanizsa történelme és földrajzi fekvése volt. Az 

előadók az iskolák tanárai voltak. Kirándulásaink alkalmával a helytörténeti nevezetességeket is 

megismerték a tanulók Zentán, Magyarkanizsán, Oromhegyesen. Számos kézműves foglalkozás 

gazdagította a tábori programot.  

A táborlakók nagyon jól érezték magukat annak ellenére, hogy maszkot kellett viselniük. A 

sportolás is kimaradt a programból, de ezt a séták helyettesítették. 

A járványhelyzetre való tekintettel mégis elmondhatjuk, hogy egy sikeres tábort zárhattunk 

a 2020-as évben. A táborról tájékoztatott honlapunk - www.pekanizsa.edu.rs. 

Támogatók: 

 Magyarkanizsa község önkormányzata, 

 Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti kisebbségi-Nemzeti Közösségi 

Titkárság, 

 Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, 

 Arany János Általános Iskola. 

http://www.pekanizsa.edu.rs/
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            Értékelés: 

 

Az idei tábort a Covid-19-járvány ellenére sikeresnek tekinthetjük. A tervezett programokat 

át kellett alakítani az adott helyzethez. A gyerekek sajnos nem tudtak egész nap a táborban 

tartózkodni, mivel az ottalvás tilos volt a pandémia idején. A tanárok különböző foglakozások, 

előadások, műhelymunkák keretein belül (betartva a járványügyi szabályokat) foglalkoztak a 

diákokkal. A nevelők kiváló csapatmunkája meghozta eredményét, hiszen a tábori élet szinte 

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

évben is olyan információkat nyújtanunk és tartalmas tevékenységeket bemutatnunk, amelyek 

bővítették ismereteiket. 

Magyarkanizsa a történelem viharában  
 

Egyesületünk már a korábbiakban is szervezett helytörténeti versenyt. A verseny célja a 

tanórán kívüli oktatás keretein belül az új ismeretek megszerzése, valamint az anyanyelv ápolása. 

A program 2019 decemberében kezdődött, melynek a zárórendezvényére 2020. szeptember 18-án 

került sor a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központban. A májusra 

tervezett program csúszásának oka a Covid-19-járvány volt. 

Az előadásokon, majd a versenyen 5. és 6. osztályos tanulók vettek részt. 

A megmérettetésen összesen 55 tanuló mérte össze tudását. A verseny egy írásbeli feladatlap 

kitöltése volt, amit a zsűri értékelt. Az eseményen a tanulók uzsonnát és frissítőt kaptak. Minden 

résztvevő szépen teljesített, a legjobb eredményt elért diákokat ajándékkönyvekkel jutalmaztuk. 

Támogatóink: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és a Regionális Szakmai-továbbképző 

Központ voltak. A versenyről tájékoztatott honlapunk - www.pekanizsa.edu.rs. 
 

Tanuljuk környezetünk nyelvét – az összetartás és a tolerancia találkozója 
 

Egyesületünk ezen programja azért született meg, hogy tanulóink ismerkedjenek a 

környezetükben élő, hasonló korú társaikkal, barátkozzanak a tolerancia jegyében, és egyúttal a 

különböző népek kultúráját megismerjék. A program az Arany János Általános Iskola és a 

szabadkai Szent Száva Általános Iskola korábbi baráti kapcsolata alapján jött létre. 

A Covid-19-járvány miatt a tervezett aktivitásokat kicsit meg kellett változtatni. A 

Válságtörzs döntéseinek értelmében lettek átalakítva programjaink, ami korlátozta az együtt 

tartózkodható diákok számát. A községbéli általános iskolák közös összejövetele így nem 

valósulhatott meg. 

Az akció során négy találkozót tartottunk, ahol különböző korcsoportok tanulói találkoztak. 

A diákok közös tanórákon, műveltségi és sport vetélkedőn, rajzversenyen vettek rész, ahol két 

nyelven folyt a munka. A tanulók nagyon aktívak voltak az összejövetelek alkalmával betartva a 

tolerancia szabályait. A diákok kifejezték óhajukat, hogy a találkozókat folytatni kell, és jó lenne 

bevonni a többi községi általános iskolát is. 

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

Pedagógusnap – Ünnepi Akadémia 
 

A 2020. november 6-án 18. alkalommal került sor a Pedagógusnapi ünnepi akadémia 

megszervezésére. Egyesületünk évente ünnepi akadémia keretében emlékezik meg a tanügyi 

dolgozók napjáról. Az idén a járványhelyzet miatt a megszokottól eltérően a Tisza-parton levő 

Gastro - Balkan objektuma adott otthont a rendezvénynek, melyen mintegy 50 vendég jelent meg. 

Az ünnepséget megtisztelte Fejsztámer Róbert Magyarkanizsa polgármestere, a községben 

dolgozó tanítók, tanárok és óvónők képviselői. Az ünnepi műsorban beszédet mondott Fejsztámer 

Róbert és Vajda Attila, a pedagógus egyesület elnöke. 

http://www.pekanizsa.edu.rs/
http://www.pekanizsa.edu.rs/
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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 Vázsonyi Ágota, az Alapfokú Zeneiskolából Vereš 

Suzana, a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolából Major Valéria, az 

oromhegyesi Arany János Általános Iskolából Pető Helga, a Beszédes József Mezőgazdasági és 

Műszaki Iskolaközpontból Mikuska Judit, valamint a horgosi Kárász Karolina Általános 

Iskolából Dobó László vehette át az intézményvezetőktől. Az esemény állófogadással zárult. 

