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Az RMPSZ húsz éve 
 

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt, ha nem érted, 
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.” 

Kazinczy Ferenc: A nagy titok (Tövisek és virágok) 
 

 

1991. december 14-e születésünk napja: ezen a napon, a sepsiszentgyör-
gyi Székely Mikó Kollégium dísztermében pedagógusok, megyei küldöttek 
megállapodtak egy szakmai érdekvédelmi szervezet megalakításában Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége néven. A Szövetség hivatalos bejegyzése már 
1991. október 24-én megtörtént a csíkszeredai bíróságon.  

„A romániai magyar oktatás ügyének szolgálata és képviselete céljából az 
ebben érdekeltek elhatározták a Romániai Magyar Pedagógusok Szövet-
sége mint társadalmi szervezet megalakítását és működtetését. A Szövet-
ség szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet, mely a magyar 
nyelven történő tanítást, minőségi oktatást és nevelést hivatott előmozdí-
tani minden szinten: az iskolai időszakot megelőző oktatási formák, va-
lamint a gimnáziumi és líceumi tanítás esetében. A Szövetség tevékenysé-
gét politikai csoportérdekektől függetlenül szervezi és végzi, politikai te-
vékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, és tőlük támogatást nem fogad el. A Szövetség in-
formációs kapcsolatot tart fenn minden olyan demokratikus politikai 
párttal, szakmai szervezettel, szakszervezettel, melyekkel érdekei részben 
megegyeznek, illetve melyek a magyar nyelven történő tanítás, oktatás és 
nevelés érdekeinek védelmében emelnek szót. A Szövetség célja és hiva-
tása a legmagasabb szinten védeni és képviselni a romániai magyar okta-
tás ügyét, különös tekintettel a magyar tannyelvű oktatás és oktatók 
szakmai hírnevének és társadalmi megbecsültségének növekedésére, vé-
delmére és képviseletére. A Szövetség működésének alapelvei: a minőség, 
a hitelesség és a tisztesség. ” – idézet: Az RMPSZ Alapszabályzata, 
Preambulum 
20 év áll mögöttünk, a szolgálat húsz esztendeje, az építkezés, a küzde-

lem, a magyar nyelvű közoktatás minőségi fejlesztése érdekében végzett munka 
évei. Az elmúlt húsz esztendőben több, az éppen aktuális oktatáspolitikának 
megfelelő reformelképzelés látott napvilágot, került előtérbe. Mindezek a válto-
zások, változtatások időnként újabb és újabb helyzetbe hozták és hozzák a mai 
nap is Szövetségünket. Ismételten át kellett gondolnunk, helyenként módosí-
tanunk az anyanyelvű oktatás kérdéseinek kezelésében érvényesített taktikánkat. 
Míg a ’90-es évek elején a ránk kényszerített, passzívnak is mondható, elsősorban 
érdekvédelemre és érdekérvényesítésre összpontosító szerepvállalás jellemezte 
munkánkat, majd ezt az időszakot egy sokkal aktívabb cselekvésvállalás követte. 
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Nagyon sok kínálkozó lehetőség, szakmai kihívás adódott az évek folyamán 
törvényes keretek között is, bár nem mindenik bizonyult kisebbségbarát elkép-
zelésnek, lehetőségnek. Gondolunk itt elsősorban az iskolai autonómiára tö-
rekvő, önállósulni próbáló rendszerünkben megmutatkozó hiányosságok pótlá-
sára, az alaptanterv, kerettanterv, helyi tanterv kínálta lehetőségek saját céljaink 
szerinti érvényesítésére, a pedagógiai munka hatékonyságának növelésére, a 
minőség biztosítására és fejlesztésére. Mi sem természetesebb annál, hogy mi-
nőséget teremtő, értékeket felmutatni tudó oktatási intézményekről álmodjunk. 
Mert ilyen intézményekre, hivatástudattal elkötelezetten munkálkodó pedagó-
gusokra van szükségünk annak érdekében, hogy egyre apadó számú tanulóinkat 
megtarthassuk iskoláinkban. Magyar tannyelvű iskoláinkat, tagozatainkat von-
zóvá kell tennünk, esélyegyenlőséget kell teremtenünk tanulóink számára azért, 
hogy itthon, szülőföldjükön maradva be tudjanak illeszkedni közvetlen és tá-
gabb környezetükbe, annak követelményrendszerébe. Mindezeket is figyelembe 
véve Szövetségünk tehát – alapszabályzatának és programjának megfelelően – 
szakmai és érdekvédelmi feladatok megoldására vállalkozott. Ezen törekvéseink 
eredményeképpen elsősorban az RMPSZ területi kiteljesedése, a magyar nyelvű 
oktatás minőségi fejlesztése érdekében a regionális oktatási központok kiépíté-
se, azok működtetése, valamint a magyar pedagógusok és a magyar nyelvű ok-
tatás érdekeinek szakmai képviselete képezte tevékenységünk lényeges részét.  

