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Gálfi Mária 

 

Átadták a szlovákiai magyar pedagógusok házát Komá-
romban 

 
A komáromi területi választmány húsz pedagógusa kapott díszoklevelet 

 
Húsz éve annak, hogy megalakult a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-

vetsége. 1990. január 13-án tartotta meg alakuló ülését Nyitrán, itt került sor az 
első alapszabály elfogadására, majd május 8-án a belügyminisztérium is beje-
gyezte a társaságot és hivatalossá vált a működése. Ez alkalomból november 
20-án ünnepi ülésre került sor Komáromban a Tiszti pavilon dísztermében az 
ország valamennyi szegletéből érkezett pedagógusok részvételével. Az ünnepi 
megemlékezésről nem hiányoztak a Kárpát-medence többi országából velünk 
együtt emlékező pedagógustársak sem, de Bécsből és Svédországból is érkezett 
vendég az ünnepi alkalomra. 

Szombat délelőtt az ideérkező vendégek egy csoportja városnéző körútra 
indult, majd a koradélutáni órákban megkezdődött az ünnepi ülés. Ünnepi kö-
szöntők hangzottak el, majd a meghívott vendégek kaptak szót. Ezt követően 
beszámolót hallgathattak és dokumentumfilmet nézhettek meg az SZMPSZ 
szakmai tevékenységéről. 

Az ünnepi ülés első része díszoklevelek és emlékérmek átadásával fejező-
dött be. 

Délután a Fürdő utcában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Házának ün-
nepélyes átadására került sor. A felvidéki pedagógustársadalom életében törté-
nelminek nevezhető eseményt számos hazai és külföldi érdeklődő kísérte figye-
lemmel. 

„Elindultam szép hazámból…” zengett fel a Gaudium vegyes kar előadá-
sában a gyönyörű népdal, majd Jókai Ágnes és Tóth Károly szavalata követke-
zett.  

Ezután Jókai Tibor irodavezető mondott ünnepi beszédet, aki Máté 
evangéliumából kölcsönzött idézettel kezdte mondandóját: „Kérjetek, és adatik 
néktek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik néktek.” Majd azzal 
folytatta, hogy a Kárpát-medencében nálunk, az akkori Csehszlovákiában ala-
kult meg elsőként a kisebbségben élő magyar pedagógusok szövetsége, de már 
minden külhoni szövetségnek van saját háza, otthona, nálunk erre húsz évet 
kellett várni. Holott az első köztársaság idején Pozsony belvárosában már mű-
ködött egy hasonló intézmény, mely kollégiummal is rendelkezett. Ezt azonban 
a történelmi változások magukkal sodorták. 
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Komoly anyagi segítség nélkül nem kerülhetett volna sor arra, hogy kor-
szerű környezetben három teremben tarthassanak ezentúl szakmai konferenci-
ákat, továbbképzéseket, versenyeket, találkozókat. Magyarországi források, a 
Szülőföld Alap, az oktatási tárca segítsége kellett ahhoz, hogy jövőt építő, be-
fogadó, alkotó szellemi műhely jöjjön létre Komáromban óvónők, nevelők, 
tanítók, tanárok számára. 

Hoffmann Rózsa államtitkár üdvözletét és köszöntő szavait Szantner 
Viktor kabinetfőnök (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Oktatási Államtitkár-
ság, Budapest) tolmácsolta, az államtitkár asszony ugyanis ez időben Brüsszel-
ben tartózkodott az oktatási miniszterek találkozóján. 

A kabinetfőnök beszédében a 
modern műveltségű tanítók szere-
pére hívta fel a figyelmet, akik irányt 
adhatnak a fiataloknak. Juhász Gyu-
la máig érvényes gondolatával jelle-
mezte azt a pedagógusképet, amely-
nek megformálását kell magunk elé 
tűzni: „A tanárt nem a pápaszem, a 
notesz és a tekintély teszi, hanem a 
lélek és az érzelem csodálatosan 
egyesült fogékonysága a gyermek 
álmai, vágyai iránt.” 

Ezen karakter megformálásához szolgáljon segítségül a magyar pedagó-
gusok háza is. 

Az átadott ház belső bejárati falán emléktábla is őrzi a nevezetes eseményt. 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Házának avatása a történelmi egyhá-

zak képviselőinek áldásával és a Himnusz közös eléneklésével fejeződött be. 
A SZMPSZ 12 területi választmányának elnöke oklevelet és egy emlék-

plakettet (Darázs Rózsa alkotása) vehetett át, húsz pedagógus pedig díszokleve-
let kapott. Közöttük alap- és középiskolai pedagógusokat, tanügyi hivatali dol-
gozókat, óvónőket, nevelőnőket, nyugdíjas pedagógusokat és egy zenepedagó-
gust is megtalálhatunk.  

A szövetség munkájába a legaktívabban bekapcsolódó pedagógusok járá-
sunkban: Andruskó Imre, Csintalan Zsuzsanna, Kovács Tünde, Szalay Szilvia, 
Pálinkás Zsuzsanna, Kolek Margit, Jókai Éva, Trenčík Katalin, Kiss Gabriella, 
Orbán Mónika, Dégi Katalin, Varga Rózsa (Komárom), Fekete Irén 
(Nemesócsa), Győző Andrea (Búcs), Szabó Andrea, Bagita Judit (Gúta), Nagy 
Lívia, Bödők Teréz (Csicsó), Kalácska Erzsébet, Kocskovics Gabriella 
(Ógyalla).     

További munkájukhoz jó egészséget kívánunk!  


