
Köszöntő 
 
„Istenem, de megnőtt ez a gyerek!” − szokták mondogatni egy-egy kerek 

születésnapon a köszönteni egybegyűlt rokonok, jó barátok, miközben álmél-
kodó szeretettel megölelik az ünnepeltet. Így érzünk most mi is a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségének jubileumi ünnepségén, a 20. évfordulón. 
Álmélkodunk, hisz nem olyan régen bábáskodtunk a születésénél, s kísértük óvó 
szeretettel első lépéseit a világban, egyengettük útját az erdélyi társadalomban.  

A kisgyermek harmonikus fejlődéséhez már megszületésétől fogva szük-
séges a rend. Ezt a célt szolgálta az RMPSZ Alapszabályzata, amely világosan 
kitűzte a célokat, megadta a működés keretét. Ehhez a kerethez igazodva kez-
dett el nőni, fejlődni a pedagógusok civil szervezete. 

„Boldog gyermekkor!” − így is szoktunk némi nosztalgiával sóhajtani. Bi-
zony, az sem felhőtlen mindenkor. Amíg megtalálja helyét a világban, a gyer-
mek is csetlik-botlik, kudarcok érik, s vét önhibáján kívül tapasztalatlansága 
miatt. A mi munkánkat is kísérte sikertelenség, lehangoló tapasztalat, halmo-
zódtak a gondok, megoldásra váró feladatok. De olyankor a szövetség nem hú-
zódott meg durcás gyermekként egy sarokban, hanem gyertyát gyújtott, hogy 
igazát mások is észrevegyék, nyíltan megfogalmazta véleményét, állást foglalt, s 
ha kellett, az utcára vonult, hogy védje a közösség érdekeit. Közben megerősö-
dött, s nemcsak létszámban növekedett, hanem saját erejébe, képességeibe ve-
tett hite is megszilárdult. Egyre jobban figyelt a társadalom jelzéseire, érdeklő-
dési köre bővült, tevékenységei változatosabbak lettek. 

Így serdült mára húszéves ifjúvá. Mint minden fiatalt, jellemzi a nyíltság, 
az új iránti fogékonyság, a többirányú érdeklődés. Ebből adnak ízelítőt a jubile-
umi kötet írásai is. 

A Pedagógusok Szövetsége a családias, baráti légkörben végzett munka 
során szolgálatra szegődött el. Arra, hogy a gyermek-szülő-pedagógus egymásra 
utalt hármasát képességei és lehetőségei szerint segítse, támogassa abban a tö-
rekvésében, hogy a jövő társadalmát ne egymástól elidegenedett individuumok 
alkossák, hanem kiegyensúlyozott, érzelmileg gazdag, értelmileg pallérozott, 
közösségben gondolkozó emberek. 

Mit kívánhatunk születésnapján? Kívánjuk, hogy lépjen bátran a férfikor-
ba. Munkálkodjék okosan, tárgyaljon higgadtan, a különböző ügyekben járjon 
el körültekintően, tapasztalatait hasznosítva oldja meg feladatait, okuljon a hi-
báiból. Őrizze meg nyitottságát, kezdeményezőképességét, a szeretetteljes 
munkalégkört. 

Sikeres felnőtté azonban úgy lesz szövetségünk, ha a pedagógusok nagy 
családja biztatja, segíti, ha számíthat a pedagógustársadalom önzetlen munkájá-
ra, kritikájára, bátorító jóindulatára. Kívánunk ehhez mindenkinek Isten segít-
ségével erőt, egészséget, kitartást és jókedvet. 

      A szerkesztők 
 