A továbbiakban, az elmúlt húsz évre való visszapillantással ízelítőt sze-
retnénk nyújtani mindazokról a megvalósításokról, amelyekkel szervezetünk 
méltán büszkélkedik, és amelyek fenntartása és továbbfejlesztése, közhasznúb-
bá tétele állandó feladatként kell hogy foglalkoztassa a Szövetség mindenkori 
vezetését. Láttatni is szeretnénk eredményeinket, bár tudjuk, hogy vállalt célja-
ink megvalósítása nem tartozik a nagyon látványos tevékenységek közé, ered-
ménye jóval később jelentkezik, többnyire nehezen kimutatható hozzáadott 
érték formájában.   

 Az évek során igyekeztünk a Szövetség szervezeti felépítését úgy megha-
tározni és kialakítani, hogy az előbbiekben említett minőség jegyében pótolni 
tudjuk mindazokat a hiányosságokat, amelyeket az állami intézmények a magyar 
pedagógus számára nem tudtak vagy helyenként nem is akartak biztosítani.  

Kiemelt feladatként fogalmaztuk meg és valósítottuk is meg az 1993. évi 
Küldöttgyűlés által jóváhagyott négy területi oktatási központ kialakítását, infra-
struktúrájának biztosítását.  (A TOK-ok megalakulásáról, a Szövetség Országos 
Elnökségének 1993. október 6-i javaslata alapján, az 1993. december 10–11-i, 
II. Küldöttgyűlés határozata rendelkezett). Így, 1994 és 2001 között, sikerült 
létrehozni és állandóan fejleszteni a szovátai Teleki Oktatási Központot az 
Illyés Közalapítvány, a Pro Professione Alapítvány, a békéscsabai Eötvös Jó-
zsef Iskola Alapítvány, az Új Kézfogás Alapítvány, az Apáczai Közalapítvány 
és az egri Eszterházy Károly Főiskola támogatásával. 2001 végére a kétszáz 
férőhelyes konferenciaterem, a könyvtár és a szaktermi bővítés is megvalósult. 
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Ugyancsak az Illyés Közalapítvány támogatásával sikerült saját tulajdonú szék-
házat vásárolni a nagyváradi Partium, a kolozsvári Gál Kelemen és a Székely-
földi Oktatási Központ számára. A Területi Oktatási Központok legfontosabb 
célkitűzése a magyar nyelvű oktatás sajátos érdekeinek az érvényesítése a romá-
niai oktatási rendszerváltás folyamatában. Ennek érdekében ösztönzik intéz-
ményeinket és pedagógusainkat az ebbe való tevékeny bekapcsolódásra, segít-
séget nyújtanak az újra és újra megfogalmazódó követelményrendszer kidolgo-
zásához, annak sikeres alkalmazásához. Megalakulásuk pillanatától kezdve a 
központok igyekeztek úgy megfogalmazni működési elképzeléseiket, hogy azok 
a közösséget szolgálják. Működésük jellemzője elsősorban a nyitottság és a 
nyilvánosság biztosítása.  

A négy területi módszertani központ feladataik meghatározásánál és 
munkamódszereikben is legfőbb elvként a konkrét, helyi igényekhez igazodó 
pedagógiai és eszköz jellegű szolgáltatást tartotta szem előtt. A gyakorlatban ez 
azt jelentette, hogy az oktatási intézmények, a pedagógusok, a munkaközössé-
gek, az intézményvezetők részéről beérkező igényeknek megfelelően elsősor-
ban továbbképző jellegű programokat szerveztünk, a helyszíni tanácsadást, 
esetenként a szakvéleményezést oldottuk meg. Azaz nyitottak vagyunk az or-
szágos szintű vagy a helyi kezdeményezésű továbbképzések segítésére, támoga-
tására is. 

