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Wirth István

A  JÁSZÁROKSZÁLLÁSI  NÉPFÕISKOLAITÁRSASÁG  ÉLETÉBÕL
Társaságunk 1991. december 16-án alakult meg, felelevenítve az 1950-es évekigmûködõ, azonos nevû társaság mûködését, átvállalva annak szellemi örökségét.Nehéz röviden összefoglalni a több mint 10 esztendõ eseményeit és munkáját, ezérta fõbb tevékenységfajtákról teszek említést.

Kurzusaink, elõadásaink
Megalakulásunk óta éves programokat készítünk, melyet két féléves idõszakrabontunk. Így félévenként legalább egy elõadássorozatot szervezünk.Az elsõ idõszakban megismertettük tagjainkat és az érdeklõdõket a bio-kertészetalapjaival. Az indulástól kezdve hagyománnyá vált, hogy évente, a nyári idõszakbanaz egri teológia tanárainak közremûködésével vallástörténeti kurzusokat szerveztünk.Minden esztendõben igyekeztünk az aktuális eseményeket olyan módon követni,hogy azok népszerûsítõ elõadások formájában vonzzák tagtársainkat. Így atermészetgyógyászat jeles hazai képviselõi tartottak számunkra elõadásokat. Szõlé-szeti-borászati tanfolyamot szerveztünk, melyhez felvettük a kapcsolatot a GödöllõiAgrártudományi Egyetem oktatóival. A nagy érdeklõdésre való tekintettel elõadás-sorozatot szerveztünk a kistermelõknek a gyümölcs- és zöldségtermesztés korszerû,kis helyigényû és hatékony formáiról. Szakmai tanfolyamokat is szerveztünk nõiszabó, illetve méregkezelõ szakképesítések megszerzéséhez.Megismerkedtünk a Jászság történelmével, fontosabb néprajzi, régészeti értékeink-kel. Ezt követte a Jászság építészeti emlékeirõl, fellelhetõ írásos és egyéb dokumentu-mairól szóló sorozat. Ehhez a kurzushoz kapcsolódott a ma még élõ népmûvészetiértékek megismerése. Gyakorlati foglalkozásokon ismerkedtünk meg a népi díszítõmûvészet kiemelkedõ alkotóival. Megismertük a szõnyegszövés, hímzés, szalmafo-nás, kerámiázás, bútorkészítés, sütés-fõzés ma is élõ hagyományait. Felejthetetlenekvoltak Selmeczi László régész jászágói ásatásainak megismerésével összefüggõelõadásai és helyszíni kalauzolásai.Mûvészettörténeti kurzusunk növelte ezen oktatási forma elfogadóinak táborát.Vallástörténeti sorozataink a Biblia világától a kereszténység felvételén át vallásfilo-zófiai kérdésekig, valamint a nagy világvallások megismeréséig terjedtek.Családi programjaink is nagy népszerûségnek örvendtek. A téma kiváló szakem-berei beszéltek közérthetõ formában az iskolaérettségrõl, a kisgyermekkori

beszédhibák javíthatóságáról, valamint a családi kommunikáció gyakorlati problé-máiról. Külön elõadássorozatot indítottunk fiataloknak az alkoholizmus és a kábítószerfogyasztás kialakulásának körülményeirõl, veszélyeirõl, valamint a kilábalás segíté-sének lehetõségeirõl.Foglalkoztunk az idõskor társadalmi és egészségügyi problémáival, az idõskoribetegségek kialakulásának okaival, a felismerhetõség és a kezelhetõség kérdéseivel.Sokakat vonzott az idõjárás változásairól,a felmelegedésrõl és ezzel együtt környeze-tünk átalakulásáról szóló sorozat.Legismertebb elõadóink voltak: Bálint György, Gyõrfi Sándor, Oláh Andor, VissyKároly, Gazda István, Reisinger János, Szabó László, Soltész Sándor. Egyháztörténetisorozataink elõadói Veres András püspök, Mikolai Vince rektor és Czakó Istvánpápai prelátus urak voltak.
Kiadványaink

Büszkék vagyunk arra, hogy az évek során több kiadványt jelentettünk meg,kizárólag helyi alkotók mûveibõl merítettünk.
Kiadványaink a következõk voltak:Petró László: A talicska éneke (versek)Méri Géza: A jászárokszállási színjátszás történeteFekete László: Egy palóc szép emlékei a JászságrólSzántó László: Lírai vallomások (versek)Méri Géza: Gólok és emlékek I. Labdarúgás JászárokszállásonKóczián Gyula: Jász-Árokszállás múltja és jelene 1996. (Reprint kiadás)
Most készítjük elõ kiadásra Méri Géza: Gólok és emlékek II. c. munkáját. Társasá-gunk újból gondolkodik a könyvkiadási tevékenység folytatásán, azonban ehhezszponzorokra és jelentõs anyagiakra lenne szükség, mivel a nyomdai költségekjelentõsen megemelkedtek.

