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Az adventi gondolatokkal telve, 2019 
decemberében a népfőiskolánk több 
meghívásnak is eleget tett. Szomszé-
doknál jártunk, meghitt programokon 
vettünk részt. Öröm volt ez nekünk, 
mint minden együttlét a szeretteinkkel. 
S természetesen a további népfőiskolai 
tervek, együttműködések is előkészítésre 
kerültek.

„S főként azt adjuk egymásnak, szeret-
teinknek, amiből a legkevesebb van, és a 
legdrágább számunkra: időt, élményeket, 
közös emlékeket, figyelmet.  Legyen hát 
ez a néhány hét csönddel, meghallgatás-
sal, figyelemmel és örömmel teli.” (Adventi 
gondolatok)

Szomszédolás
December elsején a Galgamenti Nép-

főiskola adventi ajándékkészítő program-
ján vettünk részt – felelevenítve a régóta 
tervezett együttműködési lehetőségeket. 
Igazi boszorkánykonyhában jártunk, 
ahol a kézműves szappankészítés prakti-
kumaival ismerkedtünk. 

2019. december 15-én az Egressy Gá-
bor Művelődési Házban, Atkáron az Ars 
Antiqua Kamarazenekar és a Dalvarázs 
Show kórus közös adventi hangversenyét 
csodáltuk meg.

Egy régi meghívásnak tettünk eleget s 
persze már a szívünk is vágyott a szép-
re, amikor december 18-án, Hatvanban 
a Grassalkovich Művelődési Házban, 
az ArtCafe Hatvan színpadán a Diótörő 
zenés mesejáték, mint rendhagyó prog-
ram került bemutatásra. Hoffmann híres 
meséje és Csajkovszkij csodálatos zenéje 
külön – külön is hatalmas siker, viszont, 
ha a kettő találkozik egymással, garantált 
az eufória. Az ArtCafe Hatvan programja 
igazi karácsonyi kikapcsolódást nyújtott 
minden korosztály számára – bennünket 
elvarázsolt.

December 21-én Turai évzáró gálamű-
sorra és karácsonyköszöntőre a Bartók 
Béla Művelődési Ház és Könyvtár nagy-
termében „szorongtunk”, bizony telis-tele 
volt a ház aprókkal, nagyokkal s fergete-
ges műsort adtak.

December 29-én a gödöllői Évbúcsúz-
tató Musical Gála minden percét élvez-
tük. Az est sztárfellépői Janza Kata, Gubik 
Petra vagy Kocsis Dénes, Egyházi Géza, 
kísérő zenekar a Sturcz Szmoll bend.

Három fajta szomszédtípus van.  Az 
első csoportba az tartozik, akiről tudjuk, 
hogy van, de olyan mintha nem lenne. El-
megyünk egymás mellett, anélkül, hogy 
rátekintenénk.  A második típus az, akit 

már észreveszünk, jegyzünk és köszön-
tünk. Jó reggelt, jó napot vagy jó estét, 
de azután tovább megyünk.  A harmadik 
típus pedig az, akit nemcsak köszöntünk, 
de leállunk vele szemben, beszélgetünk, 
akivel megosztjuk gongjainkat, bajainkat 
és örömeinket, akivel barátságot kötünk.

Jó szomszédokra leltünk.

Tervek – együttműködések
A szomszédolás eredményeként a 

népfőiskolai tervekben, programok-
ban alakulnak a további együttműkö-
dések. Az éves tervben megjelennek az 
Értékőr Műhelyrészeként–Fenntartha-
tósági programok, Hagyomány és kre-
ativitás, Hetedíziglen programok, Ízek-
Élmények-Értékek, öko- és interaktív 
programok, igény (és lehetőség szerint) 
esetén szenior digit program, Helyi Piac 
– Helyi Termék, szakmai tanulmányutak, 
pályázati felhívások -Élettér-Kép 2020,és 
a Régimódi történet c. kiállítások (hely-
ben, vidéken – Szolnok, Kunhegyes, Eger, 
Túrkeve, Jászberény, Nagyvárad, Bors) 
és hozzánk még a múzeum is házhoz 
jön. Ez utóbbi esemény keretében már 
januárban Csipkébe írt üzenet címen is-
merkedünk meg a Hunnia Csipke törté-
netével, egy egyedülállóan gazdag családi 
örökséggel.A családi vállalkozás elköte-
lezett a múlt értékeinek őrzése, átadása 
mellett, így betekintést kaphatunk egy 
komplex családi vállalkozás szolgálta-
tásaiba is. Februárban pedig a kézműves 
szappankészítéssel ismerkedünk meg, a 
nagyanyáink konyhájában sokféle prak-
tikumot tanulhatunk, de itt és most egy 
mában élő háziasszony, anya, kutató, ok-
tató (nő!) osztja meg velünk tudását. Az 
Értékőr Műhely keretében havonta ter-
vezzük programjainkat, minden hónap 
(többségében) harmadik hetében, a hét 
közepén. Kísérjék figyelemmel a hírein-
ket a közösségi média oldalán, honlapun-
kon. Bizonyára a kedves olvasó is talál a 
számára érdekes programot, tartson ve-
lünk, havi rendszerességgel az év során. 
Várjuk Önöket.