Hisszük, mert nap mint nap tapasztaljuk, hogy a módszertani központok 
jelentős mértékben hozzájárulhatnak az erdélyi magyar közoktatás megújulásá-
hoz, minőségi fejlesztéséhez. Minden régió saját érdeke, hogy maximálisan ki-
használja az általuk kínált lehetőségeket. Jelentős szerepük jut az épp folyamat-
ban levő, az oktatási rendszer átalakítását célzó, szándékai szerint azt hatéko-
nyabbá tevő reformelképzelések ismertetésében és gyakorlatba ültetésében. 
Ezért fontosnak tartottuk a reformra vonatkozó kiadványok megjelentetését, 
vitafórumok, konferenciák szervezését, a tantervkészítés folyamatában való 
részvételt szaktestületeink által.  

 Az elmúlt időszakban nagyon sok szakmai munkakapcsolatot alakítot-
tunk ki hazai, anyaországi és az anyaország határain kívülre szakadt régiók pe-
dagógus-műhelyeivel, felsőoktatási intézményekkel, pedagógiai intézetekkel, 
továbbképző központokkal, mely kapcsolatokat szándékaink szerint erősíteni 
és kiterjeszteni, fejleszteni szeretnénk. Ezen kapcsolatoknak köszönhetően 
évközi és nyári továbbképzési programjainkon többnyire együtt vesznek részt 
erdélyi, anyaországi vagy a Kárpát-medence más régióiból érkező kollégák 
mind hallgatói, mind előadói minőségben. 

A központok fenntartását és működtetését kiemelten a mindenkori Magyar 
Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztályának anyagi és szel-
lemi támogatásával biztosítottuk. A folyamatos támogatást ezúton is köszönjük! 
Meg kell említenünk, hogy a Központok programjainak lebonyolításához 
nagymértékben hozzájárultak azok a szakmai kapcsolatok is, amelyeket az évek 
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során alakítottunk ki hazai, anyaországi és Kárpát-medencei egyetemekkel, fő-
iskolákkal, civil szervezetekkel, oktatásirányító és továbbképző  intézetekkel. 
Magyarországi támogatóink, szakmai partnereink voltak: az egri Eszterházy 
Károly Főiskola, a békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, a jászberényi 
Tanítóképző Főiskola, a Gödöllői Szent István Egyetem, a soproni Nyugat-
Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara, az ELTE, a pécsi 
Janus Pannonius Egyetem, a Szegedi Egyetem, a fővárosi, győri, egri, nyíregy-
házi és békéscsabai Pedagógiai Intézet, a nyíregyházi Tanárképző Főiskola, a 
Debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola és Kossuth Lajos 
Egyetem, a budapesti Kossuth Klubban működő TIT, a budapesti székhelyű 
MIOK, a szegedi Qualitas, a Magyar Környezetvédők Egyesülete stb. Szakmai 
segítségüket ezúton is köszönjük. Reméljük, hogy meg tudjuk győzni támogató-
inkat arról, hogy munkánkat ugyanolyan elkötelezettséggel és ügyszeretettel 
végezzük a jövőben is, mint ahogy azt eddig tettük. Számítunk ebben szakmai 
partnerségükre, megértésükre, támogatásukra. 

