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Pék László 

 

Kedves Pedagógustársaim, Tisztelt Vendégeink! 
 

A kiválasztott nemzedékeknek megadatik, hogy a Sors kedvező lehetősé-
get kínál fel számukra. Az már tőlük függ, hogy élnek-e a lehetőséggel, s jól 
élnek-e vele? Ilyen kínálkozó alkalom volt a szlovákiai magyar értelmiségiek 
számára is az 1989-es változások időszaka. A magyar iskolák pedagógusai érez-
ték, hogy a pártállami vezérlés szűkösségéből, mely nem ad teret sem a közös-
ség, sem az egyén kiteljesedésének, ki kell törni. Több helyén Dél-Szlovákiának 
szövetkeztek egymással és szlovák kollégáikkal, megindult az oktatásirányítás 
lebontása és átalakítása, akár a kikényszerítés eszközével is. A szakmai és a köz-
életi gondok megoldása iránt elkötelezett magyar pedagógusok által egymástól 
függetlenül szervezett 1989. decemberi galántai és komáromi fórumok csírái 
lettek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége létrehozásának. Az akkori 
résztvevők számára izgalmas, tevékeny, reményteljes napok voltak ezek, me-
lyeknek többedmagammal részese lehettem. Tüntettünk, felhívásokat fogal-
maztunk, egyeztetésekre mentünk, tárgyaltunk. Sokakra szükség volt akkortájt 
– a régi oktatásirányítási szerkezet fellazítóira, ötletadókra, támogatókra, fel-
adatvállalókra. Rátaláltunk, s valahol mélyen a lelkünkbe vésődött a Sütő And-
rás egyik írásából kiragadott idézet: „Jövőnk oda van letéve az iskola falai kö-
zé”, mely cselekvésünk mottójává vált. Talán soha annyit szlovákiai magyar 
pedagógusok nem értekez-
tek egymással „iskoláink 
fölöttébb szükséges voltá-
ról”, mint akkoriban. Pró-
báltuk megfogalmazni 
önmagunkat, elképzelése-
inket. Néhány héten belül, 
1990. január 13-án Nyitrán 
az alakuló közgyűlésre ösz-
szegyűlt pedagógusok elfo-
gadták a szervezet ideigle-
nes alapszabályát és prog-
ramját, majd május 12-én az 
első közgyűlésen a járások 
küldöttei megválasztották az SZMPSZ vezetését. Azóta 20 esztendő telt el.   
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Az első 3–4 év a szövetség tevékenységi területeinek és formáinak kialakí-
tásával telt el.  

Az SZMPSZ vezetése politikai pártjaink vezetőivel és a miniszterrel ta-
nácskozott a nemzetiségi főosztály átszervezéséről. Újra nyíltak a körzetesítés 
után szétválasztott kisiskolák, magán- és egyházi iskolák alapítására került sor. 
Kapcsolatok jöttek létre a budapesti oktatási minisztériummal, és az erdélyi 
pedagógusokkal. Deákiban nyári egyetemi programok indultak. Magyarországi 
egyetemek kihelyezett részlegei, konzultációs központjai kezdték meg működé-
süket Komáromban, Kassán. Nyitrán tervbe vették a Nemzetiségi Kultúrák 
Karának létrehozását. Megalakult a magyarországi teljes és részképzést felügye-
lő ösztöndíjtanács, Nevelés címmel magyar nyelvű pedagóguslap jött létre, 
megjelent a szövetség belső tájékoztató kiadványa, a Híreink. Kiépült az 
SZMPSZ komáromi központja, miközben a pedagógusok mindinkább kijóza-
nodtak a rendszerváltás mámorából.  

