
Civil szervezetek184

Wirth István 

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG

30 ÉVES MŰKÖDÉSE

A népfőiskolai mozgalom Dániából ered. 1844-ben Grundtvig püspök alapította az első 
Népfőiskolát. Dánia ekkor gazdasági nehézségekkel küzdő agrárország volt. A gabonát 
és a haszonállatokat más országok olcsóbban vitték piacra, ezért a dánok a tejfeldolgo-
zás területén kerestek kiutat. Az akkor modern eljárásokat oktatták a földműveseknek. 
Grundtvig törekvéseit VIII. Keresztély király is támogatta saját vagyonából. Talán ekkor 
mondta a király a püspöknek, aki meglepődött az uralkodó nagyvonalúságán: „lehet, 
hogy ma még szegények vagyunk, de ez nem ok arra, hogy ostobák maradjunk.” A mon-
dás a közelmúltban is sokszor elhangzott. A dán népfőiskolák a nemzeti kultúra megőr-
zését párosítják a gazdasági felemelkedéshez szükséges ismeretekkel. A püspök művét 
a király mellett Kristien Kold tanító szakértelme segítette. Az oltár, a trón és a katedra 
szövetsége a huszadik századra irigyelt életminőséget teremtett Andersen meséinek orszá-
gában. A népfőiskolai mozgalom idővel Németországban és Amerikában is gyökeret vert. 

Magyarországon elsőként városunk szülötte, dr. Czettler Jenő Népfőiskola című mű-
vében ‒ melyet a Magyar Gazdák Szemléjében jelentetett meg ‒ 1913-ban írt ennek a 
képzési formának a lehetőségeiről.1 Az első világháborút követő tragédiasorozat, amely 
a Trianoni békediktátumba torkollott, nem ingatta meg Czettler Jenő hitét a nemzet újjá-
születésében. Sokoldalú tudományos és politikai tevékenysége révén a két világháború 
közötti időszak elismert személyisége, parlamenti képviselő majd felsőházi tag volt. 

Jászárokszálláson a Népművelési Bizottság havonként rendezett kultúrdélutánokat, 
ahol többek között Czettler Jenő egyetemi tanárként és tanártársai voltak az előadók. 
A szervezet elnöke Aczél József plébános volt, munkáját Maliska Károly iskolaigaz-
gató és dr. Hudomel József orvos segítette. A településen 1909-től hetilapot jelentettek 
meg, Nigrinyi Ferenc nyomdájából került ki a Jászárokszállás és Vidéke. A helyi saj-
tó megjelenése és a nyomda lehetőségei jeles írásokat eredményeztek. 1920-tól kezdi 
önálló nyomdászati tevékenységét Raffay Ferenc. Jászárokszállás keresztény szellemű 
lakosságának támogatásával 1921. május 1-jén jelent meg a Jászvidék. A közeli cente-
nárium lehetőséget teremt arra is, hogy megemlékezzünk az 1988-ban elhunyt Raffay 
Ferenc munkásságáról.2 1924-ben a Közművelődés című folyóirat márciusi számában 
(1. évf. 3. sz. 73‒75. p.) Schandl Károly már a szegedi népfőiskola munkáját ismerteti, 
melyben a tanítóképző tanárai vezető szerepet kaptak. A Kultuszminisztérium, a tövény-
hatóságok, valamint a városok támogatásával Szeged, Eger, Esztergom, Szentes, Győr, 
Csongrád, Mezőkövesd után a fővárosban és valamennyi megyében életre hívták a helyi 
népfőiskolai képzéseket. A Népfőiskolák Széchenyi Szövetsége már támogatta a helyi 
kezdeményeket. „Széchenyi Szövetségünk a nép fiai körében oly vezetőket nevel, akik a 

1 Czettler Jenő: Népfőiskolák. Magyar Gazdák Szemléje 18. évf. 1913. május 5. sz. 282‒290. p.
2 Farkas Ferenc: A jászsági nyomdák krónikája 1867‒1949. ISBN 978-963-06-8576-4 Jászok Egyesülete Bp. 
2010. 438‒456. p.
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maguk egészséges szellemét honosítják meg népünk körében, s utat törünk a kulturális és 
gazdasági jólétnek.” ‒ írta Schandl Károly.