Büszkék vagyunk nyári egyetemünkre, a Bolyai Nyári Akadémiára, melyet 
jövőre immár 20. alkalommal szervezünk meg, és amely a Kárpát-medence 
egyik legnagyobb magyar pedagógusfórumává nőtte ki magát az idők folyamán.  
A Bolyai Nyári Akadémia intézményesítése, rendszeres megszervezése és irá-
nyítása révén értük el, hogy a Kárpát-medencei magyar nyelvű pedagógus-
továbbképzési rendszerbe integrálódtunk. Már induláskor, 1993-ban úgy fo-
galmaztunk, hogy a különböző szekciók keretében a szakmai programok mel-
lett zajló fórumokon elsősorban a pedagógusok hangját szeretnénk hallani. Ar-
ról szóljanak például, hogy milyen a pedagógusok elképzelése az oktatást befo-
lyásoló különböző tényezőkről, milyen az ideális és a valóságos pedagógus, 
milyen a közoktatás szereplői közötti kapcsolat, milyen iskolaképek fogalma-
zódnak meg, és milyenek a mai iskola szocializációs törekvései. Kíváncsiak 
vagyunk arra, hogy a pályán levő pedagógusok, iskolavezetők milyen szellemi-
ségű, milyen célkitűzésekkel rendelkező iskolákat szeretnének. Ezek az ismere-
tek ugyanis támpontot adhatnak ahhoz, hogy milyen törekvéseknek van és mi-
lyeneknek nincs helyi támogatottsága. Érdeklődés kíséri azt a problémakört is, 
hogy a mai pedagógusok milyen iskolaideált képzelnek el és fogalmaznak meg 
közösségük számára, van-e kialakult iskolaképük, megfogalmazott missziójuk. 
Szövetségünket folyamatosan foglalkoztatja az is, hogy hogyan alakul pedagó-
gusaink véleménye az iskola társadalmi feladatairól, kapcsolatairól, milyennek 
látják a pedagógus-karrier lehetőségeit, milyen a pedagógusi pálya presztízse. 
Mennyire képes követni a ma iskolája és pedagógusa a szakma megújulását, 
részt vállal-e a megújítás folyamatában? Ezekre a kérdésekre is keressük és vár-
juk a válaszokat az Akadémia különböző szekcióin. 

A nyári akadémia tanfolyamain különböző helyszíneken (Csíkszereda, Szo-
váta, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Temesvár, Arad, Segesvár, 
Tusnádfürdő, Szentegyháza, Nagyvárad, Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely, 
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Székelykeresztúr, Kirujfürdő, újabban pedig Válaszút) évente több mint 7–800 
pedagógus kolléga és közel 100–150 vendégtanár vesz részt. Számunkra, a 
program vezetői számára, mindig nagy öröm, hogy az Akadémián üdvözölhet-
jük a régi ismerősöket, köszönthetjük az újakat, hogy új kapcsolatok alakulnak 
ki, vagy újraélednek korábbi értékek. Évről évre sok barátot szerezhettünk, és 
hisszük, hogy így vannak ezzel a résztvevők is. Az Akadémia ily módon − 
szakmai tapasztalatain túl − újabb és újabb emberi, kollegiális kapcsolatok ki-
alakulását segíti. Ezért is büszkék vagyunk a Bolyai Nyári Akadémiára.  

 Az új ismeretek és módszerek közvetítése céljából a magyar pedagógu-
sok részére pedagógiai, módszertani, szaktantárgyi jellegű programokat, nyári és 
évközi továbbképzéseket, tudományos konferenciákat, oktatásügyi fórumokat, 
országos szintű pedagógustalálkozókat szerveztünk. Folyamatosan fontos he-
lyet kapott a Szövetség életében az évközi továbbképző tanfolyamok megter-
vezése és lebonyolítása. A Magyarországon és itthon szervezett évközi képzé-
sek az elmúlt időszakban több ezer pedagógus számára nyújtottak magas szín-
vonalon alkalmat, lehetőséget korszerű ismeretek elsajátítására. Ezekkel a prog-
ramokkal a Szövetség erejéhez és lehetőségeihez mérten igyekezett pótolni a 
magyar iskolák háttérintézmény-rendszerének hiányát. Ezt a tevékenységet 
továbbra is folytatni kell mindaddig, amíg el nem érjük, hogy állami forrásokból 
egy magyar humánerőforrás-központ jöjjön létre. Támogatandó stratégiai célul 
tűztük ki tehát egy olyan intézmény létrehozását, amely az anyanyelven történő 
pedagógus-továbbképzés, a fejlesztés és innováció területén irányító és koordi-
náló szerepet tud betölteni a szakminisztérium, a neveléstudományi intézet, az 
egyetemek tanárképző fakultásai/tanszékei, főiskolák, kiemelt szakképző in-
tézmények, megyei pedagógusok házai, valamint az RMPSZ módszertani köz-
pontjai között. Ez a központ – szakmai programjai révén – szolgálni tudná a 
szakmai személyiségfejlesztés, a minőségi megújulás és szemléletváltás ügyét. 
Tekintettel arra, hogy az anyanyelven folyó továbbképzés lehetősége ugyan 
törvény által biztosított jog (és kötelesség!), de a kínálat, a részvételi lehetőségek 
nagyon korlátozottak, helyenként pedig egyáltalán nem léteznek, úgy ezt a valós 
kínálati űrt kell tartalommal, változatos programokkal megtölteni. Erre lenne 
hivatott a majdani központ: szakértelmével és hálózatszerű intézmény- és kap-
csolatrendszerével. Reméljük, hogy hamarosan együtt örülhetünk a központ 
felavatásán mindazokkal, akik tettek is valamit létrehozása érdekében.  

