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Mi dolgunk a világban?

Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi  munka volt!

(Részlet Vörösmarty Mihály: 

Gondolatok a könyvtárban c. verséből, 1844)

Mi dolgunk a világban? Tettük fel a kérdést Ungvári Misi barátommal jó néhány alkalommal 

a még közös, békési civil létünk folyamán, ha olykor-olykor összesodort minket a sors kegyes 

szele.

Cselekedtünk, tettük a dolgunkat itthon, mert hittünk abban, hogy ahová születtünk – le-

gyen az bármennyire kis- vagy zsáktelepülés, akár halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a belvíz 

által sokszor sárba döntött és családokat megnyomorított is – az sorsszerű. Itt dolgunk és fel-

adatunk van, tehetségünk és legjobb tudásunk szerint. Senki nem kért és nem is kényszerített 

minket soha, hogy itthon maradjunk. Valami elemi belső erő, amely megjelent, és mozgatta/

mozgatja az embert ösztönösen is.

A  folyóiratunk most megjelent számában olyan kistelepülések közösségi kezdeményezése-

iről mutatunk tárházat, életképeket, ahol ennek szellemiségében tesznek és cselekednek nap 

mint nap az otthon élők önmagukért, a családjukért, közösségükért, településükért. Bepillantást 

nyerhetünk a Tolna megyei gyulaji kezdeményezésekbe éppúgy, mint a Borsod megyei kisgyőri 

faluközösség értékmegőrző, értékteremtő közösségi folyamataiba. Győr-Moson-Sopron megyé-

ből Darnózseli polgármestere ad betekintést elkötelezett munkájába, s többek között a Nógrád 

megyei Drégelypalánk közösségeinek kezdeményezéseit is nyomon követhetjük. Lapszámunk-

ban olvashatnak a települési és megyei értéktár bizottságok munkájáról, megismerhetik az őket 

segítő-támogató értékőrzők tevékenységeit, akik a közösség erejét és hitét mozgósítva értek el 

kézzelfogható eredményeket településük kulturális és gazdasági életének élénkítésében.

Misi elment őseink porához. A nagy beszélgetéseket már egy másik dimenzióban folytatjuk 

mi ketten. Itt hagyta viszont számunkra örökül azt a szemléletet, azt a meggyőződésből fakadó 

tenni akarást és hitet, amely ott van mindazon elkötelezett emberekben, akik tesznek önmagu-

kon túl a közösségükért is. Ők tudják, mi dolguk a világban.
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