A Jászságban a Jászberényi Tanítóképző tanárai kezdeményezték a népfőiskolai kép-
zés meghonosítását. Az 1938‒41 közötti években a líceum tanárai tudományos munkáik-
ban és a Magyar Rádióban tartott előadásaikban új hangot hoztak a felnőttek képzésével 
kapcsolatban. Az Ugar című 1939‒44 között megjelent folyóirat őrzi ezen évek szelle-
miségét. 1942 januárjában indult az első Jász Népfőiskola. 32 tanuló költözött a képző 
első emeletén lévő kollégiumba. A kurzus 305 tanórából képződött: 100 gazdasági vo-
natkozású, 18 magyar irodalmi, 5 néprajzi, 15 fogalmazási és helyesírási, 20 történelmi 
alkotmánytani, 10 földrajzi, 20 természetismereti, 10 nemzetgazdasági, 10 hit erkölcsta-
ni és 15 jellem- és illemtani foglalkozás. Reggel imádsággal, este művészeti programmal 
zárták a tanítási napot. A résztvevők között volt Faragó Sándor jászárokszállási ifjú, 
aki lakhelyén próbált népfőiskolai egyesületet szervezni.  Faragó Sándor a világháború 
áldozatává vált. 2012-ben a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán tudo-
mányos konferenciát rendeztünk a Jászság felnőttképzésének múltjáról.3 Az 1950 és ’60 
közötti években Papp Géza és felesége, helyi pedagógusok még rendeztek népfőiskolai 
előadásokat a Nagyárki tanyasi iskolában.4 Színjátszó- és ismeretterjesztő előadásokat 
rendeztek. Harangi László a Népművelés című lapban méltatta munkájukat. 

Társaságunk a 30 év folyamán felelevenítette az 1950-es évekig meglevő, azonos 
nevű társaság működését, átvállalta annak szellemi örökségét. Nagy Ignác kőművesmes-
ter az egyesület alapításának kezdeményezője és vezetője még személyesen ismerte az 
elődök munkáját. Tanulmányai során Császár Elek Jászárokszálláson dolgozó pedagó-
gus írásait is megismerte. 1990-ben, a rendszerváltás hajnalán nagy reményekkel jöttek 
létre az 1949 előtt már működött, illetve egészen új civil szervezetek. Jászárokszállás 
1867 és 1920 között 38 bejegyzett civil szervezettel rendelkezett. A tűzoltó egyesület 
volt az egyetlen, melynek működése folyamatosan kimutatható. Az idő azóta alaposan 
megrostálta ezen  szervezetek körét.5

A szervezőmunkát 1990 őszén kezdtük el. Valljuk be őszintén, nem volt egyszerű az 
internet előtti világban az alapítás munkája. A mezőgazdaságban lezajlott termékszerke-
zet-változásra történő felkészülés sokakat mozgatott meg.

Biokertészeti programunkat dr. Farkas Miklós, a gazdakör akkori elnöke készítette. 
1991-ben a helyben megjelenő Jászvidékben és a Szolnok Megyei Néplapban közöltük 
programjainkat. 1991. október 10-én a Magyar Fórum Gazdaköri rovatában publikál-
tuk mezőgazdasági terveinket. Ebben az időszakban munkánk komoly figyelmet kapott. 
1992 márciusában Szikra Ferenc polgármester, Ballagó Zoltán és Nagy Ignác egyesületi 
elnök társaságában részt vettünk az első Jász Népfőiskola alapításának ötvenedik év-
fordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián. Benda Kálmán akadémikus 
és Sz. Tóth János méltatták a jubileum jelentőségét. Közben Szarvas Péter lelkész úr 
irányításával elkezdtük egyháztörténeti előadás-sorozatunkat. 1992 nyarán az Egyesü-
letek és a demokrácia témája került bemutatásra. Rövid tevékenység után, 1993-ban el-

3 Wirth István: A Jászárokszállási Népfőiskolai Társaság életéből= Jászság ISSN-1217 Évkönyv 2004. 150‒153. p.
4  Tóth Lászlóné: Volt egyszer egy nagyárki iskola. ISBN 978-963-08-1130-9 Jászárokszállás, 2011. 169. p.
5 Balla Ferenc: Egy vidéki kis újság születése és csenevész csecsemőkora.  Jászkunság ISSN 0448-9144 1993. 
február (42‒45. p.)
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nyertük az ENSZ Pro Habitat díját, majd a működés 10 éves évfordulóján, 2001-ben 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közművelődési Díját vehettük át. A 2009. évben a helyi 
önkormányzat Jászárokszállás Városért kitüntető címet adományozott egyesületünknek.

