
Intelligencia, értelmesség,
szocio-kulturális tényezők által alapozott adottság, 
kíváncsiság, széleskörű érdeklődés, kiművelt értel-
mi felfogó- és ítélőképesség, eszesség, leleményes-
ség, az adott helyzetekhez történő könnyed, reális 
alkalmazkodás, a környezet értésének, a tapaszta-
latokból levont tanulságok hasznosításának képes-
sége, műveltség, okosság.

Típusai közül a fogalmi intelligencia iskolázott-
sága a verbális és szimbolikus anyag teoretikus, 
logikus feldolgozásában jelentős, a gyakorlati in-
telligencia a mindennapi tevékenységek hatékony-
ságát segíti, a társadalmi intelligencia a megértő 
kapcsolattartás, az érzelmi intelligencia az önbe-
csülés és a társas viszonyok, alakításának megha-
tározója. A helyi szellemi elit, az értelmiség és az 
értelmesség meghatározó tényező lehet a település 
értékeinek felmutatásában, sikereiben.
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Demencia, butaság,
öröklött adottság, tompa elméjűség, ostobaság, 
korlátoltság vagy analfabétaság, tanulatlanság, 
kulturálatlanság, tájékozatlanság, informálatlan-
ság, a saját, a közösségi érdekek és értékek fel nem 
ismerése, tekintélyfüggőség, hiszékenység, a de-
magógia és a félrevezetés bázisa. A gyengeelméjű-
ség gyakran sodró erejű szeretetigénnyel párosul, 
ami növeli a személy kiszolgáltatottságának lehe-
tőségeit.

A butaság következményeként a személyes bol-
dogulás lehetőségei fi gyelmen kívül maradnak, 
a személyes kapcsolatokban erőfölény, fi zikai erő-
szak érvényesülhet. Következményei a dogmati-
kus szemléletmód, előítéletesség, balgaság, bárdo-
latlanság.

A falu derűsen szerette bolondját, sohasem 
akarta intézetbe küldeni.
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Szolidaritás
Humanizmus, egyetértés, együttérzés.
Egyének, csoportok, generációk összetartozás-tu-
data, közösségi kapcsolati formája, kölcsönös kö-
telezettség- és segítségvállalás azonos értékek, 
érdekek, ügyek alapján, kollegialitás, összetartás. 
Időnként országos, nemzetközi célú mozgalom.

Típusai: családi, nemzedéki, generációs, telepü-
lési, testületi, intézményi, politikai, nemzeti, álla-
mi, regionális, globális.
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Tolerancia
Humanizmus, elfogadó-készség, párbeszéd-képes-
ség.
Türelmesség mások etnikai, nemzeti, vallási ho-
vatartozása, nézetei, céljai, életformája iránt, elfo-
gulatlanság, előítélet-mentesség, pozitív értelmi, 
érzelmi viszony a különböző társadalmi rétegek, 
korok kulturális, politikai nézetei, szándékai iránt, 
az együttműködés, a segítségnyújtás keresése, 
azok hirdetése.
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