Az 1994–98 közötti évek az anyanyelv megőrzésének és iskoláink meg-
védésének időszaka volt. Az oktatási minisztériumban előkerült az „alternatív 
tervezet”, mely az egyes tantárgyak szlovák nyelven való oktatásának bevezeté-
sével a magyar nyelvű oktatás felszámolására irányult. Szövetségünk 46 ezer pe-
tíciós aláírással próbált ellenállni a veszélyes koncepciónak.  A rozsnyói pedagó-
gustalálkozón történt incidenst követően 1995. április 22-én került sor az 
SZMPSZ és a Csemadok által kezdeményezett komáromi tiltakozó nagygyűlésre, 
ahol szülők, továbbá civil szervezetek, politikai pártjaink, parlamenti képviselő-
ink tiltakoztak a jogsérelmek ellen. Az igazgatói leváltásokra 1995 júniusában 
tiltakozó rendezvényekkel, néma felvonulásokkal, polgári engedetlenségi akciók 
sorával válaszoltunk. Szeptember 5-én a magyar iskolák diákjainak 70%-a nem 
vett részt a tanításon. A tiltakozások nemzetközi visszhangot is kiváltottak. 
Ennek ellenére 1997-ben egy újabb, a kétnyelvű bizonyítványok kiadását meg-
tiltó rendelet született. Ismét csatasorba álltunk iskoláink védelmére.  

 Az érdekvédelmi harcok mellett, a legkeményebb mecsiari időszakban 
sem adhattuk fel a szakmai programok szervezését. A nagymegyeri, rimaszom-
bati nyári egyetemeken, a rozsnyói pedagógustalálkozókon az oktatási rendszer 
demokratizálásáról, az autonóm iskoláról vitáztunk. Az igazgatók és az alap-
szervezeti elnökök találkozója, diákönkormányzati konferencia, tantárgyszakér-
tők bevonása a munkába, és a tantárgyi versenyek szervezése jelzi, hogy a 
szakmai építkezés útján előre léptünk. Az 1998-as parlamenti választások után 
kedvezőbb légkör alakult ki a magyar közoktatás számára is.       

 Megerősödött a reménykedésünk, hogy az oktatási rendszer általunk 
óhajtott változása végre bekövetkezik. Megszűnik a parancsuralom, kibonta-
kozhat a sokszínűség, erősödhet az intézmények önállóssága, felértékelődik a 
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szakértelem, kiépülnek az iskolákat, óvodákat s a bennük munkálkodó pedagó-
gusokat szolgáló háttérintézmények. Rendszeressé vált a budapesti oktatási 
tanács munkája. Együttműködés indult a Rákóczi Szövetséggel és a Célalapok-
kal a beiratkozási program sikere érdekében. 

 Egy szervezet életrevalóságának mércéje, hogy megfelelően válaszol-e a 
kihívásokra. A tagság növelése, a merev szervezeti felépítés lazítása, a feladatok 
fontossági sorrendjének tisztázása, az anyagi források hatékony felhasználása 
mind sikerességet befolyásoló tényező. Az ezredvég elanyagiasodott világa már 
nem kedvezett az önkéntes vállaláson alapuló civil szerveződéseknek. A vállalt 
feladatok általában nem az OV döntéseiből, de az iroda munkatársainak kez-
deményezéseiből adódtak. Az ő érdemük volt, hogy a működés tizedik évéhez 
közeledve pedagógiai fejlesztések indultak, igényes továbbképzési programok 
születtek, szakmai fejlesztő műhelyek alakultak, melynek példái a CED-prog-
ram kifejlesztése, az iskolák pedagógiai programjaira, a minőségbiztosításra és a 
pedagógiai értékelésre való odafigyeltetés. Mind több képzés valósult meg a 
régiókban. Magyarországi támogatással informatikai eszközöket juttattunk el a 
középiskolákba. Hatékony együttműködés alakult ki a határ menti megyei pe-
dagógiai intézetekkel. A szakmai programok mellett közéleti rendezvényeket 
indítottunk útjára, melyek közül a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnep-
ségei emelkednek ki, mellyel célunk volt még inkább tudatosítani közösségünk 
tagjaiban a művelődés és az anyanyelvi oktatás fontosságát. 