Nehéz röviden összefoglalni a 30 esztendő eseményeit és munkáját, ezért csak a főbb 
tevékenységfajtákról teszek említést.

Megalakulásunk óta éves programokat készítünk, melyet két féléves időszakra bon-
tunk. Így félévenként legalább egy előadás-sorozatot szervezünk.

Az első időszakban megismertettük tagjainkat és az érdeklődőket a biokertészet alap-
jaival. 1994-ben a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány pályázatán 30 000 forintos 
támogatásban részesültünk. Biokertészeti előadás-sorozatunkon tartott prezentációt Sol-
tész Sándor, Menyhárt Zoltán, Györffy Sándor, Bálint György és Török Szilveszter előa-
dásain megtelt a művelődési ház nagyterme. A természetgyógyászat témakörében Szabó 
György és Oláh Andor előadásai voltak a legsikeresebbek.

Az indulástól kezdve hagyománnyá vált, hogy évente, az őszi időszakban az egri teo-
lógia tanárainak közreműködésével vallástörténeti kurzusokat szerveztünk. Minden esz-
tendőben igyekeztünk az aktuális eseményeket olyan módon követni, hogy azok népsze-
rűsítő előadások formájában vonzzák tagtársainkat. Így a természetgyógyászat jeles hazai 
képviselői tartottak számunkra előadásokat. Megismerkedtünk a Jászság történelmével, 
fontosabb néprajzi és régészeti értékeinkkel. Felejthetetlenek voltak Selmeczi László ré-
gész jászágói ásatásainak megismerésével összefüggő előadásai és helyszíni kalauzolásai.

Ezt követte a Jászság építészeti emlékeiről, fellelhető írásos és egyéb dokumentumairól 
szóló sorozat. Ehhez a kurzushoz kapcsolódott a ma még élő népművészeti értékek megis-
merése. Gyakorlati foglalkozásokon ismerkedtünk meg a népi díszítőművészet kiemelkedő 
alkotóival. Megismertük a szőnyegszövés, hímzés, szalmafonás, kerámiázás, bútorkészí-
tés, sütés-főzés ma is élő hagyományait. Szőlészeti-borászati tanfolyamot is szerveztünk, 
melyhez felvettük a kapcsolatot a Gödöllői Szent István Egyetem oktatóival.            

Családi programjaink is nagy népszerűségnek örvendtek. A téma kiváló szakemberei 
beszéltek közérthető formában az iskolaérettségről, a kisgyermekkori beszédhibák javít-
hatóságáról, valamint a családi kommunikáció gyakorlati problémáiról. Programsoroza-
tunkra alapítványi támogatást kaptunk. Előadóink a Jászberényi Tanítóképző Főiskola Pe-
dagógia tanszékének oktatói voltak, Fábiánné dr. Kocsis Lenke és dr. Tóth Edit segítették 
a képzést. Külön előadás-sorozatot indítottunk fiataloknak az alkoholizmus és a kábító-
szer-fogyasztás kialakulásának körülményeiről, veszélyeiről, valamint a kilábalás segíté-
sének lehetőségeiről. Foglalkoztunk az idős kor társadalmi és egészségügyi problémáival, 
az időskori betegségek kialakulásának okaival, a felismerhetőség és a kezelhetőség kérdé-
seivel. A szociális gondozásban résztvevőknek nyolc előadásból álló képzést szerveztünk.

A nagy érdeklődésre való tekintettel előadás-sorozatot szerveztünk a kistermelőknek 
a gyümölcs- és zöldségtermesztés korszerű, kis helyigényű és hatékony formáiról. Kidol-
goztuk egy három évfolyamos biokertészeti képzés tervezetét, de ehhez nem kaptunk ala-
pítványi támogatást. Sokakat vonzott az időjárás változásairól, a felmelegedésről és ezzel 
együtt környezetünk átalakulásáról szóló sorozat is.

