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Nagy Károly
Nyugati, kisebbségi magyar pedagógusok

együttmûködése

Huszonnegyedik évi konferenciáját rendezte 1999. április 8—11-én az Ameri-
kai Magyar Tanárok Egyesülete (American Hungarian Educators’ Association). Húsz
ülésszak hatvan amerikai, kanadai és európai szakelõadója tárgyalt történelmi, iro-
dalmi, néprajzi, oktatási témákat az ohiói egyetemen (John Carroll University).

Az egyesület tavalyi (Columbia egyetemi) konferenciájának egyik fõ vendég-
elõadója Pomogáts Béla, az Anyanyelvi Konferencia / A Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága és a Magyar Írószövetség elnöke volt. A tanáregyesület idei
találkozójának rendezõi az Anyanyelvi Konferencia segítségével külön ülésszakot
szerveztek három meghívott kisebbségi magyar vezetõ pedagógus számára. „Ma-
gyar oktatás Kárpátalján, Romániában és Szlovákiában” címmel Orosz Ildikó, a
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke (akinek utazását a Magyar Ameri-
kai Koalíció is támogatta), Beder Tibor, Hargita megye fõtanfelügyelõje és Sidó
Zoltán, a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség elnöke tájékoztatta a konferenciát
országa magyar tanügyi helyzetérõl, gondjairól.

Az Egyesült Államok és Kanada magyarsága társadalmi, kulturális, ifjúsági és
egyházi életével, történelmével, valamint nyelv- és kultúraoktatásának elméleti és
gyakorlati kérdéseivel is számos elõadás foglalkozott a konferencia folyamán.

A néprajzi elõadások között közép-európai népi díszítõ és népköltészeti mo-
tívumok összehasonlítása is szerepelt, az irodalmár elõadók Pázmány Péter, Ka-
tona József és Kosztolányi Dezsõ alkotásait is elemezték, a történelmi tárgyú elõ-
adások témái pedig Mátyás királytól az elsõ világháborún keresztül a zsidóellenes
vészkorszakig, a Sarló mozgalomig, Szilárd Leóig és a modern magyar nemzet-
tudatig terjedtek.

A konferencia záró tanácskozása gyakorlati együttmûködési programot alakí-
tott ki és fogadott el az amerikai, kárpátaljai, romániai és szlovákiai tanáregyesüle-
tek között. Az alábbi szövegû megállapodást Pereszlényi Pintér Márta, az Ameri-
kai Magyar Tanárok Egyesületének elnöke, Orosz Ildikó, a kárpátaljai szövetség
elnöke, Beder Tibor hargitai fõtanfelügyelõ és Sidó Zoltán, a szlovákiai szövetség
elnöke írta alá.
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EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A Magyarország határain kívül élõ magyar tömbök, szigetek és szórványok szá-
mára helyenként egyre nehezebb feladat, egyre súlyosbodó gond és felelõsség a
magyar nyelv és kultúra oktatása.

Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszö-
vetség, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Romániai Magyar Pe-
dagógusszövetség együttmûködési megállapodást köt egymás munkássága kölcsö-
nös, folyamatos és hatásos támogatására.

I. Kommunikáció

1. Rendszeresen elküldjük egymásnak a kiadványainkat: tájékoztatóinkat, összejö-
veteleink, rendezvényeink, programjaink meghívóit, értesítõit, jegyzõkönyveit,
folyóiratainkat, könyveinket, taneszközeinket.

2. Levelezés, telefon, fax és e-posta útján állandó kapcsolatot tartunk fenn tisztség-
viselõink, megbízottaink között.

3. Tagjaink kapcsolattartása elõsegítésére eljuttatjuk egymásnak tagsági cím-, tele-
fon-, fax- és e-posta-jegyzékünket.

II. Szakmai összejövetelek

1. Meghívjuk egymást idõszaki konferenciáinkra, szakmai összejöveteleinkre, tan-
folyamainkra, találkozóinkra, programjainkra, egyéni elõadások tartására.

2. Nemzetközi magyar szervezeteink keretében – pl. Anyanyelvi Konferencia / A
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Magyarok Világszövetsége,
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Magyar Reformátusok Világszövetsé-
ge stb. – tanáregyesületeink gondjait, témáit tárgyaló mûhelyeket, konferencia-
ülésszakokat, valamint a magyar nyelv és kultúra oktatását elõsegítõ költségve-
tési programokat indítványozunk, szervezünk, támogatunk.

III. Testvériskolák – cserediákok

1. Iskoláink között testvériskolai kapcsolatok létesítését, fenntartását segítjük elõ,
gondozzuk.

2. Családok kölcsönös cserediák-meghívását segítjük elõ, gondozzuk.

NYUGATI, KISEBBSÉGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMÛKÖDÉSE
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IV. Jogérvényesítés, segély

1. Támogatjuk egymás törekvéseit annak érdekében, hogy országainkban az egye-
temes emberi jogok egyikeként érvényesüljön a magyar nyelv és kultúra okta-
tásának és mûvelésének lehetõsége és támogatottsága.

2. Segítjük egymás iskoláit, fõiskoláit, könyvtárait, pedagógusait és tanulóit a szük-
ségleteknek és a lehetõségeknek megfelelõ módon és eszközökkel, pl. könyvek-
kel, számítógépekkel, ösztöndíjakkal és egyéb juttatásokkal.

NAGY KÁROLY