Az Erdélyi Tankönyvtanács és az Ábel Kiadó tevékenysége által támogat-
tuk magyar nyelvű tankönyvek, segédkönyvek, taneszközök, szaklapok beszerzé-
sét, megalkotását, kiadását és terjesztését. De nagy szerep hárult e téren a mód-
szertani központokban működő dokumentációs könyvtárakra is. Jövőre tizedik 
évfolyamához ér az évente négy alkalommal megjelenő Magiszter szakfolyóira-
tunknak, melyet nyomtatott és digitális változatban is igyekszünk megfelelő 
rendszerességgel az érdeklődő kollégák rendelkezésére bocsátani. Az Erdélyi 
Tankönyvtanács mint a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége keretében 
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működő szakmai testület és műhely, eredményeiről és terveiről évente beszámol 
az RMPSZ küldöttgyűlésein. Feladatköre kiterjedt az oktatás minden szintjére és 
formájára. Így az alaptantervbe foglalt tantárgyak, illetve a főiskolai és egyetemi 
oktatás tankönyvei mellett a Tanács fokozott figyelmet fordított az elmúlt idő-
szakban a kisebbségi helyzetből fakadó sajátos ismeretek tankönyveinek és okta-
tási segédleteinek készítésére: az anyanyelvi műveltséget, illetve a román nyelv 
tanulását segítő kiadványokra, a helyismereti tankönyvekre, a magyar nép ha-
gyományaihoz, kultúrájához kötődő könyvekre, a zenei anyanyelv elsajátítását 
segítő munkák megjelentetésére, illetve a szakoktatás és a speciális oktatás tan-
anyagainak készítésére. Vállalásának megfelelően igyekezett ösztönözni és tá-
mogatni azoknak a szerzőknek a munkáját, akik magyar tankönyvek, oktatási 
segédletek, főiskolai és egyetemi jegyzetek, módszertani munkák írására vállal-
koztak. A Szövetség által létrehozott Ábel Kiadó segítségével folyamatosan ki-
adta az így elkészült munkákat, ezeket eljuttatta az iskolákba ismertetés, kipró-
bálás és mindennapi használat céljából. Feladatának tekintette, hogy folyamato-
san szakmai véleményt mondjon a megjelenő tankönyvekről és oktatási segéd-
letekről, azok iskolai használhatóságáról a pedagógusok, a tanulók és a szülők 
tájékoztatása céljából. Felajánlotta szakmai szolgálatait az oktatási hatóságnak 
(minisztériumnak, tanfelügyelőségeknek), miszerint: kérésre közreműködik a 
kiadásra kerülő (eredeti magyar vagy románból fordított) munkák véleményezé-
sében, szakmai, nyelvi, módszertani ellenőrzésében. Ugyanezt vállalja  más ki-
adók kérésére, megrendelésére is, hiszen az Erdélyi Tankönyvtanácsot munkájá-
ban kizárólag az vezérli, hogy az ő közreműködésével készülő tankönyvek, ok-
tatási eszközök segítsék a színvonalas anyanyelvi oktatást, a magyar nyelv és a ze-
nei anyanyelv ápolását, a kulturális és földrajzi környezettel, a szülőfölddel kap-
csolatos hagyományok, szokások, ismeretek tankönyvekben való megjelenítését. 