Művészettörténeti kurzusunk növelte ezen oktatási forma elfogadóinak táborát. Párizs, 
Firenze, Bécs és Drezda képtáraiban ismerkedtünk kontinensünk vizuális kultúrájával. 
Működésünk első öt évében 70 előadást szerveztünk. Eredményeinket Nagy Ignác alapító 
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elnök ismertette 1996. október 12-én. Megemlékeztünk Papp Géza művésztanár munkás-
ságáról, aki az ötvenes években még rendezett népfőiskolai programokat.

Vallástörténeti sorozataink a Biblia világától a kereszténység felvételén át vallásfilo-
zófiai kérdésekig, valamint a nagy világvallások megismeréséig terjedtek. Franciaország-
tól Erdélyig kerestük a kereszténység jelenlétét. Krakkóba többször visszatértünk. Remél-
jük, hogy 2020 augusztusában is ott lehetünk a Mária templomban.

A siker titkai címmel 2008-tól évente filmtörténeti előadás-sorozatot és filmklubot 
működtetünk a Jászárokszállási Ipartestülettel együtt. 

Legismertebb előadóink voltak: Bálint György, Győrfi Sándor, Oláh Andor, Vissy 
Károly, Gazda István, Reisinger János, Selmeczi László, Szabó László, Soltész Sán-
dor, Wittner Mária, Pártai Lúcia, Seszták Ágnes és Buda Péter.

Egyháztörténeti sorozataink előadói Veres András püspök, Mikolai Vince rektor és 
Czakó István pápai prelátus urak voltak. Gyenes Gyula pápai prelátus plébános segít-
sége tette sikeressé előadás-sorozatainkat. A legsikeresebb a keresztény család soroza-
tunk volt. Napjainkban Kiss Csaba apátplébános atya ‒ aki egyesületünk szellemiségét 
is meghatározza ‒ irányítja ezt a tevékenységi területet. Nagy Ignác halála után Wirth 
István, majd 2008-tól 2012-ig Szikra Ferenc volt az egyesületi elnök. 2012-től ismét 
Wirth István tölti be az elnöki posztot.

Szakmai tanfolyamokat is szerveztünk női szabó, illetve méregkezelő szakképesí-
tések megszerzéséhez. A nyugdíjasok részére Számítógépes ismeretek oktatása, az in-
ternet alkalmazása a mindennapi életben címmel szerveztünk tanfolyamot az általános 
iskola segítségével.

Együttműködő partnereink:

Dr. H. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, Nagyné Kiss Mária, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Népfőiskolai Társaság elnöke, dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügy-
vivője, dr. Barkó Endre, a SZIE-ABK dékánja. 2005 és 2012 között a Szent István Egyetem 
Alkalmazott Bölcsészeti Karának Felnőttnevelési és Társadalomelméleti tanszékével szer-
veztünk közös programokat. A Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium tanárai és Jászá-
rokszállás pedagógusai mindig segítségünkre voltak. A Szent István egyetem nemzetközi 
kapcsolatai révén ismerkedtünk meg a cseh, illetve lengyel felnőttképzés szervezeteivel.

Büszkék vagyunk arra, hogy az évek során több kiadványt jelentettünk meg kizárólag 
helyi alkotók műveiből merítettünk. Kiadványaink a következők voltak:
Petró László: A talicska éneke (versek)
Méri Géza: A jászárokszállási színjátszás története
Fekete László: Egy palóc szép emlékei a Jászságról
Szántó László: Lírai vallomások (versek)
Méri Géza: Gólok és emlékek I. Labdarúgás Jászárokszálláson
Kóczián Gyula: Jász-Árokszállás múltja és jelene (1996) Reprint kiadás
V. Molnár László: Tükörképek egymásról. Jászárokszállás (2012)

Terveztük még Méri Géza: Gólok és emlékek II. kötetének kiadását, de a szerző fájdal-
masan korai halála ezt lehetetlenné tette. Társaságunk újból gondolkodik a könyvkiadási 
tevékenység folytatásán, azonban ehhez szponzorokra és jelentős anyagiakra lenne szük-
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ség, mivel a nyomdai költségek jelentősen megemelkedtek. 1993-ban Jászvilág címmel 
irodalmi magazin megjelentetésével próbálkoztunk.