A 2000–2006 közötti időszak oktatáspolitikai eredményeire: az iskolák 
önkormányzati fenntartására, a kisebbségi koeficienssel is számoló normatív 
támogatási rendszer pozitívumaira, az iskolatanácsok jogköreinek kodifikálásá-
ra, a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő iskolaprogramok előnyeire szövet-
ségünk is építhetett. Önkormányzati és iskolakonferenciákat szerveztünk, és 
egy Phare-projekt is segítette a törvényekkel, a finanszírozási szabályokkal való 
alaposabb megismerkedést. Szövetségünk tagjai a megyei és a helyi önkor-
mányzatokban, a tanügyi és a városi hivatalokban, akárcsak a tanfelügyelőségek 
apparátusában segítségére voltak iskoláinknak. Megalakult az Intézményveze-
tők Országos Társulása, melynek keretében a középiskolák igazgatói a szakkép-
zés problémáit, míg az alapiskolák vezetői a kistérségi iskolai hálózat fejleszté-
sét egyeztették.  Az óvodától az egyetemig kiépült a nemzetiségi oktatás. A 
komáromi Selye János Egyetem létrehozásával és a nyitrai felsőoktatási lehető-
ségek bővülésével új perspektívák nyíltak meg a magyar iskolát végzett fiatalok 
számára. Jutott pénz az iskolaépületek felújítására is. Sajnálatos azonban, hogy 
a magyar iskolák munkáját segítő állami módszertani központ létrehozására tett 
kísérletünk nem járt sikerrel. A szövetségen belül létrehoztuk a PPA-ványt és a 
CPI-et. Az alapítvány az SZMPSZ anyagi forrásainak megalapozása, míg az 
intézet a sokszorosára duzzadt szakmai feladatok ellátása céljából született.  
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Egy-két éven belül mindkét szervezeti egység változásokon esett át. A PPA 
átalakításával, bevonva a SZMSZSZ-t, felvállaltuk az anyaországi támogatások 
eljuttatását az iskolák szülői szövetségeihez, míg a Selye Egyetemmel közös 
működtetésűvé váló CPI transzformációjának célja az intézet működésének 
anyagi megalapozása volt, mely rövid ideig, az újabb kormányváltozásig a hazai 
OM támogatásával indíthatta programjait. Szövetségünk a PPA Kuratóriumá-
ban kialakult feszültségek miatt elvesztette befolyását az alapítvány működteté-
sére. Az alapítvány sorsa közügy, ezért bízunk abban, hogy a magyar állam a 
kormányváltás után a támogatások eddigi hasznosulását figyelembe véve meg-
találja a hatékonyabb megoldást a felvidéki magyar oktatás segítésére, mely az 
identitás megtartását a családban és az iskolában egyaránt szolgálni fogja.  

A 2006-tól a 2010-ig terjedő időszakban a szakmai építkezés mellett mind 
erőteljesebben kényszerültünk arra, hogy az OM-nak a nemzetiségi oktatás elle-
nében tett intézkedéseire reagáljunk. Az OM Nemzetiségi Osztályáról a magyar 
munkatársak eltávolítása, a földrajzi nevek használatának tankönyvi szabályozása, 
az országos tudásfelmérések botrányos megvalósítása arra kényszerítette szö-
vetségünket, hogy nyilatkozatok, állásfoglalások formájában szavát hallassa. 
Felhívtuk a figyelmet az EU-s támogatási keretek elosztásának aránytalanságára 
a magyar iskolák rovására. Az új oktatási törvény megalkotásakor jeleztük, hogy 
elhamarkodott bevezetésével éppen a tartalmi változások megalapozása marad 
el. A törvény számunkra is elfogadható változata érdekében tiltakozásokat kez-
deményeztünk. A magyar civil szervezetek összefogásával felújítottuk a koordi-
nációs tanácsok működését. A dunaszerdahelyi sportpályán a nyelvtörvény 
ellen kinyilvánítottuk elmarasztaló ítéletünket. Mindezen lépések csak az ese-
ményekre való reagálást jelentették, legjobb esetben is csak a támadások vissza-
veréséig jutottunk el. Sajnos az anyaország akkori kormánya sem igazán vállalt 
sorsközösséget, nyújtott hatékonyabb segítséget szándékaink támogatásában.  

Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy szövetségünknek évtizedet átívelő 
sikeres rendezvényei vannak: 

  A rozsnyói országos pedagógustalálkozók szakmai konferenciái, a nagy-
szerű előadókkal, a kiállítások, a kerekasztal-beszélgetések, a szakmai viták szá-
zakat vonzanak évente ebbe az egykori bányavárosba.   

A hazai nyári egyetemi programok Deákitól kezdve Komáromon, Rima-
szombaton, Kassán, Nagymegyeren át Dunaszerdahelyig rendkívül népszerűek 
voltak, és ma is azok a kollégák körében mind a képzések szakmai színvonala, 
mind a szabadidős programok miatt. Kiválóak és hasznosak az anyaországi 
képzések, napjainkban pedig mindinkább fokozódik az érdeklődés a határon 
túli pedagógusszövetségek által szervezett nyári akadémiák iránt. 
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Az őszi időszakban a jelentős évfordulókhoz kötődő emlékkonferenciák 
a tantárgyi-szakmai ismereteken túl nemzetünk kulturális és történelmi öröksé-
ge, nagyjaink életművének kisugárzó erejére irányítja a pedagógusaink figyel-
mét.  

Az országos programok mellett regionális központjaink és területi vá-
lasztmányaink is sikeres szakmai napokat szerveznek, melyekhez alapítványi 
támogatások közvetítésével teremtünk anyagi forrásokat. A legrangosabb ko-
máromi mellett minden régió sajátos programokkal jelentkezik. Társszervező-
ként kapcsolódunk be a nógrádi, a honti, a palócföldi regionális pedagógusta-
lálkozók rendezvényeibe és a Katedra napokba. Közös szakmai programokat 
valósítunk meg az egyházakkal, a szülőkkel és a civil szervezetekkel.  

Az Óvodapedagógusok Szakmai Társulása az SZMPSZ megalakulása óta 
tevékenykedik. A népviseleti babák létrehozása indította el az óvónők egymásra 
találását, ennek napjainkba ható lecsapódása a népviseleti babák múzeumának 
ez évi megnyitása. Az évente megrendezett óvodapedagógiai konferencia, a 
partneróvodákkal közös rendezvények, az iskolai és az óvodai közös intézmé-
nyek gondjainak segítése, az óvónők részvétele a beiratkozási programban – 
fontos része az SZMPSZ munkájának. Óvónőink tisztában vannak vele, hogy a 
gyerek kiskorában nem az életre készül, de él, s minél hosszabb a gyermekkor, 
annál harmonikusabb és boldogabb lesz a felnőtt élete. A kedvezménytörvény 
kiterjesztése az óvodásokra bizonyára kedvező hatással lesz ezeknek a tevé-
kenységeknek a fokozására.   

Az elmúlt öt évben fokozottabb figyelemmel kísértük a magyar iskolák 
tankönyvellátását. Véleményt formáltunk a honismereti és a történelem tan-
könyvek ügyében. Napjainkban felmértük a tankönyvhiányt a magyar iskolák-
ban. Az érdekeltek bevonásával szakmai tanácskozást szerveztünk a tanköny-
vek írásáról, fordításáról, kiadásáról. Kezdeményeztük a magyarországi tan-
könyvek adaptációját és használatuk jóváhagyását. A regionális ismeretek be-
vonására az oktatásba a komáromi, a mátyusföldi és a gömöri régióban segéd-
tankönyvet jelentettünk meg.  

Európai uniós program és anyaországi támogatásokkal tantárgyi fejleszté-
seket valósítottunk meg a digitális technika felhasználásával. Informatikus kol-
légáink érdeme az ECDL-képzések szervezése, az interaktív tananyagok kialakí-
tása, akkreditált továbbképzések elindítása. 

A fejlesztő pedagógiai programokat a tanulási zavarokkal küzdő diákok 
iránti fokozottabb odafigyelés hozta létre, a megvalósult színvonalas tovább-
képzések és a szakembergárda létrejötte a Selye Egyetemen a gyógypedagógiai 
szakirány elindítását is motiválja.  
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A hatékony szlovák nyelvoktatással foglalkozó munkacsoportunk tevé-
kenysége ma már államilag kiadott tankönyvekben mérhető. Az idegen nyelvek 
eredményes kommunikatív oktatási módszereire épülő koncepció figyelembe 
veszi a nyelvhasználat regionális sajátosságait és a többnyelvűséggel kapcsolatos 
kutatások eredményeit.  

