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Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!

Kedves Olvasó!

A Nemzeti Művelődési Intézet Szín Közösségi Művelődés folyóiratának példaértékű tematikus számát tartja 

a kezében, melyben olyan polgármesterekkel készült interjúkat, portrékat olvashat, akik nemcsak településve-

zetőként, de közösségi emberként is bizonyítottak. Tevékenységük jól példázza azt, hogy milyen nagy igény van 

olyan települési vezetőkre, akik nem felülről, hanem belülről néznek az általuk képviselt közösségekre, ezáltal 

hitelesebb képet kapva a település valós helyzetéről, igényeiről, egyedi értékeiről és kiaknázható lehetőségeiről. 

Így válhatnak a település közösségei és helyi értékei stratégiai jelentőségűvé a településvezetés számára.

Jó szívvel ajánlom e példamutató vezetők által felkarolt vagy elindított mintaprogramokat, helyi kezdemé-

nyezéseket. Ezek a helyi folyamatok élő bizonyítékai a közösségi leleménynek, a helyiek bölcsességének, mellyel 

a település lokálpatrióta lakói – egymással összefogva, a közösség minden tagjának megtalálva a megfelelő sze-

repet – releváns, hiteles válaszokat tudtak adni társadalmi kihívásokra egy jó vezető irányításával vagy támoga-

tásával.

Mindezeknek a közösségekre építő, lehetőségekre és értékekre fókuszáló programoknak nemcsak megtartó 

erejük van, hanem hosszútávra szóló társadalom- és gazdaságfejlesztő hatásuk is. A cikkekben szereplő polgár-

mesterek közül ki a közmunkában rejlő lehetőségek kiaknázásával indított el mintagazdaságot, ki a környékbeli 

termelőket fogta össze, ki a turizmus felvirágoztatásában jeleskedett, ki a régi népi gazdálkodás felelevenítésével 

és terjesztésével biztosított megélhetést a falubelieknek, ki pedig pezsgő kulturális élettel állította meg az elván-

dorlást a településről.

A Szín – Közösségi Művelődés című folyóiratot kiadó Nemzeti Művelődési Intézet – az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának háttérintézménye – megyei irodahálózatának munkatársai a szakmában dolgozók ajánlásai 

alapján hazánk minden megyéjéből felkerestek karizmatikus, eredményes vezetőket, hogy portrét készítsenek 

róluk, tevékenységükről, valamint a településen megvalósult, előremutató programokról és folyamatokról. Az 

összes interjú nem is fért bele a nyolcvannyolc oldalba, egy részüket a következő lapszámokban találhatják majd, 

szíves fi gyelmükbe ajánlom a folyóirat mostani és további számait is.

Reményeim szerint e tematikus számot fejlesztő munkájuk során hasznosnak ítélik meg, ha ez így van, arra 

bíztatom Önöket, hogy merítsenek ihletet az itt bemutatott példákból, s ha látnak benne követendő példát vagy 

folyamatot a településük számára, vegyék fel a kapcsolatot az inspiráló települési vezetőkkel – együttműködés, 

tapasztalatcsere céljából!
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