A színjátszás történetéről megjelent könyv, illetve a régi színjátszóknak szervezett ta-
lálkozó nagy sikere elvezetett a színjátszó hagyományok újjászületéséhez. Egy lelkes 
drámapedagógus, Kovács Béláné vezetésével 1997-ben alakult meg színjátszó körünk. 
Településünkön mindig is nagy hagyománya volt a színjátszásnak. Innen indult el Pet-
hes Imre, Kaszab Anna, Görbe János, a nemrég elhunyt Bordás György Liszt-díjas 
operaénekes, a ma élő művészek közül Farkas Bálint operetténekes.

Rangos helyi kulturális eseménnyé váltak a színházi bemutatók. Elsőként 1997-ben 
Tóth Ede: Falu rossza, 1998-ban Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül, 
1999-ben Móricz Zsigmond: Sári bírója, míg 2000-ben Molnár Ferenc: Doktor úr című 
darabja került színre, majd ezt követte 2001-ben a Charley nénje, 2002-ben pedig az 
Imádok férjhez menni című darab, 2003-ban a Zűrzavaros éjszaka, 2004-ben pedig a 
Szabin nők elrablása került bemutatásra.

Az évek során saját bevételeinkből, pályázatokból, valamint támogatók önzetlen 
segítségével több mint 600 000 Ft értékű jelmez és kelléktár alakult ki. A jelmezek 
gyönyörűek, helyi népi iparművészek, szabók és cipészek alkotásai. A színfalakat szin-
tén a helyi képzőművészeti műhely festői készítették. 

A darabokat nemcsak Jászárokszálláson, hanem a megye több településén és a környező 
Heves megyei községekben is nagy sikerrel mutattuk be. Szerepeltünk Jászágón, Jászdózsán, 
Pusztamonostoron, Jászfelsőszentgyörgyön, Jászberényben, Jászapátiban, Jászfényszarun, 
Szolnokon, Mezőtúron, Adácson, Atkáron, sőt eljutottunk a Tolna megyei Újiregre is.

A vidéken élő emberek ritkán jutnak el színházba, így ünnepi esemény számukra 
egy-egy előadás. Színészeink játszottak a határon túli magyaroknak is, vendégszere-
peltek Kárpátalján és Erdélyben is.

A társulat munkája sok elismerő kritikát kapott a Népszabadság, a Szabad Föld 
és a Szolnok megyei Néplap hasábjain is. Ezt a tevékenységet ismerte el a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Önkormányzat azzal, hogy a rendezőt, Kovács Bélánét 2001-ben 
kitüntette a megye közművelődési díjával. A színjátszókkal továbbra is jó kapcsolatot 
ápolunk, de ők 2006-tól önálló egyesületet alapítottak, a Görbe János Színkört.

Külön öröm a számunkra, hogy évek óta tagunk és szponzorunk volt a helyi kábel-
televíziós hálózat vezetője, aki előadás-sorozatainkat, színdarabjainkat közvetítette. 
Így elmondható, hogy városunk minden lakója számára hozzáférhetőek voltak ren-
dezvényeink. Színi előadásainkat a városi tévé is érdemesnek tartotta műsorára tűzni. 
A városi tévé megszüntetése megnehezítette programjaink népszerűsítését. 2011-ben 
Farkas János egy hosszabb összeállítást készített 20 éves működésünkről. Ebben az 
évben fotókiállításon emlékeztünk meg alapítóinkról.