Az Országos Elnökség által létrehozott Tudományos Tanács az alapító 
okiratában foglaltaknak megfelelően következetesen folytatta a közoktatásban 
dolgozó magyar pedagógusok tudományos tevékenységének felmérését, nyil-
vántartásba vételét, esetenként segítését, serkentését. Számba vette mindazokat 
a pedagógusokat, akik valamely területen tudományos értékű munkát végeztek, 
kétévente pedig az addigi időszakban megjelent tudományos munkákat leltá-
rozta fel, és lehetőségei szerint népszerűsítette is azokat. Az eredményes tudo-
mányos tevékenységet elismerő Apáczai-díjat szintén a Tudományos Tanács 
hívta életre. Kétévenként ítélte oda a legjobbaknak, az önálló kötetben vagy 
elismert tudományos szaklapban/folyóiratban közzétett munkák szerzőinek. 
Az Apáczai-díj Sántha Csaba szobrászművész kisplasztikájából, sorszámozott 
oklevélből és pénzjutalomból áll. 

Az oktató-nevelői munkában kiváló pedagógusainkat, akik a nemzet szol-
gálatában is kitartóan tevékenykedtek, az Ezüstgyopár életmű-díjjal jutalmazza 
a Szövetség. Kétévenkénti odaítéléséről a megyei, körzeti elnökök javaslatait 
figyelembe véve döntünk. A díj megfelelő ünnepi keretek közötti kiosztása 
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kedves kötelességeink közé tartozik.  A kitüntetettek munkásságát ismertető 
laudációkat minden alkalommal külön kötetbe foglaltuk és megjelentettük. 

A minőségi magyar nyelvű oktatás biztosítása érdekében kiemelten kezel-
tük a tehetségek felismerését, gondozását. A Magyar Tehetséggondozó Szerveze-
tek Szövetségének és a Magyar Tehetséggondozó Tanácsnak aktív tagjaként az 
utóbbi években tevékenyen részt veszünk a Magyar Géniusz program által meg-
hirdetett „Tehetségpontok Hálózata a Kárpát-medencében” programban. Az 
elkezdett, elsősorban elméleti középiskoláinkra épülő hálózatépítő tevékenysé-
günket folytatni fogjuk. Azt kell elérnünk, hogy ezek a tehetségpontok lépjenek 
túl saját intézményük határain, és régiós tehetséggondozó feladatkört vállaljanak. 
Támogatni fogjuk tehetségkereső munkájukban, illetve olyan tehetségápoló prog-
ramjaikban, melyek az elemi osztályoktól az érettségiig tudják segíteni a vonzás-
körzetükbe tartozó tehetségek fejlődését. Az egyetemekkel együttműködve a 
kimagasló eredményeket elért tehetséges tanulók számára létrehoztuk, a jövőben 
pedig működtetni óhajtjuk az Ifjú Tehetségek Akadémiáját. Célunk, hogy ebbe – 
a matematika mellett – más tantárgyakból is bevonjuk a tehetségeket. 

A tehetséges diákok eredményes munkájának elismerése érdekében 1998 
óta évente meghirdetjük a Mákvirág-díj („a megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztá-
lyos tanulója”) elnyerésére a pályázatot. Pályázhatnak az egyes megyékből a tanu-
lásban kiváló eredményt felmutató, tantárgyversenyeken, kulturális és sport-
rendezvényeken díjazott, példás magatartású tanulók. A megyei nyertesek okle-
velet, Mákvirág-díj emlékérmet kapnak (alap, bronz, ezüst, arany fokozatban), 
jutalomként pedig táborozási lehetőséget biztosítunk számukra Zánkán, Szová-
tán.  

Odafigyeléssel és körütekintéssel gondoskodunk arról, hogy a matematika 
területén legeredményesebb IX., X., XI. és XII. osztályos tanuló Bolyai Farkas-
díjjal való elismerése szigorú szakmai szempontok alapján évről évre megtör-
ténhessen. Erőfeszítéseket tettünk annak érdekében is, hogy az elismerésben 
részesülők sora kiegészülhessen az anyanyelvápolás, magyar nyelv és iroda-
lom, valamint a honismeret területén kiemelkedő teljesítményt felmutató 
tanulókkal. Számukra megalapítottuk a Kós Károly-díjat. A Bolyai Farkas-, 
illetve a Kós Károly-díj oklevél és emlékérem mellett könyv- és pénzjutalmat is 
jelent, a győzteseknek táborozási lehetőséget is biztosítunk. 

