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A nemzet összetartó ereje

A Nemzeti Művelődési Intézet a Szín Közösségi Művelődés folyóirat egy-egy lap-
számát évente a Kárpát-medencei magyarság közösségeinek bemutatására, értékeik 
és az elkötelezett kulturális szakembereiket dicsérő eredmények megismertetésének 
szenteli.

Az országos módszertani szervezet szakmai kapcsolatai az elszakított nemzetré-
szek kultúráját őrző és továbbadó szakemberekkel nem korlátozódnak csupán egy fo-
lyóirat tematikus lapszámára.

A  kapcsolatokat éltető együttműködések, rendszeres találkozások, közös konfe-
renciák, képzések, értékfeltáró események, a fiatalok bevonását és megtartását célzó 
szakmai programok, népfőiskolai műhelysorozat és a tapasztalatszerzést megalapozó 

„látóutak” teszik teljessé.
Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor egy meghirdetett táborra, műhelymunká-

ra vagy szakkollégiumra tömegesen jelentkeznek a fiatalok Kárpát-medence települé-
seiről, hogy részesei lehessenek a filmkészítés, a színjátszás vagy az értékfeltárás téma-
körben megvalósított fejlesztő folyamatnak.

Ugyanekkora öröm és megtiszteltetés az is, ha az anyaországi közösségi szakembe-
rekkel ismerhetjük meg az elszakított nemzetrészek dolgozó elkötelezett kollégák és 
közösségek jó gyakorlatait, ötletekkel, innovációkkal és kitartással elegyített lelkesedé-
süket, melyből magunk is új erőt merítünk és új kapcsolatokkal, módszertani ajánlá-
sokkal felvértezve térünk vissza munkánkhoz.

A Szín Közösségi Művelődés folyóirat 24. évfolyamának negyedik lapszáma bete-
kintést enged ezekbe az együttműködésekbe: olvasóink megismerhetik a székelyföldi 
Népfőiskolai Vándorakadémia I. keretében bemutatkozó szervezetek, interjút olvas-
hatnak a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesületének vezetőivel a szórvány magyarságot 
megtartó kulturális kezdeményezéseikről, valamint Alsóörs és Zoboralja értékőrző 
szakmai kapcsolatairól.

A  Lakiteleki Népfőiskola értékfeltáró kollégiumainak történetét és eredményeit 
Hágen Ádám, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi titkára írásából ismerhetik meg. 
Az értélfeltárás eredményeit összegző Magyar Értékek Napja eseményei és a kapcso-
lódó ökumenikus terményáldáson elhangzott gondolatok ugyancsak helyet kaptak a 
Kárpát-medencei lapszámban.

Megtiszteltetés számomra a lap kiadójaként és főszerkesztőjeként, hogy a Nemzeti 
Művelődési Intézet volt igazgatója, Halász Péter két interjúban is kiemelt szerepet vál-
lalt. Egyikben szerzőként Nyisztor Ilonával készített életútinterjút, a másikban Mátyus 
Aliz író, szociológus, a  lap alapító főszerkesztője, jelenlegi rovatvezetője kérdezte őt 
szakmai pályafutásáról 80. születésnapja alkalmából. Köszöntjük őt ezúton is, jó egész-
séget és munkájához további alkotókedvet kívánunk.
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