1999‒2005-ig működött népfőiskolánk ifjúsági tagozata. A fiatalok aktívan részt 
vettek a szervezet rendezvényein, de természetesen saját programokat is szerveztek. 
Az elmúlt időszakban 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 Esztergom‒Zólyom‒
Hibbe‒Krakkó útvonalon. A Liptó megyei Hibbe templomában megkoszorúzták a köl-
tő sírját. A tanulmányút keretében megismerkedtek Krakkó nevezetességeivel. 
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Több kísérlet történt az ifjúsági tagozat felélesztésére, de az utóbbi időszakra in-
kább az a jellemző, hogy a főiskolai hallgatók csatlakoznak egyesületünkhöz, mivel 
jó kapcsolatot alakítottunk ki a SZIE Jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti Karával. 
2005-ben A barlangrajztól az internetig című előadás-sorozatban vettünk részt a Duna 
Televízióban Tóth Tamás szerkesztő irányításával. 2016-ban Szolnokon, Jászapátiban 
tartottunk előadásokat 1956-ról. Ópályiban A nagy háború konferencián tartottunk 
előadást az első világháború  végének centenáriumán.

Egyesületünkben hagyományossá váltak a közös kirándulások. Évente több alka-
lommal szervezünk egynapos belföldi utakat, illetve minden évben szerveztünk hosz-
szabb tanulmányutat. 2005-ben Deák Ferenc életútját követtük. Kehidán Vereb András 
tartott megemlékezést a Jászárokszállási Gimnázium névadójáról. Jurisics Miklós em-
léktúránkon Zengg, a szülőváros, Fiume majd Kőszeg következett. 1993-tól a jászá-
rokszállási temetőben tartottunk megemlékezést június 4-én, melynek kezdeményezői 
Csikós Alajos és Ficzek Antal tagtársaink voltak. Jelenleg a templom szomszédságá-
ban újra van városi emlékhelyünk.

Bejártuk a szomszédos országok magyar lakta területeit. Többször voltunk Erdély-
ben, szerveztünk túrát a Fertő-tó körül, nagy sikerű volt az osztrák vár-túránk, illetve 
nagyon jól éreztük magunkat Olaszországban is. Megismerkedtünk Velence, Firenze 
és Padova nevezetességeivel. Az itáliai barangolások során Paduában a Scrovegni ká-
polna és Vicenza a meglepetések földje volt. A Paduai egyetem magyar diákjainak 
szobrai közt ismerős arcok vártak minket a reneszánsz világából. Vicenzában Palladio 
villái és Antonio Pigafetta szülőházának megtalálása a felfedezés izgalmával ajándé-
kozott meg bennünket. 2008 nyarán jártunk Horvátországban és Szlovéniában. A Szent 
István Egyetemmel kialakult kapcsolataink révén részt vettünk egy cseh- és szászor-
szági tanulmányúton, a Bécs‒Prága‒Drezda útvonalon. Prága ezután még négy alka-
lommal volt úti célunk, Strassbourg és Reims érintésével Párizsban jártunk, Krakkó és 
Czestochowa is felejthetetlen élményeket adott.6

Néhány tagtársunk vállalja a felkészülést, és lehetőség szerint minden érdekes ese-
ményt és információt összegyűjt, majd továbbadja azt. Irodalmi emléktúráink közül 
a Madách Imréhez kötődő volt a legizgalmasabb. Csesztvén és Alsósztregován fel-
kerestük az egykori kastélyaiban berendezett múzeumokat. 2015-ben Tibolddarócon 
a Daróci víg napokon tanulmányoztuk a falunapok rendezésének egészen rendhagyó 
módját. Tarnaszentmárián a legrégebben működő hazai templomot fedezhettük fel. 
Bujákon a várrom és a Glatz Oszkár hagyaték lepett meg bennünket. Egy aránylag ki-
csiny település szívósan őrzi népviseletét, népszokásait és főként hitét. Szent-Györgyi 
Albert Nobel-díja a Bujáki Múzeum tárlójában egy Palócföldről indult ifjú világsikerét 
példázza. Elkezdtük felfedezni a közeli tájak csodáit, Nógrád és Borsod alig ismert 
falvaiban kerestük a magyar történelem nagy alakjainak emlékét. Vatta településen az 
általános iskola nevelői gondozzák a Szemere Bertalan emlékeket. Lokálpatriotizmu-

6 Wirth Gábor online kutatók éjszakája. Edutus Egyetem, 2020 11. 27 A népfőiskolák szerepe és lehetőségei a 
turizmus fejlesztésében (youtube) előadás.
 A szövegben csak tartalmilag idézett művek: Herbert János: Jászárokszállás nagyközség monográfiája. 1926. 
Csikós Gábor: Jászárokszállási almanach.  ISBN 978-963-88234-7-2 Bp., 2012.
Balla‒Wirth: Egyletek, egyesületek a Jászságban.  ISSN 0236-7807 1867‒1919. Eger, 1991.
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suk különös tiszteletet keltett tagtársainkban. Szerencs és Diósgyőr várai már jelenkori 
műemlékvédelmünk sikertörténetei. 

