Tisztelt Kolléganő, Kolléga!
Örömmel
tájékoztatjuk, hogy a Magyar
Földrajzi Társaságban
2015-ben új szakosztály alakult, létrejött a Földrajztanári Szakosztály.
Levelünkben megalakulásunk előzményeiről, céljainkról szeretnénk tájékoztatni. A tájékoztató kicsit hosszabb lesz, de kérjük, türelmesen és figyelmesen olvassa el, gondolja át kéréseinket, javaslatainkat. Kissé patetikusan fogalmazva a
jövőnkről, szeretett tárgyunk jövőjéről van szó!
Még 1995-ben kezdődött a történet. Laki Ilona kezdeményezésére, aki akkor a
Budapesti Pedagógiai Intézet vezető földrajz szaktanácsadója volt, megalakult a
Földrajztanárok Egylete. Célunk az volt, hogy a földrajz tanárságot összefogva,
hatékonyan étvényesítsük érdekeinket minden szakmai területen, a tantervek
összeállításától a tankönyvek színvonalával folytatva, a továbbképzések testre
szabásáig és még sok más dolog vonatkozásában is. Nem célunk az Egylet tevékenységének részletezése, de viszonylag eredményesnek és okvetlenül hasznosnak bizonyult.
Sajnos a megváltozott társadalmi, politikai környezetben tevékenységünk fokozatosan ellehetetlenedett, csökkent, végül főleg anyagi nehézségek miatt kénytelenek voltunk feloszlani. Létrehoztuk ugyan utódszervezetként a Földrajztanárok
Baráti Körét, de ez egy jogi személyiség nélküli szervezet és tevékenysége csak
halovány árnyéka az Egyletnek.
Ezért nagy örömmel fogadtuk Gábris Gyula Professzor Úr, a Magyar Földrajzi
Társaság elnökének kezdeményezését a tanári szakosztály létrehozására. Az
MFT Választmánya támogatta az ügyet, és a múlt év tavaszán meg is alakultunk.
Úgy gondoljuk, hogy most eljött az idő az új szakosztály tevékenységének megélénkítésére, a tagság növelésére.
Kis túlzással most úgy vagyunk, mint az ütőképes katonaság nélküli hadvezérek.
A Magyar Földrajzi Társaság sajátos – szerintünk változtatásra is szoruló- rendszere, adminisztrációja miatt nem világos, hogy ki, melyik szakosztályhoz tartozik, nem tudjuk igazából, kikhez fordulhatunk szakmai problémák megoldásának keresésekor.
Sajnos a társaság tanári tagjainak száma is folyamatosan csökken. Úgy tűnik, az
általános társadalmi légkör sem kedvez a szakmai szervezeteknek, az önszerveződéseknek. Ne vegyék rossznéven a fiatalabb kollégák, de ma az internet, az
információs társadalom korában, az emberek egyre izoláltabbak, úgymond ma-

gányos harcosok lettek. Pedig most is vannak közös érdekeink, amelyeket csak
összefogva, egymást keresve lehet hatékonyan képviselni.
Tárgyunk helyzete sem rózsás! Ennek bizonyítására példaként csatoljuk Hevesi
Attila Professzor Emeritus kétségbeesett hangú felhívását.
Úgy gondoljuk tehát, eljött az ideje a cselekvésnek. A tanári szakosztály megalakításakor azt a célt tűztük magunk elé, hogy juttassuk el a földrajztudomány új
eredményeit a tanárokhoz, segítsük érdekes szakmai tanulmányutak szervezését
és nem utolsósorban képviseljük kollégáink érdekeit tárgyunk ügyeiben.
Semmiképpen nem akarunk konkurensei lenni az Oktatás-módszertani Szakosztálynak. Annak célkitűzése kevéssé széles, de bizonyos területeken természetszerűleg sokkal mélyebb. Tevékenységünk kiegészíti egymást és erősen össze is
kapcsolódik.
Most azzal a kéréssel fordulunk Kollégáinkhoz, hogy fogjunk össze! Hozzunk
létre egy hatékony szervezetet, amire joggal hivatkozhatunk, nevezetesen arra,
hogy a szakma legaktívabb része tagjaink sorában van.
Természetesen tudjuk, hogy a Magyar Földrajzi Társaság éves tagdíja viszonylag magas, de ezért a tagság illetménylapként megkapja a Földgömb folyóiratot
és kedvezményeket kap a Társaság rendezvényein. Kérjük, fontolják meg: a
8500 forintos tagdíj igazán megéri, hogy egy, az érdekeit ezúton is hatékonyabban képviselő szervezet tagja lehet! Jelentkezzen tehát a Magyar Földrajzi Társaság tagjának. /Belépés a http://www.foldrajzitarsasag.hu/rolunk/belepes oldalon./
Ez azonban nem elég! Kérjük a mellékelt kérdőív kitöltésével azt is jelezze,
hogy ezen belül speciálisan a Földrajztanári Szakosztály tagja is kíván lenni. Ez
nem jelent semmi plusz költséget, feladatot, de így bármilyen közös ügyünkben
el tudjuk érni, meg tudjuk kérdezni a véleményét. Nem utolsósorban, pedig mint
tag, növeli a tanárság, a szakosztály súlyát a társadalomban és a Magyar Földrajzi Társaságon belül is!
Azokat a kedves kollégákat pedig, akik már a Társaság tagjai, szintén arra kérjük, hogyha szeretnének a Szakosztály tagjai lenni és el is jut hozzájuk ez a levél, szintén szíveskedjenek kitölteni és eljuttatni hozzánk a kérdőívet!
Kedves Kollégák! Akik semmilyen körülmények között nem tudják, vagy nem
akarják vállalni a Magyar Földrajzi Társasági tagságot a következő formában támogathatják munkánkat. Nem olyan erős állásfoglalás, mint a tagság, de mégis

bizonyítja az ügyhöz való kapcsolatot, a szándékot és az elkötelezettséget a külső tag szerepének vállalása.
Ez nem igényel mást, mint a kérdőív kitöltését. Így is kapcsolatban leszünk,
részt vehet közös ügyeink intézésében, de nincsenek anyagi kötelezettségei, persze előnyei sem, és sehol sem szavazhat, ha szavazásra kerül a sor.
Néhány gondolatot a közeljövő terveiről! A Társaság éves közgyűlését és hagyományos vándorgyűlését 2017. augusztus végén Sopronban rendezi. Ekkor mi is
szeretnénk egy előadássorozatot és vitát rendezni. Az egyik előadás a politikai
földrajz témakörében lesz, a másik, vagy másik két előadás témájához várjuk a
kollégák javaslatait is! A vita kiindulópontjának Hevesi Attila felhívását szánjuk,
de pontos témáját/témáit és lebonyolításának menetét később határozzuk meg.
Kedves Kollégák! Levelünk elolvasása után hozzák meg döntésüket! Tegyék
meg a cselekvés első lépését! JELENTKEZZENEK!!!
http://www.foldrajzitarsasag.hu/rolunk/belepes
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