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Závogyán Magdolna

Hazaértünk

Meghatottan és várakozva ajánlom olvasóink figyelmébe a Szín – Közösségi Műve-
lődés folyóirat székházavatáshoz kapcsolódó ünnepi lapszámát.

Néhány héttel ezelőtt, 2020. október 3-án közel ötéves tervező, előkészítő, építő 
munka eredményét adhattuk át Lakiteleken kultúrpolitikusok, egyházi méltóságok, te-
lepülési döntéshozók, anyaországi és külhoni szakemberek, együttműködő partnerek, 
valamint munkatársaink jelenlétében.

A nemzeti színű szalag átvágásával nemcsak a székházat avattuk fel, hanem befe-
jeztük a 2012-ben megkezdett szakmafejlesztő, a közösségi művelődés megújítását cél-
zó korszakos munka első nagy fejezetét is.

A közel egy évtizedes fejlesztő folyamat első lépéseiben szűkebb környezetünkre 
koncentráltunk: átszerveztük az intézményt, felépítettük a struktúráját, kialakítottuk 
a megyei irodák, később igazgatóságok rendszerét, meghatároztuk a küldetést, kijelöl-
tük a főbb szakmai partnerek körét.

Második lépésben szövetséget kötöttünk intézményekkel, szervezetekkel, szakem-
berekkel, és a közös célok mentén elindítottuk az országos hálózatépítést. Több mint 
2500 településen valósítottuk meg a kulturális közfoglalkoztatási programot, majd 
megkezdődött a szakmafejlesztés: elterjesztettük a kidolgozott módszertanokat, új 
mintaprogramok életre hívásával modelleztük le a közösségi művelődés lehetséges ki-
törési pontjait.

A harmadik ütem meghatározó feladata a kulturális alapellátás céljaihoz illeszkedő 
jogszabály előkészítésében való közreműködés és a szakemberutánpótlás feltételeinek 
megteremtése volt.

A székházépítés gondolata csak akkor merült fel, amikor kikristályosodott minden 
összetevő; amikor láttuk, hogy a megfelelő alapokra építve jó irányba tartunk.

Hitünk szerint a székház épülete mindazt megjeleníti, ami fontos számunkra, és 
ami a magyar közművelődés ügyét szolgálja. A  hagyományt, az elődök tiszteletét, 
a Kárpát-medencei nemzeti kultúra szolgálatát tükrözi a reformkort idéző megjelenés, 
a  tudásátadást innovatív technikai megoldások, valamint a befogadó és inspiráló kö-
zösségi terek támogatják.

A duplaszámra duzzadt folyóirat nemcsak a székházátadás pillanatait, eseményeit 
idézi fel, hanem kultúrpolitikusok, szakemberek és partnereink megszólításával mu-
tatja be a székházavatáshoz vezető utat is.

A  most megjelenő ünnepi lapszám egyben szerves folytatása a Szín – Közösségi 
Művelődés folyóirat előző, a 25. évfolyam második lapszámának, amelyben az építés 
folyamatába, a szakmai tervezés előkészítésébe, az épületet meghatározó szellemiség 
vizuális megjelenítésébe avattuk be az olvasókat.

Köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal, biztatásukkal, szakmai ötleteikkel 
segítettek bennünket abban, hogy elmondhassuk: a  Nemzeti Művelődési Intézet ha-
zatért.

A  legnagyobb köszönet azonban elődeinket, az elmúlt másfél század azon elhiva-
tott polgárait illeti meg, akik példás életútjukkal, közösségek létrehozásával, az értékek 
megőrzésével letették a magyar közművelődés alapjait.
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