A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójáról két előadásban emlékeztünk 
meg. 2017-ben a Tiszadobi kastély volt a legérdekesebb kirándulás helyszíne. A tiszai 
hajózás lassan állandó programunkká vált. A Tisza tavi csónaktúrák különösen a gyer-
mekes családok körében kedveltek. A Seuso kincseket Kecskeméten vettük szemügyre 
2018-ban. A vásárok közül a párkányi hídi vásár és a hortobágyi vásár látogatására került 
sor. 2018-ban felkerestük a jászárokszállásiak alapította Kerekegyházát. A lokálpatrióták 
egyesületével létesült kapcsolataink segítségével pályáztunk (NEA) az Őseink nyomában 
című programunkra 2019-ben. Megismertük a Csörsz vezér történetében szereplő árok le-
gendáit.  Követtük Benczédi Székely István Chronikájának hatását Tompa Mihály művére. 
Ároktő polgármesternője tartott előadást tagságunknak. Tiszacsegére komppal utaztunk, 
majd a Tiszán hajóztunk. A Szépművészeti Múzeum Micheangeló kiállításának megtekin-
tése előtt Kiss Csaba atya előadásai hangzottak el. 

2020 járványveszéllyel teli időszakában Krakkóba látogattunk. Érkezésünk után a Ma-
gyar Konzulátuson fogadták egyesületünk tagjait, majd megkezdtük időutazásunkat abba a 
városba, ahol Székely István Csörsz-legendát tartalmazó művét, a Chronika ezen világnak 
dolgairól címet viselő könyvet nyomtatták.  Nemzeteink története ezer szálon fűződik ösz-
sze. A Wawel székesegyház őrzi közös szentjeink és királyaink emlékét. A máskor turis-
táktól hemzsegő város minden látványossága megnyílt előttünk. A székesegyház máskor 
nem látogatható kápolnáiban a gótika és a korai reneszánsz csodái karnyújtásnyira vol-
tak tőlünk. A belváros érintetlen középkori utcái és a szépen karbantartott paloták idézték 
vissza Lengyelország dicsőséges múltját. Lengyelország népe ebben az évben ünnepel-
te a Varsói csata centenáriumát. Erre emlékeztünk Pilsudski marsall sírjánál. A lengyelek 
győzelme a Vörös Hadsereg felett véget vetett a bolsevik világforradalmi terveknek. A 
lengyel történelem alig ismert emlékeit láthattuk Nowa Huta városrészben, melyet a szoci-
alizmus egyházmentes városaként építettek. A munkások megküzdöttek a karhatalommal, 
hogy megvédjék imahelyül szolgáló keresztjeiket. Mozgalmat indítottak, hogy templomot 
építhessenek. Az összegyűjtött pénzüket a regnáló szocialista hatalom többször elkobozta 
tőlük. Visinszkij bíboros és Krakkó érseke, a későbbi II. János Pál pápa melléjük állt, és 
elkezdődött a Bárka néven ismertté vált templom építése. Krakkóba minden honfitársunk-
nak érdemes lenne elzarándokolni, hiszen kontinensünk egyetlen népe sem küzdött ennyit 
hitéért és szabadságáért, mint a lengyelek. 

2020. szeptember 26-án Tokajba utaztunk. A szinte kihalt városban megnéztük a múze-
umot, majd hajóztunk a Bodrogon. Egyesületünk tagjai részére ‒ tekintettel a járványve-
szélyre ‒ különjáratot vettünk igénybe. 

