Nagy Imre Társaság
Országos és nemzetközi hatókörű szervezet, mely szerint működése kiterjed
Magyarország egész és a környező országok területére. Mint országos szervezet
1992-ben alakult Budapesten.
A szervezet Nagy Imre nevét viseli, ezért alapvető célja a maga eszközeivel
hozzájárulni történelmi szerepének, mártíromságának, erkölcsi és politikai
örökségének széles körben való megismertetéséhez, méltó emlékezetének
megörökítéséhez. A Nagy Imre Társaság az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc mártír miniszterelnöke emlékének erkölcsi és szellemi
örökségének ápolására, terjesztésére és védelmére jött létre, s ezt tekinti fő
célkitűzésének. Feladatául tekinti az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei
és mártírjai, a Rákosi-korszak áldozatai személyeinek tiszteletét, emlékük
életben tartását, Nagy Imre vértanúságának széles körű ismertetését, erkölcsi és
szellemi örökségének terjesztését.
A Nagy Imre társaság (továbbiakban: NIT) pártoktól, felekezeti szervektől
független szervezet, támogat minden olyan kezdeményezést, mely a népek
egyenjogúságának tiszteletben tartása mellett az egyetemes magyarságot
szolgálja; együttműködik minden olyan szervezettel, melyek segítik a Társaság
eredményes működését és céljainak megvalósítását.
A Társaság közvetlen és aktuális politikai tevékenységet nem folytat.
A NIT jászberényi csoportja Goda Zoltán (1956-ban az Aprítógépgyár és a
Városi Forradalmi Bizottság tagja) kezdeményezésére 2011. január 24-én
alakult meg 5 fővel, jelenleg szervezetüknek 8 tagja van.
Feladatuk a NIT központi célkitűzéseinek megvalósításán kívül a jászsági 56-os
hagyományok ápolása, 1956 jászsági eseményeinek kutatása, a forradalom
szellemének ébrentartása, és annak átadása a jövő nemzedék számára. A MNL
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárából kigyűjtötték az 1956-os jászsági
eseményekkel kapcsolatos dokumentumokat. Céljaik között szerepel az 56-os
relikviák gyűjtése. Az elmúlt évben visszakapták Olaszországból az
Aprítógépgyár 1956-os lyukas zászlóját. A középiskolás fiatalok részére (és
általános iskolás fiataloknak is) folyamatosan előadásokat tartanak az 1956-os
forradalom jászberényi és jászsági vonatkozású eseményeiről. Október 23-án és
november 4-én (Magyarország 1956-os megszállásának napján) a Társaság
tagjai a városi ünnepségen emlékbeszédet tartanak, de Jászárokszálláson,
Jászfelsőszentgyörgyön és Beregszászon (Ukrajna) úgyszintén.
A Nagy Imre-per másodrendű vádlottja jászsági kötődésű, a Lehel Vezér
Gimnázium falán emléktáblát állítottak részére.
2019-ben, a földosztás 70. évfordulóján a NIT által szervezett konferenciának ők
voltak a házigazdái. A rendezvény a Szikra Galériában került megrendezésre
2015. május 28-án.
2016. október 13-án, a forradalom 60. évfordulója alkalmából
emlékkonferenciát rendeztek a várossal és a Jász Múzeummal közösen.

2017-ben a Lehel Vezér Gimnázium alapításának 250. évfordulója alkalmából
pályázatot hirdettek a diákok körében olyan diákok és tanárok felkutatása
céljából, akik 1956 eseményeiben részt vettek, s azért megtorlásban is
részesültek. A pályázatra 5 pályamű érkezett, eredményhirdetésre 2017. október
17-én került sor.
A NIT 2018. október 14-i tisztújító közgyűlését a Jász Múzeumban tartotta, így
ennek is ők voltak a házigazdái.
A helyi szervezet egy tagja az országos elnökség tagja is, egy tagja pedig
országos küldött.
Rendezvényeiket éves munkaterv szerint tartjuk.
Korábban összejöveteleiket a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat helyi
szervezete épületében (itt volt az alakuló ülésük is), a Főiskolán, a Déryné
Rendezvényházban és az Ifjúsági Házban tartottuk, mikor hol.
A Nagy Imre Társaság Jászberényi Csoportja 2012. május 2-tól a Jász
Múzeumban működik.
A csoport vezetője: Besenyi Vendel ny. agrármérnök, helytörténeti kutató