Szövetségünk rendkívüli figyelmet szentel a tanulmányi versenyeknek, 
műveltségi vetélkedőknek, szaktáboroknak. Nagy hagyománya van a helyesírási 
versenynek, a Tudok tudományos diákkonferenciának, a helyi értékeket feldol-
gozó Kincskeresők bemutatónak és tábornak, az országos rajzpályázatnak, a 
vers- és prózamondó tábornak, a gyermek színjátszó- és bábcsoportok vetélke-
dőjének, a földrajz és környezetvédelmi versenynek és szaktábornak. Új szín-
foltot jelentenek a gömöri régióban a projektpedagógiai módszerre épülő, 
évente megvalósuló bemutatók.  

Az SZMPSZ kezdeményezésére tehetségpontok alakultak az ország több 
pontján, melyek új elemekkel, például képzőművészeti foglalkozásokkal, tanös-
vény létrehozásával, a sporttehetségekkel való szervezett foglalkozással, és to-
vábbi programokkal gazdagítják a diákokkal való foglalkozások körét.  

Képzésekkel segítjük a tehetségek felkarolását, fejlesztését, a mentorrend-
szer kiépítését, a diákok bevonását a tudományos kutatásokba és a művészeti 
alkotó folyamatokba. 

A közeljövő egyik fontos feladatának tartjuk a szlovákiai magyar közokta-
tás szakmai intézményeinek a kiépítését. Előzetes tárgyalásaink alapján egy 
módszertani központ vagy intézet kialakításának tervezetét néhány héten belül 
beterjesztjük a kormány miniszterelnök-helyetteséhez. Úgyszintén kezdemé-
nyezzük az OM-ban és az állami intézményekben a magyar iskolák specifikus 
problémáinak megoldását ellátó részlegek létrehozását.    

A szlovákiai magyar pedagógusok elvégzett munkájuk alapján megérde-
melnének egy olyan intézetet, központot, pedagógusházat, mely országos ha-
táskörrel szolgálná közoktatásunkat, ahol a szakmát lehetne művelni, tovább-
képzéseket, konferenciákat szervezni, szakmai szolgáltatásokat ellátni az iskolák 
igényei alapján, hasznos kiadványokat megjelentetni, oktatáskutatást végezni, 
ahol pedagóguskönyvtár, DVD-tár is működne. Ahol a közoktatást és a felső-
oktatást képviselő szakemberek hatékonyan együttműködnének egymással és a 
további kisebbségi intézménnyel, a Fórum Kisebbségkutató Intézettel, a 
Gramma Nyelvi Irodával a kisebbségi oktatás gondjainak megoldásában.  Eh-
hez a szakma, a politika, a közélet összefogására, a hazai és az anyaországi tá-
mogatások célirányos befektetésére lenne szükség.  

A demográfiai mutatók és az asszimilációs veszteségek azt jelzik, hogy is-
koláink diáklétszámának fogyatkozása jelentős. Alapiskoláink ¼-be 20-nál ke-
vesebb diák jár. Ezért újra kell gondolnunk, hogy a következő években milyen 
formában segíthetjük a magyar közoktatás önigazgatási elemeinek továbbépítését.  
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Hol és hogyan kezdtünk 1990-ben? 
 

A legkülönbözőbb helyekről szerzett és kölcsönkért székek, néhány regál, 
könyvespolcokká alakítható kiselejtezett óvodai bútorok, anyaországi gyűjtések 
termése, melyeknek az együttérzést kifejező értéke volt nagyobb, mint a kül-
demény gyakorlati felhasználhatósága, telefon, fénymásoló, számítógép híján 
egy Olivetti írógép merítette ki az irodatechnika fogalmát és tárát – jellemezte a 
20 év előtti helyzetet egyik kollégánk.  