Tervezett programjaink megvalósításában reménykedve írom ezeket a sorokat. Ezek-
ben a napokban a hagyományos nyárbúcsúztató rendezvény szervezésével foglalkozunk, 
reményteli várakozással nézünk a következő év elé. Október 24-én Tápiószelére utaztunk, 
és a Blaskovich Múzeum kiállításait néztük meg tárlatvezetéssel. Tápiószelén a Kincsem 
Park rendezvényén vettünk részt. Az Alföld állatvilága mellett a térség néprajzi és agrár-
történeti hagyományaival ismerkedtünk. 2021-ben a világjárvány nehezíti munkatervünk 
végrehajtását. A folyami hajózásunk turisztikai lehetőségei című sorozatunk első két prog-
ramja nem várt érdeklődést váltott ki. A hajózás a Bodrogon vagy a Tisza-tavon vonzza a 
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gyermekes családokat és a nyugdíjas tagtársainkat. Természetesen tagjaink rendelkeznek 
védőoltásokkal.

Évente több alkalommal tartunk társas összejöveteleket, így farsangi bált, nőnapi és 
anyák napi ünnepségeket, május elsején családi napot az ipartestülettel együtt, augusztus 
hónapban nyárbúcsúztatót a Sás-tónál. A közeli kisnánai vár és Eger környéke voltak ennek a 
családi rendezvénynek a terei. Az évzáró közgyűlést, mely egyúttal zenés-táncos összejövetel 
is, évenként rendezzük meg. Legutóbb 2020. 02. 03-án, közgyűlésünk után 68 fő részvételé-
vel báloztunk. Az utóbbi években az ipartestülettel közösen rendezett udvari összejövetelek 
színesítik programjainkat. A legfontosabb közös eredményünk maga a 83 tagot számláló lo-
kálpatrióta közösség, melynek tagjai immár 30 esztendeje éltetik egyesületünket.

2000 óta a Jászárokszállási Ipartestülettel kötött megállapodás alapján helyiség hasz-
nálati lehetőségünk van, itt tudjuk tárolni szabadtéri főző eszközeinket. Sikeres pályázatok 
révén tesszük egyesületüket évről-évre működőképessé. 2000-ben az NKA 50 000 forint 
támogatást adott a Magyarország 1000 éve programunkhoz, melynek keretében Pécs és 
Baranya emlékhelyeit látogattuk meg. Ebben az évben a Mindennapok demokráciája prog-
ram teljes egészében NKA támogatással zajlott. 2003-ban az FVM Az épített és természetes 
környezet védelme pályázatunkat 108 000 forinttal támogatta. A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei közgyűléstől 2006 és 2010 között kaptunk támogatást, a Lakitelek Alapítványtól 
pedig két alkalommal. Az NCA pályázatán a legelső évtől kezdve minden évben nyertünk 
támogatást a fenntartási költségeinkhez, illetve technikai eszközeink fejlesztéséhez. Részt 
vettünk a Lakitelek Alapítvány pályázatain. A rendelkezés hatályba lépése óta évről évre 
felhasználjuk az adó 1%-ából származó bevételt.  Működésünk anyagi alapját jelentik még 
a tagdíjak és egyéb támogatások. Az önkormányzat pályázataiból is kaptunk szerényebb 
összegű támogatást. A NEA pályázat egyszerűsített változata napjainkban segíti működé-
sünket. 1996-ban éves költségvetésünk 230 ezer forint volt, 2020-ban már 1,5 millió forint-
ra tehető a teljes költségvetés. A 2020. évi pályázatunk sikeres volt. Megalakulásunk 30. 
évfordulójára összegyűjtjük emlékeinket, fotókat, DVD és írott dokumentumokat. Munka-
tervünkben, melyet a közgyűlés hagyott jóvá, szerepel a jászárokszállásiak által alapított 
településekkel történő kapcsolattartás. Ezt  fogalmaztuk meg az Elődeink nyomában terve-
zetünkben. Reményeink szerint a járvány ellenére is méltó körülményeket és programokat 
tudunk teremteni a 2021. esztendőben. 30 esztendeje alakultunk. Ennyi év elmúltát az elő-
ző generációk emberöltőnek nevezték. Ilyen alkalommal érdemes visszaemlékezni a lassan 
múltba vesző közös élményeinkre. Természetesen ennél egy fontosabb feladatunk is van: 
közösségünk további sikeres működését biztosítani a következő 30 évben.
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