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Bevezető

Sikeres, fejlesztésekben és szakmai programokban gazdag 2019-es évet tudha-
tunk magunk mögött. Olyan évet, amelyben hagyományos nagyrendezvényeink több 
ezer fős látogatottsággal, erős társadalmi és médiatámogatás mellett valósultak meg, 
s  amelyben az aktuális időszakban indított módszertani folyamatokkal újabb kistele-
pülések közösségeivel dolgoztunk együtt a kulturális alapellátás egyre bővülő rendsze-
rében.

A Nemzeti Művelődési Intézet, s a Kárpát-medencében szolgálatot ellátó közmű-
velődési szervezetek feladatellátásának mindennapjaiba is, mérföldkő jelentőségű vál-
tozásokat hoz majd a 2020-as esztendő: a  Nemzeti Művelődési Intézet Lakiteleken, 
a Hungarikum Ligetben megépült székházával nemcsak szimbolikus értelemben, ha-
nem mindennapi valóságában is a Kárpát-medence meghatározó kulturális értékköz-
pontjának részévé válik.

Lezsák Sándorné, a Lakitelek Népfőiskola igazgatója ebből az alkalomból köszöntőt 
mondott a Lakiteleki Népfőiskolán, ahol a Nemzeti Művelődési Intézet hagyományos 
Évértékelő Konferenciáját tartotta. Az eseményen az intézet munkájáról elhangzott 
számadás, számvetés történetiségében adott számot az elmúlt hét évről, elhelyezve in-
tézetünket a társadalomfejlesztő, innovatív szférában, amely jelentős hatású a közmű-
velődési szakma egészére is alapjaiban, és ezen belül sok területén meghatározva azt.

Az idei év más szempontból is jelentős volt: 2019-ben a Nemzeti Művelődési In-
tézet első alkalommal illette szakmai elismeréssel a közművelődés területén tevékeny, 
kimagasló munkát végző személyeket, közösségeket. A 2019-ben alapított szakmai el-
ismeréssel, az Illyés Gyula Közművelődési Életműdíjjal kitüntetett csángókutató, Ha-
lász Péter laudációját Illyés Gyula lánya, Illyés Mária mondta el a Művelődési Intézet 
XII. Stratégiai Konferenciájának részeként, megtisztelve ezzel nem csak a díjazottat, 
hanem intézetünket is.

A Népfőiskolai Vándorakadémia székelyföldi tapasztalati gazdagságáról és elméleti 
felkészültségéről beszámol az előző és mostani lapszám is. A szervezetek megjelente-
tett írásai felelős gondolkodásról tanúskodnak, amelyek minden bizonnyal a népfőis-
kolai elképzelések megvalósítására is inspiráló hatással lesznek.

A folyóiratban az év végi, népfőiskolai számokban eddig idéztünk Beke Pál Méltó-
ságkereső című kiadványából, most a kötet új kiadását ünnepelve ennek bevezetőjét 
közöljük.

A  közeledő karácsonyt köszöntjük A  lőcsei Krisztus születése szoborcsoport írá-
sunkkal, az alkotás feltehetően az egyik legkorábbi betlehemes emlékünk a Kárpát-me-
dencében.
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