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A jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület 

tevékenységének bemutatása 
 

A jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület 1987. november 10-én alakult meg, 26 éve 

folyamatosan működik a Jászság fővárosában, s munkálkodik eredményesen az épített és a 

természeti környezet védelmében. 

Az egyesületet kezdettől fogva az a cél vezérelte, hogy lehetőségeihez mérten mindent 

megtegyen Jászberény történelmi, építészeti, természeti értékeinek védelméért, az egykori 

hagyományok ápolásáért, s hozzájáruljon lakóhelyünk szépítéséhez, fejlesztéséhez. 

A 82 fős egyesület munkáját 15 tagú vezetőség és 3 tagú Ellenőrző Bizottság irányítja. Az 

elnöki tisztséget az alakulástól 1990 őszéig dr. Novotni Jánosné, 1991 áprilisától pedig Bolla 

János látja el. A titkári teendőket kezdetben Hajnal Béla, 1989-től Hortiné dr. Bathó Edit 

végzi.  Az egyesület működési helye kezdettől fogva a Jász Múzeum. 

 

Az egyesület városvédő és szépítő munkái az alakulástól napjainkig 

1988      Védett temetőkert kialakítása a Fehértói temetőben, és ennek  

              folyamatos gondozása 

1989     Vásárhelyi István természetkutató emlékkertjének kialakítása a  

              szülőháza helyén, a gróf Apponyi Albert Általános Iskola udvarán 

1991-től Míves utcabútorok (130 db pad) készíttetése és kihelyezése a város 

               különböző tereire 

1992       II. világháborús emlékpark kialakítása a Szent Imre temetőben, ennek 

               folyamatos ápolása 

               Pintér Mihály, a város első polgármestere kriptájának felújítása 

               az Új temetőben 

               A Dózsa György úti Pintér-kút helyreállítása 

1994       Rendezési munkák a zsidó temetőben 

1995       Korsós lány kútjának elkészíttetése és felavatása a Város Főterén  

               a jászkun redemptio 250 éves évfordulója tiszteletére 

               Zilahy Zoltán szobrászművész alkotása 

               Város- és Faluvédők XIV. Országos Találkozójának megrendezése 

1996      Időjósló szentek szobra környezetének rendezése, folyamatos ápolása 

1997      Nádor-oszlop felújítása 

1998      1848/49-es dombormű elkészíttetése és felavatása a szabadságharc 150. 

              évfordulója tiszteletére. Máté György szobrászművész alkotása. 

2001      Kapitánykert avatása az 1745-1876-ig hivatalban lévő 17 jászkapitány 

              emlékére a Magyar Millennium évében 

2002      Békás szökőkút helyreállítása a Promenádon 

2004-2018 Városvédő Ifjúsági tábor szervezése 

2005     Jász-emlékmű felállítása a Város Főterén a Jászkun Redemptio 260 éves 

             évfordulója tiszteletére 

2009     Az időjósló szentek szobrának felújítása és újra szentelése alapításának  

             260 éves évfordulóján 

2010     A Város- és Faluvédő XXIX. Országos Konferenciájának megrendezése 

             Rákóczi-emléktábla felavatása az egykori Jászkürt fogadó falán 

2011     A Nagyboldogasszony r.k. templom toronysisakjának díszkivilágítása 

2013     Az Aradi vértanúk emlékfasorának elültetése – az emlékkő elhelyezése 

2016     Török-magyar emlékmű felújítása 

2019     Riszner József és Draut Tekla emléktáblájának felújítása a Rendőrség falán 
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Hagyományőrző munka 

 

1988-tól   Halottak napi gyertyagyújtás a Védett temetőkertben évente  

                folyamatosan 

1989-től  Vásárhelyi emlékünnepség megrendezése a Gróf Apponyi Albert 

               Általános iskolával közösen, azóta is évente folyamatosan.                

               Déryné emlékünnepség rendezése a Jász Múzeummal és a Déryné 

               Művelődési Központtal, majd a Jászkerület Nonprofit Kft-vel közösen, azóta is  

               minden évben. 

1990-től  Déryné-emlékplakett alapítása. Minden évben két olyan személy kapja  

               a Jászság területéről, akik kiemelkedő előadói, oktatói és menedzselői  

               munkát végeznek a színjátszás, az ének- és hangszeres zene, valamint a  

               tánckultúra területén. Átadása a Déryné emlékünnepségen történik. 

               Polgári hagyományokat felelevenítő Jász bál megrendezése, azóta is  

               évente folyamatosan. 

1991-től  Koszorúzás és rövid emlékműsor a Fehértói temetőben nyugvó 48-as 

               honvédek síremlékénél minden március 15-én és október 6-án. 

1992-től  Vásárhelyi emlékplakett alapítása. Minden évben két olyan 

               személy vagy közösség kapja, akik sokat tesznek a természeti  

               környezet védelméért. Átadása a Vásárhelyi emlékünnepségen 

               történik. 

1994       Berényi Kármentő című városvédő lap indítása, azóta minden évben 

               két alkalommal (tavasszal és ősszel) jelenik meg.                      

2002-től  Emlékünnepség a Jászkun Redemptio ünnepén, kezdetben a 

               Kapitánykertben, 2005-től a Jász-emlékmű előtt Jászberény Város  

               Önkormányzatával közösen 

1990-2012 Jász bál megrendezése régi polgári báli hagyományok  

                felelevenítésével.  

2013-tól Jászberény mellett Jászapáti-Jászfényszaru-Jászkisér is vállalkozott a Jász bál  

               megrendezésére, így egy-egy településre négyévenként sor. 

 

Kitüntetéseik 

 

1993       PRO URBE Díj 

1995       KÓS KÁROLY Díj 

 

 

 

 