Ma szövetségünknek 2700 tagja van. A tagok 12 TV 135 alapszervezeté-
be tömörülnek. A szövetség fő döntéshozó szerve az OV. Tájékoztatási rend-
szerünk alapját a folyamatosan felújított honlap és a Pedagógusfórum alkotja. 
Az e-mailes kapcsolattartást és a videokonferenciát is kihasználjuk munkánk 
során. Elmondható, hogy a szövetségben a két évtizedben több száz felvidéki 
pedagógus aktívan tevékenykedett, több ezren vettek részt a szakmai és a köz-
életi rendezvényeken. Ma szövetségünknek már halottai is vannak, olyanok, 
mint az elveiben következetes és meg nem alkuvó Kovács Péter, az óvónőket 
szárnyai alá fogó Vankó Terézia, a közösségi erőfeszítéseket és a szakszerűsé-
get egyaránt képviselő Korpás Pál, a szülőföldünk tájértékeinek megismeréséért 
sokat tevő Pomichal Richard és a többiek.  

Folytatnunk kell tovább a munkát! 

A 20. évforduló késztet arra, hogy a szövetségben tevékenykedők újra-
gondolják, merre és hogyan folytassuk a munkát. Személyes példával, konok 
hittel, szakmai felkészültséggel, elszántsággal –, hogy ne vetéljenek el kezdemé-
nyezéseink, elképzeléseink, sem a politika ellenárja, sem önmagunk tehetetlen-
sége miatt!  Vajon hazai és anyaországi támogatással szervezeti formáiban regi-
onálisan is megerősödik-e a szövetség? Lesz-e stratégiai beruházás a kisebbségi 
közoktatásban is, nemzeti fontosságúvá emelkedik-e a szövetség státusza, vagy 
a felsőoktatás kistestvére marad továbbra is, kimaradva a politikacsinálók és a 
politikát háttérből befolyásoló lobbyk látóköréből? A felsőoktatási intézmények 
húzóágai lesznek-e a közoktatásnak, a tudományos élet személyiségei segítik-e 
az ifjú tehetségeket, és mi, pedagógusok diákjainkban felszínre hozzuk-e az 
ambíciókat?              

Az eredmények köteleznek. A pedagógusok hasznos módszereket sajátí-
tottak el a szövetség szakmai rendezvényein. A programok megvalósítása során 
a pedagógustársadalom cselekvő közösségé alakult. A kisebbségi létben őrzői 
kell hogy maradjunk az örökségnek, mert  viszonyulásaink, tetteink, jellemünk 
lesznek építőkövei a jövőnknek. Sokszor esetlenek vagyunk, nyom a felelősség, 
nyelvtörvényekkel próbálnak béklyóba kötni bennünket. Ma 20 év után is meg 
kell harcolni az anyanyelvünkben való megmaradásért. Az őrzőkre továbbra is 
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szükség van, hogy óvják iskoláinkat, vigyázzák a tartást. Az a szervezet, amelyik 
nem tudja teljesíteni küldetését, ahol az emberek belső motivációja nincs össz-
hangban a közösség céljaival, az súlytalanná válik és elenyészik. Én hiszem, 
hogy ezt a szövetséget a szlovákiai magyar pedagógusok képesek továbbéltetni.   

Meddig bírja erővel a civil szervezeti formában tevékenykedő SZMPSZ 
és a CPI négy pedagógiai munkatársa, mennyiben képesek mozgósítani, szak-
mai megalapozottsággal és közéleti elkötelezettséggel tenni a dolgukat, anyagi 
forrásokat előteremteni, pályázni, ügyeket bonyolítani, s az iskolai elfoglaltsá-
guk mellett a regionális és a helyi tisztségviselők és szervezők mennyiben lesz-
nek társaik mindebben?   

Eddig politikai vezetőink vállalták a közösségi összetartozás képviseletét. 
Ma közösségünk politikailag kettészakadt. A pedagógustársadalom, mely hosz-
szabb távú érdekek, értékek és normák mentén munkálkodik, szeretné elkerülni 
ezt a megosztottságot.  A természeti törvényekkel nincs esélyünk szembe men-
ni, de az ember által hozott törvényekkel már gyakran szembefordulunk.  