Itthon vagyunk otthon
Az elmúlt év programkínálatának kö-

szönhetően a népfőiskolánkhoz több 
alkalommal ellátogattak régi ismerősök, 
„népfőiskolások”, együttműködő part-
nerek. Így többször nyílt lehetőségünk, 
hogy várostörténeti sétát szervezzünk, 
tárlatvezetést tartsunk. Sor került a város-
központban lévő szakrális értékek (temp-
lom, Szentháromság, Szentcsalád oszlo-
pok, képek), épített kulturális örökségek 
(szobrok, kutak, emléktáblák), a felújított 
plébánia, közösségi ház, régi parókia, a 
bennük elhelyezett kiállítások bemutatá-
sára, illetve a városháza és a tűzzománc 
kép megtekintésére. A Rimóczi kastély 

Smart School felszereltsége s az ott zajló 
programok bemutatása sem hagyta hi-
degen a látogatóikat. A „tárlatvezetők” 
Dr. Farkas Kristóf Vince és Kovács Bé-
láné Pető Magdolna voltak. Vendégeink 
minden alkalommal elismeréssel szóltak 
a városközpont szépségéről, kiépítettsé-
géről, kulturális és épített örökségeinkről. 
Jó érzés itthon otthon lenni.

Kovács Béláné Pető Magdolna, 
a Bedekovich Lőrinc

Népfőiskolai Társaság elnöke

Az egész világon elterjedt keresztény 
szokás, hogy karácsonykor bibliai ese-
ményeket megörökítő, Jézus születésé-
nek misztériumát felidéző betlehemet 
állítanak. Rómából indult  el ez a szép 
hagyomány. Az első élő betlehem felál-
lítása Greccioban 1223-ból Assisi Szent 
Ferenc nevéhez fűződik. Azóta számos 
országban, köztük Magyarországon is 
sokan csatlakoztak és követik, ezt az Is-
ten dicsőségére megálmodott szép kez-
deményezést. Lajosmizsén az Őszikék 
Nyugdíjas Klub egykori elnöke szervezé-
sével Prágai Angéla indította el, és immár 
XIX. alkalommal gyönyörködhettünk a 
sok-sok ügyes kezű alkotó munkájában. 
Angéla néni 2010-től Terenyi Istvánné-
nak adta át ennek a szép hagyománynak 
a szervezését, továbbvitelét. 

A rendezéshez minden évben sok se-
gítséget kapunk a Városi Könyvtár dol-
gozóitól. 2017-ben a betlehemi jászolki-
állítás bekerült a Lajosmizsei Értéktárba. 
Nagyon fontos, hogy generációkon ke-
resztül meg tudjuk őrizni ezt a közösség-
erősítő és lélekemelő programot. Minden 
évben új kiállítókat is köszönthetünk.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 
a jászfényszarui alkotók munkáját is 
megcsodálhattuk ezen a szép eseményen. 
Mélyítve ezzel a Jászsággal való lelki és 
kulturális összetartozásunkat. Szebbnél 
szebb, a karácsonyi ünnepkörhöz, Jézus 
születéséhez kapcsolódó alkotások kime-
ríthetetlen ötlettára tárult elénk. Külön-
böző korosztály különböző, főként ter-
mészetes anyagokból, sokféle technikával 
és ábrázolásmóddal jelenítették meg az 
ünnephez kapcsolódó sok-sok eseményt. 
Köszönjük Jászfényszaru ügyes kezű al-
kotóinak, hogy együtt élhettük át a ka-
rácsonyi várakozásnak ezt a meghitt idő-
szakát. Terenyi Istvánné,

a Jászolkiállítás szervezője
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