Színjátszó körünk
A színjátszás történetérõl megjelent könyv, illetve a régi színjátszóknak szervezetttalálkozó nagy sikere elvezetett a színjátszó hagyományok felelevenítéséhez. Egylelkes drámapedagógus vezetésével 1997-ben alakult meg színjátszó körünk.Településünkön mindig is nagy hagyománya volt a színjátszásnak. Innen indult elPethes Imre, Kaszab Anna, Görbe János, a nemrég elhunyt Bordás György Liszt-díjas operaénekes, a ma élõ mûvészek közül Farkas Bálint operetténekes.Rangos helyi kulturális eseménnyé váltak a színházi bemutatók. Elsõként 1997-ben Tóth Ede: Falu rossza, majd 1998-ban Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszónélkül, 1999-ben Móricz Zsigmond: Sári bírója, míg 2000-ben Molnár Ferenc: Doktorúr címû darabja került színre, majd ezt követte 2001-ben a Charley nénje, 2002-ben
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pedig az Imádok férjhez menni c. darab, 2003-ban a Zûrzavaros éjszaka, és 2004-benpedig a Szabin nõk elrablása kerül bemutatásra.Az évek során saját bevételeinkbõl, pályázatokból, valamint támogatók önzetlensegítségével több, mint 600.000-Ft értékû jelmez és kelléktár alakult ki. A jelmezekgyönyörûek, helyi népi iparmûvészek, szabók és cipészek alkotásai. A színfalakat aszintén helyi képzõmûvészeti mûhely festõi készítették.A darabokat nem csak Jászárokszálláson, hanem a megye több településén és akörnyezõ Heves megyei községekben is nagy sikerrel mutattuk be. SzerepeltünkJászágón, Jászdózsán, Pusztamonostoron, Jászfelsõszentgyörgyön, Jászberényben,Jászapátiban, Jászfényszarun, Szolnokon, Mezõtúron, Adácson, Atkáron, sõt elju-tottunk a Tolna megyei Újiregre is.A vidéken élõ emberek ritkán jutnak el színházba, így ünnepi esemény számukraegy-egy elõadás. Színészeink játszottak a határon túli magyaroknak is, vendégszere-peltek Kárpátalján és Erdélyben is. A társulat munkája sok elismerõ kritikát kapotta Népszabadság, a Szabad Föld és a Szolnok megyei Néplap hasábjain is. Ezt a te-vékenységet ismerte el a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzat azzal, hogya rendezõt, Kovács Bélánét 2001-ben kitüntette Jász-Nagykun-Szolnok megyeKözmûvelõdési Díjával.Külön öröm számunkra, hogy évek óta tagunk és szponzorunk a helyi kábeltele-víziós hálózat vezetõje, aki elõadássorozatainkat, színdarabjainkat közvetíti. Így el-mondható, hogy városunk minden lakója számára hozzáférhetõek rendezvényeink.Színielõadásainkat a Gyöngyösi Városi TV is érdemesnek tartotta mûsorára tûzni.
Kirándulásainkról és az ifjúsági tagozatról

Egyesületünkben hagyományossá váltak a közös kirándulások. Évente többalkalommal szervezünk egynapos belföldi kirándulást, illetve minden évben vanegy nyári, több napos külföldi tanulmányutunk is.Bejártuk a szomszédos országok magyarlakta területeit, szerveztünk túrát a Fertõ-tó körül, nagy sikerû volt az osztrák vártúránk, illetve nagyon jól éreztük magunkatOlaszországban is. Megismerkedtünk Velence, Firenze és Padova nevezetességeivel.A Szent István Egyetemmel kialakult kapcsolataink révén részt vettünk egy Cseh-és Szászországi tanulmányúton, Bécs-Prága-Drezda útvonalon. 2004 nyarán Strass-bourg és Reims érintésével Párizsban jártunk.Néhány tagtársunk vállalja a felkészülést, és lehetõség szerint minden érdekeseseményt és információt összegyûjt, majd továbbadja azt.1999 óta mûködik népfõiskolánk ifjúsági tagozata. A fiatalok aktívan részt veszneka szervezet programjain, rendezvényein, de természetesen saját programokat isszerveznek. Az elmúlt idõszakban közös, ötnapos kiránduláson voltak Erdélyben.„Polgárosodás és nemzeti gondolat” címmel 7 napos közös túrán voltak Zala megyében,

megismerve a Göcsej tájegységét. 2004 nyarán Balassi-emléktúrát szerveztek Eszter-gom-Zólyom-Hibbe-Krakkó útvonalon. A tanulmányút keretében megismerkedtekKrakkó nevezetességeivel.
Elismertségünk, elfogadottságunk

Rövid tevékenység után, 1993-ban elnyertük az ENSZ Pro Habitat díját, majd amûködés 10 éves évfordulóján, 2001-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közmûvelõ-dési Díját vehettük át.Évente több alkalommal tartunk társas összejöveteleket, így farsangi bált, nõnapiés anyák napi összejövetelt, augusztus hónapban nyár-búcsúztatót a Sás-tónál,valamint decemberben évzáró közgyûlést, mely egyúttal zenés-táncos összejövetelis.2000. óta a Jászárokszállási Ipartestülettel kötött megállapodás alapján helyiséghasználati joggal rendelkezünk. Sikeres pályázatok révén tesszük infrastruktúránkatévrõl-évre korszerûbbé. A rendelkezés hatályba lépése óta évente felhasználjuk azadó 1 %-ából származó bevételt. Mûködésünk anyagi alapját jelentik még a tag-díjak és a nyertes pályázatok bevételei.
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Rövid tevékenység után, 1993-ban elnyertük az ENSZ Pro Habitat díját, majd amûködés 10 éves évfordulóján, 2001-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közmûvelõ-dési Díját vehettük át.Évente több alkalommal tartunk társas összejöveteleket, így farsangi bált, nõnapiés anyák napi összejövetelt, augusztus hónapban nyár-búcsúztatót a Sás-tónál,valamint decemberben évzáró közgyûlést, mely egyúttal zenés-táncos összejövetelis.2000. óta a Jászárokszállási Ipartestülettel kötött megállapodás alapján helyiséghasználati joggal rendelkezünk. Sikeres pályázatok révén tesszük infrastruktúránkatévrõl-évre korszerûbbé. A rendelkezés hatályba lépése óta évente felhasználjuk azadó 1 %-ából származó bevételt. Mûködésünk anyagi alapját jelentik még a tag-díjak és a nyertes pályázatok bevételei.