Az ünnepi akadámiáról tájákoztatott az Info TV:     

(https://www.youtube.com/watch?v=JILPcqJPNRA&list=UUOvBXkLmx4eOVCBcx_gcX5Q&index=88). 

Egyesületünk honlapja 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. 

 

 

Ezer esztendő – irodalmi verseny és rajzpályázat 
 

2020. november 18-án került sor az Ezer esztendő elnevezésű mesemondó verseny 

megszervezésére, amelyet Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete hirdetett meg, immár 

tizenötödik alkalommal. A megmérettetés helyszíne az oromhegyesi Arany János Általános Iskola 

volt. Az irodalmi és rajzpályázat témája egy adott népmese illusztrálása, elmesélése, leírása, majd 

előadása volt, korcsoporttól függően. 

           Vajda Attila az intézmény igazgatójaként és a Pedagógus Egyesület elnökeként üdvözölte a 

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

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Magyarkanizsa Önkormányzata által kiírt pályázatok 

tették lehetővé. A járványhelyzet általi korlátozások betartása mellett ebben a tanévben 40 tanuló 

nevezett be a vetélkedőre. 

            A zsűri csoportonként legtöbb három tanulót emelt ki a szemle legjobbjaként. Minden 

versenyző oklevelet kapott, a kiemeltek pedig könyvjutalomban részesültek. 

           A kiemelt diákok névsora: 

     Óvodások: Elhárd Ágnes (Adorján), Bata Egon (Tóthfalu), Habonyi Petra (Magyarkanizsa), 

Huszák Emma (Orom), Sándor Petra (Magyarkanizsa), 

1.osztály: Homolya Fanni (Magyarkanizsa), Gombos Lara (Felsőhegy), Kószó Karmen 

(Martonos), 

2.osztály: Szűgyi Dávid (Felsőhegy), 

3.osztály: Hugyec Adrienn (Magyarkanizsa), Lékó Balázs Zétény (Oromhegyes), 

4.osztály: Rekecki Jázmin (Magyarkanizsa), Sziráki Gréta (Tóthfalu), Vajdovics Maja 

(Oromhegyes), 

Osztály: Tukacs Andrea (Orom), Sarnyai Patrik (Sarnyai Patrik). 

Az eseményről tájákoztatott az Info TV (https://youtu.be/UAEhNtv1Oz4). Egyesületünk 

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

 

 

Szakmai kirándulás az egyesület tagsága számára (Belgrád) 

 

Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete szakmai kirándulást tervezett 2020.11.21-én 

Belgrádba. A kirándulás résztvevői községünk oktatási intézményeinek a jutalmazott pedagógusai. 

Az utazást elhalasztottuk a járványhelyzet miatt későbbi időpontra (2021.02.27). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JILPcqJPNRA&list=UUOvBXkLmx4eOVCBcx_gcX5Q&index=88
http://www.pekanizsa.edu.rs/
https://youtu.be/UAEhNtv1Oz4
http://www.pekanizsa.edu.rs/
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December puttonya - versmondó találkozó óvodások számára 
 

Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete és a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti 

Intézmény versmondó vetélkedőt szervezett 2020. decemberében. 

           A találkozóra minden iskola-előkészítős tagozatból egy-egy gyerek videokamerával 

rögzített produkciója érkezett a zsűrihez, a község minden óvodájából (12). A megmérettetés 

legfőbb célja az anyanyelvápolás és a versmondás népszerűsítése, a kulturális identitás erősítése 

volt. A találkozón minden kisgyerek egy-egy kifestőt, illetve az 5 kiemelt óvodás meséskönyvet 

kapott ajándékba. 

            A nyertesek: Berkó Zalán, Füzesi Gergő, Kovačić Sofija, Molnár Marcell és Tornai Áron 

voltak. 

 

Szakmai továbbképzés 

 

            Egyesületünk szakmai továbbképzést szervezett tagságunk számára 2020.12.29-én, 

melynek lebonyolítását a Regionális Szakmai továbbképző központ végezte. 

 

    

A programjaink során elért eredmények: 

A Covid-19-járvány miatt a tervezett aktivitásokat némileg meg kellett változtatni. A 

járvánnyal foglalkozó bizottság döntéseinek értelmében át lettek alakítva programjaink. A 

változások főleg az együtt tartózkodható diákok számát korlátozta. A program során megvalósult 

az oktatásban dolgozók szakmai képzése, amely elősegíti az oktatás magasabb szintjét a 

későbbiekben. A tanárok jutalmazása és elismerése motiváló hatással lesz 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) elősegítette a tudásszerzést és a pozitív nevelési 

folyamatokat. A jutalomtábor a tanulók számára motivációs erőt adott, és további munkára 

serkenti őket. 

  Az Igazgatóbizottság a 2021-es évben szeretné folytatni a megkezdett munkát, és bővítené 

a programok kínálatát a pedagógusok, és tanulók számára. 

 


