
      MI TÖRTÉNT AZ SZMPSZ TŐKETEREBESI TERÜLETI VÁLASZTMÁNYÁBAN AZ
                                  ELMÚLT  VÁLASZTÁSI  IDŐSZAKBAN




     Az ország legtávolabbi részében ahol legnagyobb a munkanélküléség, legrosszabb a 
gazdasági helyzet, ahol nap mint nap el kell egy bíztató szó, ahol jó érzéssel tölt el ha 
odafigyelnek ránk , ahol mi is odafigyelünk másokra ,eredményekben gazdag időszakot mond-
hatunk magunkénak.
Igaz a politikai helyzet kedvezően alakult számunkra,de annak ellenére a magyar peda -
gógusok nem ülhettek karba tett kézzel. Felkészültségükkel, szakmai tudásukkal hozzá-
értésükkel, rengeteg iskolán kívüli tevékenységgel, saját szakmai tudásuk fejlesztésével,
minőségi munkával csalogatják, irányítják a hat éves gyerekeket a magyar tanítási nyelvű
iskolákba.
A bodrogközi és ungvidéki pedagógusok egyre több olyan rendezvényeinken vehettek ill. 
vehetnek részt, melynek keretén belül az oktatás terén új információkhoz juthatnak,
szakmai téren új dolgokat sajátíthatnak el, ill. véleményt cserélhetnek.
Az elmúlt négy év egyik fontos eseménye volt, hogy az ország négy Regionális Pedagógiai
Központjából egyik Királyhelmecen nyithatta meg ajtaját.A régiónkban élő 81 magyar nyelvű
oktatási nevelési intézménynek nyújt pedagógiai és szakmai szolgáltatásokat, valamint 
országos feledatokat is ellát.Rendezvények, események sorozata követte és követi egymást,
ahol pedagógusaink számos hazai ill. külföldi szaktekintélyekkel ismerkedhetnek meg, akik-
nek a foglalkozásai, előadásai iránt nagy érdeklődés volt. 
A nagy munkanélküliségből adódóan a családok rossz anyagi helyzete miatt sajnos gyereke-
ink nem juthatnak el több olyan rendezvényre, versenyekre , táborokba sem melyek tőlünk
távol az ország másik részében voltak, ezért az RPK nem csak a pedagógusok, de gyerekeink 
irányában is nyitott.
Egy új dolgot indítottunk el 2003 nyarán, amiből sikerült hagyományt teremteni, mégpedig 
nyári alkotótábort szervezünk az alapiskolás gyerekeink részére.
Örömmel mondhatjuk, hogy nagyon jó viszhangja van, szülő , gyerek egyaránt elégedett szol -
gáltatásainkkal, programjainkkal.
Nem sokkal később ugyan ebben az évben Királyhelmecen adtunk otthont a magyar iskolák
országos tanévnyitó ünnepségének. Alig múlott el ez az ünnepély, Tiszacsernőben három -
napos tréningszerű foglalkozás zajlott a beszédészlelés és beszédmegértés zavarain
alapuló tanulási és magatartás zavarok elméletéről és javításuk lehetőségeiről.
Időközben sikerült újraéleszteni egyes tantárgyszekciókat majd az iskola és óvó igazagtók
szekcióját is ,mely havi rendszerrességel tanácskozik.
Regionális fórumok keretén belül rendszeresen, több alakalommal informáltuk nem csak az 
iskolavezetőket, de a pedagógusokat és az önkormányzati vezetőket is a közigazgatási 
reformmal kapcsolatos változásokról, tudnivalókról, melyet Szigeti László volt államtitkár,
jelenlegi oktatatási miniszter ismertetett.
Fodor Attila az iskolatanácsok újraszervezéséről tartott előadást pedagógusainknak, igazga-
tóknak, polgármesternek.
Elhunyt kollégánkról Vancák Istvánról emlékezünk meg minden év tavaszán. Vancák István 
1999 március 25 - én nyugdíjas peadgógusként vett részt a pedagógusok röplabdatornáján,
ahol egyik csoportmérkőzés közben összeesett és a játtéktéren meghalt. Ennek emlékére
Bodrogköz és Ungvidék magyar okatatási intézmények pedagógusinak részvételével röplabda-
tornát szerveztünk.Évről évre egyre több pedagógus vesz részt ezen rendezvényen, az idén
60 - an versenyeztek a nagytárkányi AI  tornatermében.
Több alakalommal volt előadásuk az óvónőknek is, valamint régiónk óvónői rendszeresen részt
vesznek Deákiban az óvónők országos találkozóján.
A bodrogközi városok és falvak társulásának ülésén ismertettük ill. felhívtuk a polgármesterek
figyelmét arra, hogy miért fontos megalakítani a körzeti tanügyi hivatalokat.
Erdélyi János születésének 190. évfordulójára emlékeztünk Nagykaposon sz SZMPSZ, az Er-
délyi János Alapiskola valamint a Csemadok helyi szervezete rendezésében.
2004 április 2 - án emlékversenyre került sor 110 gyerek részvételével a helyi alapiskolában.
A versenyen minden korosztály képviseltette magát 3 évestől 18 éves korig.
Az óvodások rajzversenyen, alsótagozatosok ének és mesemondó versenyen, felsőtagozatosok 
és középiskolások versmondó és történelmi vetélkedőn vehettek részt a délelőtt folyamán.
Oktatási fórummal folytatódott a délután pedagógusok és szülők részére, ahol Albert Sándor
parlamenti képviselő ismertette a Selye János Egyetemmel kapcsolatos információkat, majd
Mézes Rudolf a Szülő és iskola pályázatokkal kapcsolatos információkat mondta el.