Életünkben szükségünk van a vezérlő elvekre. Az ember lényében benne 
találtatik a hitetlenségén át a bizonyosságig eljutó Tamás, Saulusból a szeretet 
himnuszáig nagy utat megtett Pál. Olykor Júdásokká alacsonyodunk, máskor 
Péternek hisszük magunkat. És azt sem tudjuk mi az oka, hogy e világon sok-
szor a gonoszoknak előmenetelek és jó szerencsékkel virágozó állapotjok va-
gyon: az igazak pedig galibákkal, keresztekkel, fogyatkozásokkal környékeztet-
nek? Tehetnénk fel a kérdést Pázmány Péterrel. 

Mindezek ellenére már őseink is kolostorokat, iskolákat építettek ezen a 
tájon, hogy a tudás megtartsa őket. Feladatunk, hogy a konfliktusok helyett a 
műveltség szellemében mi is a megoldásokat keressük. A műveltség az emberi-
ség nagy szellemi teljesítményeinek ismeretét jelenti. Aki végigjárja ezt az utat, 
annak alapvetően megváltozik a viszonya a valósághoz, egyfajta lényeglátással 
és bölcsességgel képes vizsgálni a világ dolgait. S aki a közösség javára tenni, 
alkotni tud, olyan tartalmat ad az életének, amely személyiséget megtartó, bol-
dog állapotot idéz elő és tart fenn.    

A mai világ csábításai arra irányítják a figyelmünket, hogy az érdekeinket 
fogalmazzuk meg. Sokan járnak ezen az úton, de sokan keresnek egy másik 
utat, az értékekhez vezetőt. Az 1960-as évek beatnemzedékének tehetősebbje 
Indiába indult el a jógik titkait ellesni, ma ezrek zarándokolnak Santiago de  
Compostellába, hogy önmagukra leljenek. Parányi világokat és távoli csillagokat 
kutatunk, hogy a titkok nyomára bukkanjunk, mert szeretnénk, ha hasznosak 
lennénk, ha időtálló értékeket tudnánk létrehozni, olyan hittel, mint ahogyan 
régen a székesegyházak falaiba épültek be a hit kőtömbjei. Mert hinnünk kell 
abban, hogy az örökkévalóságába beleférnek a mi múlandóságunk építményei, 
munkánk eredménye, a pedagógusok erőfeszítései is. 
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Megesik olykor, hogy pedagógusi munkánk eredményének sajátos kime-
netele van, és nem érjük el diákjainknál az általunk elképzelt hatást. Diákjaink 
mégis a beléjük plántált küldetéscsírákat saját maguk növesztik tovább. Ha az 
elvetett mag jó földbe hull, kikel és gazdag termést hoz, s visszaköszön kezünk 
nyoma.   

Az egyik, ma külföldön élő diákom azt kérdezte tőlem nemrégen, hogy 
van-e még 100 igaz ember, van-e még 100, netán 1000 felvidéki magyar peda-
gógus, aki számára fontos, hogy mit tesz naponta, hetente, tanévről tanévre az 
iskolában? Mert ha van, akkor érdemes fenntartani ezt a szövetséget.  

Ma ünnepelni jöttünk össze azokat, akik tartalommal töltik meg a szövet-
ség nyújtotta kereteket. Az ünnep alkalom arra is, hogy elérjünk egymáshoz.  

Szövetségünk vezetése nevében szeretném megköszönni a magyar óvo-
dák, iskolák minden tevékeny pedagógusának, a szövetség tagjainak, az egykori 
és mai tisztségviselőknek, a szakmai rendezvények, a diákversenyek, az önzet-
len helyi szervezőknek, a programok megvalósítóinak a Pedagógusszövetség 
keretei között elvégzett munkát. Ők azok, akik a ma tetteivel a jövő útjait is 
megrajzolják. Köszönöm támogatóinknak a segítséget, partnereinknek az 
együttműködést. 

 Köszönöm vendégeinknek, hogy eljöttek velünk együtt ünnepelni. Kí-
vánok szép és kellemes közös együttlétet! 

      