Ugyancsak a tehetséggondozás jegyében a Kossuth Klubban működő buda-
pesti TIT-tel szervezett Országos (és határon túli) Levelező Feladatmegoldó Ver-
seny több évfolyamot ért meg. Ennek keretében tanulóink összemérhették tudásu-
kat a Kárpát-medence legkülönbözőbb helységeiben élő, magyar nyelven tanu-
ló társaikkal. A technika fejlődésével az online versenyeztetés vette át a klasszi-
kus levelezés helyét, újabban pedig a csapatmunka lépett az egyéni részvétel 
helyébe. A résztvevők száma évről évre gyarapodott, olyan tanév is volt, hogy 
több mint 4500 tanuló versenyzett fordulónként. A verseny tanulóink körében 
igen népszerű volt, kedveltsége mellett motiváló tényezőként jelentkezett az 
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évente megajánlott francia tanulmányi út, vagy az anyaországi tehetséggondozó 
táborokban való kedvezményes részvétel lehetősége. Az elmúlt évek során 
több száz tanulónk és tanár kollégánk látogathatta meg Franciaország legkü-
lönbözőbb technikai és turisztikai látványosságait. 

A szabadidős tevékenységek megszervezése és lebonyolítása sem hiány-
zott programjaink közül, bár ezen a területen még sok a kiaknázatlan lehetőség. 
Nyaranta, évről évre tanulmányi kirándulásokat szervezünk Európa különböző 
országaiba, érdeklődő pedagógusok és családtagok részvételével. Céljaink kö-
zött szerepel pedagógusklub(ok) létrehozása és működtetése, a nyugdíjas peda-
gógusok bevonása a legváltozatosabb tevékenységek megszervezésébe.  

A teljesség igénye nélkül tekintettük át az előbbiekben a Szövetség elmúlt 
húsz évének legfontosabb állomásait. Sok-sok megvalósításnak az öröme, meg-
annyi hiányérzetből származó, további cselekvésre serkentő érzés kísért. Hangsú-
lyozni kívánjuk, hogy meggyőződésünk: a Szövetség folytatandó munkája csak 
akkor válhat eredményesebbé, hatékonyabbá, ha Szövetségünk tagjai vállalják 
továbbra is a tagságot és az ezzel járó, többnyire az önkéntesség jegyében végzett 
munkát. Itt szeretnénk hangot adni abbéli reményünknek, hogy fiatal pedagógus-
társaink, szakmánk, jövőnk ifjú reménységei közül is egyre többen felismerik a 
hatékony együttmunkálkodás lehetőségét, hasznát és esélyét a Szövetség megúju-
ló, korszerűsödő és igény szerint alakítható belső szervezeteiben. Feltétlen számí-
tunk rájuk is, és örömmel látjuk majd tagjaink sorában. A szövetségi tagságot 
nem kitüntetésnek, hanem megtiszteltetésnek szánjuk azok számára, akik a Szö-
vetségbe való felvételüket kérik. Mert a romániai magyar oktatásügynek komoly 
feladatokat ellátó, elkötelezett munkásokra van szüksége ahhoz, hogy az általunk 
kijelölt úton előre léphessünk.  

Hisszük és valljuk, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
Programja közügy: a romániai magyar oktatás megmaradásának és fejlődé-
sének ügye. Szövetségünk minden romániai magyar pedagógusnak teret és 
lehetőséget igyekszik biztosítani ahhoz, hogy rátermettségéhez, erejéhez, 
érdeklődéséhez és igényeihez mérten kivegye részét e munkából, nemzeti 
közösségünk megmaradása és épülése érdekében.  

Ehhez pedig összefogásra, szakmai szolidaritásra, együttműködésre, jó és 
hatékony kommunikációra, felelősségteljes és tisztességes, minőséget teremtő 
és termelő szerep- és feladatvállalásra, hivatástudattal vállalt részvételre, hiteles-
ségre van szükség. Hogy újabb és újabb jubileumi ünnepségeken köszönthes-
sük megelégedetten Szövetségünket:  

További sikeres és közösségünk számára hasznos tevékenységet!  
 
 

Lászlófy Pál István és Burus-Siklódi Botond 