A legsikeresebb gyerekek gálaműsor keretén belül vehették át a jutalmukat ill. mutathatták be
tehetségüket.Jó volt látni, hogy a két járás gyermekei és pedagógusi örömmel vállalták ezt a
szereplést. Ez a rendezvény felért sok országos rendezvénnyel és megelégedéssel tölt el
bennünket, hogy mi ilyen lehetőséget tudtunk nyújtani  a régiónkban élő pedagógusainknak, 
gyerekeinknek.Az SZMPSZ RPK- nak köszönhetően jutott el a csodálatos népviseleti baba -
kiállítás is a Bodrogköz és Ungvidék több településére.
A régiónbelüli munka mellett minden RPK - án belül országos feladatok ellátása is folyik,
hozzánk a magyarországi nyári továbbképzéssel kapcsolatos munkák tartoznak.
Ezzel kapcsolatos egyeztetések, információk szerzése a Magyarországi Oktatási Minisztérium
Oktatási Tanácsának ülésén történnek Budapesten.
Folyamataosan informáljuk az oktatási intézmnyeket a Pázmány Alapítvány által kiírt Szülő és 
Iskola pályázatok megírásával, elszámolásával kapcsolatban.
Két csoportban fejleszthették pedagógusaink angol nyevtudásukat, kezdő és haladó szinten.
Projektírást tanulhattak az érdeklődők a Régiófejlesztési Ügynökség munkatársai segítségével.
Az RPK segíti és koordinálja az óvodai szülői szövetségek megalakítását régiónkban.
RPK vezetőjeként kezdeményezésemre és koordinálásomban megalakult a Nagyrőcei Területi 
Választmány, valamint újraalakult a Rozsnyói Területi Választmány is.
Nagyon jó az együttműködés a városi oktatási komiszióval. Számos rendezvényt sikerült megvalósí-
tani közös szervezésben. Ezek közé sosrolnám a pedagógusok, diákok sportversenyét, gyógype-
dagógiai előadásokat, oktatási fórumokat.
Nagy segítségünkre vannak a Comenius PI munkatársai, akik közreműködésével rendszeresen 
tartunk tréningszerű foglalkozásokat óvónőinknek ill. pedagógusoknak.
A Rákóczi Szövetséggel és oktatási intézményekkel együttműködve segítjük a magyar iskolák és 
óvodákba történő beiratkozásokat.
A József Attila országos szavalóversenyre szintén régiónkban került sor, mégpedig Nagykaposon.
Taneszközgyártó és forgalmazó cégek bemutatását is felvállaltuk nem csak helyi, hanem országos szinten is. Mivel régiónkban sok a hátrányos helyzetű és roma tanuló, külön program keretében foglalkozunk velük. Novemberben a tiszacsernői AI- ban a helyi SZMPSZ ASZ - e, valamint az RPK
közös rendezésében   nagyszabású romafesztiválra került sor 80 gyerek részvételével, ahol a roma
kultúrán keresztül a gyerekek bemutathatták rátermetségüket, képességeiket, tudásukat.
Az idén márciusban viszont szakmai nap keretén belül ugyanebben az iskolában tekinthettük meg
a tanórán való foglalkozást ezen gyerekekkel. A bemutató óra után szakmai megbeszélésre került sor
ahol a pedagógusok tapasztalatot cserélhettek, véleményt nyilvánítottak megoldásokat javasoltak,
az ingerszegény környezetből  származó és szociálisan  hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására.
Az idén a nagykaposi és királyhelmeci ASZ , az RPK és a helyi önkormányzatok mellett működő oktatási bizottságok együttműködésével városi tanítónapot szerveztünk, ahol az alapszervezetek által javasolt
pedagógusokat kitűntettük.
Tudjuk, hogy az elmúl időszakban sok változás történt az oktatásügy terén, ezért régiónkban készítettünk
egy oktatáspolitikai felmérést, hogy megtudjuk mi az amivel elégedettek ill. mi az amin a jövőben változ-
tatni kellene a közoktatás területén.
Sajnos ebben a rohanó világban egyre több feladat hárul a pedagógusokra az oktatás mellett amit napra 
készen teljesíteni kell, mert ha nem akkor gyerekeink látják kárát.
Mégis jut idő egymásra. Egyre többen érzik azt az igényt, hogy minnél többet találkozzunk, szakmai találkozókat szervezzünk ahol tapasztalatokat cserélhetünk. Egyre többen veszünk részt országos rendezvényeken ahonnan hozzuk az új dolgokat és átadjuk az itthoniaknak, mert tudjuk, hogy ez az a régió ahol együtt kell élnünk, dolgoznunk saját helyzetünknek, igényeinknek megfelelően.
Az elmúlt időszak azt igazolja, hogy bár régiónk hátrányos helyzetű, de mi mégsem csüggedtünk.
Alkalmazkodtunk a változásokhoz, tesszük a dolgunkat, helyi sajátosságainkból kiindulva próbáljuk
jobban és még jobban megteremteni azokat a feltételeket melyek számunkra és gyerekeink számára 
a legmegfelelőbbek. Mindazon pedagógus aki a tanítás mellett kiveszi részét az iskolán kívüli tevékenységből az többet nyújt diákjainak is. Rendezvényeinken , továbbképzéseinken az önképzés mellett a jó hangulat és a szeretet sem hiányzik.
Mi azon területi választmányok közé tartozunk, ahol az elnökön kívül más is dolgozik. Munkánkat a 
csapatmunka jellemzi. Együtt , egymásért dolgozunk. Tudjuk, hogy erőinket, tudásunkat egyesíteni kell,
mert csak így  haladhatunk előre.
Végezetül Sütő András szavaival fejezem be gondolataimat:
" Az ember életében nem az első és nem is az utolsó szavak a fontosak, hanem az amit közben el -
mond a világnak. "
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