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Megtartó értékeink

A Nemzeti Művelődési Intézet, a Népfőiskola Alapítvány és a Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szö-
vetsége kétévente nagyszabású eseményen, a Magyar Értékek Napján ünnepli az értékfeltárás Kárpát-me-
dencei eredményeit. Az értékmozgalomnak a rendezvény egyik legnagyobb bemutatkozási lehetősége, de 
maga az értéktári munka az értékekre nyitott, helyi közösségekkel és az értékeket megóvó, elkötelezett helyi 
emberek folyamatos odafigyelésével kezdődik.

Az egyik legszebb, s mindannyiunk által használt értékünk, a hihetetlenül színes anyanyelvünk, melyet 
kisgyermekként sajátítunk el a családban, elsődlegesen, mint nevéből is adódik, az édesanyánktól. A versek, 
mesék, mondókák, rigmusok, dalok, napról napra ismertetnek meg minket anyanyelvünkkel, melyet a leg-
vészterhesebb időkben is féltőn óvott minden magyar a Kárpát-medencében.

Még csak cseperedünk, de már illatáról megismerjük, a térségekre jellemző ételeinket, melyek az ünne-
pi asztalra kerülnek, azok titkos családi receptjei pedig generációról generációra öröklődnek.

A hely, ahol felnövünk, ahol az első botladozó lépéseket tesszük: a kanyargós utcák, a templom, ősink-
nek nyughelyet adó sírkert, a piac, a természet megannyi csodája, mely körbe vesz minket, a hagyománya-
ink, melyek megjelennek ünnepi és családi alkalmakkor, a mesterségek, melyek apáról fiúra szálnak, mind-
mind belénk ivódnak mire felnőtté válunk. Ily módon az értékszemlélet átadásának elsődleges színtere a 
család, a rokonság, a helyi közösség. Amikor az értékeket ünnepeljük, az értékeket átadó családi és rokoni 
közösségeket is ünnepeljük.

A Nemzeti Művelődési Intézet Szín folyóirata évről évre megjelentet egy olyan lapszámot, amelyben az 
értéktári munka jó gyakorlatait, követendő példáit jeleníti meg.

Idei, a Magyar Értékek Napjára kiadott lapszámunk megerősíti, hogy értékeink és értékfeltáró közössé-
geink nagyban hozzájárulnak identitásunk megőrzéséhez, a települések népességmegtartó képességén túl, 
a  képességmegtartó népességének megtartásához, a  partnerségek kiépítéséhez, a  hazai és a határon túli 
kulturális kapcsolatok elmélyítéséhez.

A  folyóirat oldalain többek között megismerhetjük a Körös-völgyi Sokadalom közösségépítő erejét, 
a  több száz éves pálos rendi szellemi hagyatékát, a  közösségi színtérként működő nyírgyulaji rózsakert, 
a Tar községben formálódó Nógrádi pajtaszínház sikerei pedig rámutatnak arra, miképp válhat egy közös-
ségépítő helyi mozgalom egy komplexebb program, ezúttal a Mátrai Körtúra részévé.

Szintén a közművelődés és a turisztikai szolgáltatás sikeres összehangolására nyújt kiváló példát a törté-
nelmi örökségére, Drégely várára és Szondi György emlékére méltán büszke Drégelypalánk település, ahol a 
kulturális gazdaság a helyi értékgyűjtésre épülve fejlődik. Azt, hogy a kulturális gazdaság fellendítése nem-
csak a már meglévő helyi tradíciók révén valósítható meg, a Zagyvaszántón létrehozott levendulafarm pél-
dáján keresztül tapasztalhatjuk meg.

Családi értékeinket számba véve lapszámunkban felelevenítjük a komatálazás hagyományát, a  vőfély-
kedés szakmai titkaiba a Farkas család három generációját képviselő férfi tagjától kapunk beavatást. Ifjúság 
rovatunkba pedig olyan történetekkel ismerkedhetnek meg, amelyek jól példázzák, hogy mai modern vilá-
gunk fiatal képviselői a kor kihívásai és saját értékrendjük megtartása mellett is értékőrzőkké és értékeinket 
újjáteremtő generációvá válhatnak.

Folyóiratunk aktuális lapszámát Márton Áron kapcsolódó gondolataival ajánlom megtisztelő figyel-
mükbe „Minden nép annyit ér, amennyi értéket saját magából ki tud termelni. S addig él, amíg életét a saját 
erejével tudja táplálni.” 
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