Nemzetközi kapcsolatok
Korábbi fejezetekben láthattuk, hogy már a Kör megalakulása is nemzetközi kapcsolatok
eredménye. Más fejezetekben is előkerült az osztrák, svájci, amerikai szervezetekkel való
együttműködésünk. És természetesen adja magát a környező országok környezeti nevelőivel való
kapcsolatunk, hiszen a természet politikai és nemzetiségi határokat nem ismer, és, sajnos ezt is
tapasztalhattuk, a környezetszennyezés sem. (Egyszerűen, például a felszíni vizeinkről szólva: ide
sok minden befolyik, és innen sok minden kifolyik.) A szomszédos országokban könnyebb a
magyar ajkúakkal való kapcsolattartás nyelvi alapon is és történelmünk, hagyományaink miatt is,
de szerencsére ők már tudnak tovább hatni, és közvetítenek errefelé is. Most a szomszédainkkal
való kapcsolatokból adunk ízelítőt.
Több alkalommal meghívtak Beregszászra, hogy a Kárpátaljai Nyári Kölcsey
Pedagógusakadémián előadást, de inkább interaktív tanár-továbbképzési foglalkozást tartsak
kémia és biológia szakos kollégáknak. Ezen alkalmakkor fogalmazódott meg bennem, hogy jó
lenne a kapcsolatunkat hivatalossá, rendszeressé tenni.
Az egyéni elképzelésem találkozott a 2005 tavaszán frissen választott elnökség azon
gondolatával, hogy jó lenne feleleveníteni és kibővíteni a határon túli magyar pedagógus
kollégákkal a kapcsolatot. Ez azért sem állt távol az egyesülettől, mert Erdélyből, a Felvidékről
több tagunk van, programjainkra is át-átjönnek, és mert rajtam kívül mások is tartottak nyaranta
Beregszászon a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémián előadásokat, interaktív
foglalkozásokat.
A közös munka akkor öltött hivatalos keretet, amikor 2005 júliusában a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetséggel, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Természettudományi Tanszékével aláírtunk egy háromoldalú együttműködési megállapodást. „A
felek közösen kialakított terv szerint tanárképzési, tanár-továbbképzési és oktatási programokat
valósítanak meg környezeti nevelés témakörben. Az együttműködő partnerek részt vesznek
egymás szakmai programjain, előadásokat, foglalkozásokat tartanak egymás tanárképzési, tanártovábbképzési programjain, diákokat fogadnak táborokban, rendezvényeken.”
Az elhatározásunkból eddig meg tudtuk valósítani, hogy főiskolás hallgatók ELTE hallgatókkal
közös szakmai és kulturális programokon vettek részt Budapesten, nyári táborainkban fogadtunk
kárpátaljai gyerekeket, tanárok vettek részt magyarországi továbbképzésen, valamint több
alkalommal jártunk Beregszászon, különböző programokon. 2006. december 8-án ünnepelte a
KMPSz megalakulásának tizenötödik évfordulóját. Az ünnepi közgyűlésen mi is ott voltunk.
Reméljük, hogy lesz erőnk folytatni a közös munkálkodást kölcsönös megbecsülésben, mindkét
fél épülésére.
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