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„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik, egyre többen kérdik
Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták Ilyen nagy dolog a SZABADSÁG?”

Egy nép azt mondta: elég volt!
59 évvel ezelőtt a világ Magyarországra figyelt. 1956. október 23-án egy
kicsi, sokat szenvedett nép értelmet és
jelentőséget adott az egyik legnagyobb isteni és emberi adománynak,
a Szabadság igazságosságának. Több,
mint két emberöltő távlatában, amikor fogynak a tanúk és az emlékezet
rostáján is egyre több emlékfoszlány
hullik át, egyre fontosabbá válik az emlékezés, az emlékezés kollektív akarata. A mintakeresés, egyszersmind példa és mintaadás. Példakeresés mindennapjaink értelmezéséhez, konfliktusaink, gondjaink feloldásához, életünk
viteléhez. Zsinórmérce állítása magunk,
gyermekeink, unokáink, a következő
nemzedékek számára.
59 évvel ezelőtt egy nép azt mondta,
elég volt! Elég volt egy kommunisztikus rendszerből, mely eszméiben a
humánumot hirdette, valójában mér-

hetetlen kizsákmányolást valósított meg,
ráadásul sosem látott terrort zúdított a
magyarságra. Ezzel a rezsimmel szemben csupán a nemet kimondani is
hősiesség volt. A második világháború után - a koalíciós idők küzdelmét követően - a szovjet fegyverek árnyékában, erőszakkal hatalomra került
kommunista párt legnagyobb kritikusa, a magyar ifjúság volt. Annak is a
felsőoktatásban résztvevő tagjai. Nemcsak bíráltak, programot is megfogalmaztak. Október 22-én 17 pontban foglalták össze követeléseiket, a saját jövőjüket is meghatározó jövőképet vizionálva.
„Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen.” Széchenyi
István mondása valósággá vált a
másnapi tüntetés alkalmával. A főiskolások, egyetemisták által szervezett

megmozdulás néhány óra alatt valóságos forradalommá szélesedett. Elementáris erővel tört ki az emberekből
a terror, az elnyomás elleni tiltakozás.
A regnáló hatalom zavart, ellentmondásos intézkedésekkel próbálta kezelni a helyzetet. Nem szokott hozzá az
ilyen „renitens” viselkedéshez. A
Rákosi-rendszer a szűnni nem akaró
vastapsot, az optimista jövőbe vetett
hitet - örök mosoly közepette - az elvtelen bólogatást ismerte. Egy évtized
kegyetlen zsarnokoskodását követően
levegő után kapkodott, amikor lelkes
fiatalok, kart-karba öltve, összekapaszkodva, nemes jelszavakat skandálva a
Petőfi- és a Bem-szobor között meneteltek, majd a Kossuth-teret özönlötték el. A szellem kiszabadult a palackból. Elkezdődött a tizenkét napos magyar csoda.
A rendszer napok alatt összeomlott.
Később, a kádári évek alatt a bértörténészek - az aktuális hatalomnak megfelelve - ellenforradalomnak titulálták az eseményeket, nemes egyszerűséggel horthysta, amerikaiak által támogatott, zavaros és program nélküli
káosznak nevezve. A valóságban a jövőt illetően nem volt egységes elképzelés. Két dologban azonban mindenki egyetértett: véget vetni a kommunista diktatúrának, valamint a szovjet
megszállásnak. Ezen célok érdekében
vállalt miniszterelnökséget Nagy Imre.
Október 30-ára mámorban úszott
az ország. A szovjet csapatokat kivonták Budapestről, a kormány kimondta
Magyarország semlegességét, ami
automatikusan a Varsói Szerződés felmondását jelentette. A Nyugat biztatta
hazánkat, de a valóság más volt. A kulisszák mögött a nagyhatalmi megegyezéseknek köszönhetően Magyarországot magára hagyták.
A Szabad Európa által harsogott amerikai ejtőernyősök nem jöttek. A világpolitikai helyzet, az imperialista
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hatalmi politika - hasonlóan 1849-es
forradalomhoz - felülírta a magyar nép
küzdelmét. Az azóta szuezi válságnak
nevezett történések elvonták a figyelmet Magyarországról. Egyiptom államosította a Szuezi-csatornát. A franciaangol üzleti, katona-stratégiai érdekek
komoly veszteséget szenvedtek. A nyugati hatalmak, Izraellel szövetségben
háborút robbantottak ki. A Szuezi-csatorna, mint a világkereskedelem fő
ütőere világméretű konfliktussal fenyegetett. Végeredményben a válság megoldásának szovjet feltételeként az oro-

szok szabad kezet kaptak a magyar
események „kezeléséhez”.
Az orosz haderő (vissza)jött, látott, s győzött. Minden hősiesség ellenére a harc egyenlőtlen volt. Katonailag legyűrték a felkelést. A vezetést letartóztatták, neves és névtelen emberek
tömegét ítélték el, kényszerítették emigrációra.
Október 23-án azok előtt tisztelgünk, akik feláldozták életüket, szabadságukat annak érdekében, hogy
megteremtsenek egy szabad, demokratikus, független Magyarországot.
Nem rajtuk múlt, hogy ez akkor nem
sikerülhetett. Mégis, óriási részük volt
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abban, hogy ez jóval később ugyan,
de megvalósulhatott.
Tisztelgünk azok előtt, akik itthon
maradtak, soha ki nem ejtve az ellenforradalom hazug szavát.
Ma másfajta kihívásnak kell megfelelnünk. Szembe szállva a globalizmus irtózatos kártékonyságaival,
az Európában is megjelenő terrorizmussal, a minden képzeletet felülmúló migráns-válsággal. Helyes döntéseket csak akkor hozhatunk, ha a
magyar nemzet érdekeit figyelembe
véve 1956 szellemében cselekszünk.
Juhász Attila

ARAD A MAGYAR GOLGOTA
„Világosnál, Világosnál
Huszárok könnyeznek,
Sírva sírnak veszedelmén
A magyar nemzetnek”
(Gyulai Pál)
Kenderesen is megemlékeztek az
1849-es aradi vértanúk kivégzéséről
egy bensőséges kis ünnepség keretében.
Máig megfejthetetlen az a bosszú,
amely kivégzőosztag elé, illetve bitófa alá állította azokat a kiválóságokat,
akik egy szabad és független Magyarországért harcoltak. Emlékezésül kivégzésük előtti utolsó mondataikat idézzük:
Leiningen-Westerburg Károly: A
világ feleszmél majd, ha látja a
hóhérok munkáját.
Damjanich János: Legyőztük a
halált, mert bármikor készek voltunk
elviselni azt.
Török Ignác: Nemsokára Isten
legmagasabb ítélőszéke elé állok.
Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.
Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón
szeretett magyar népem és hazám,
tudom megértik azt a szolgálatot.
Vécsey Károly: Isten adta a szívet,
lelket nekem, amely népem és hazám
szolgálatáért lángolt.
Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy
ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az
apostolok lelke és bitófák tövében kell

forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.
Dessewffy Arisztid: Tegnap hősők
kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata.
Nagy-Sándor József: De rettenetes
volna most az elmúlásra gondolni, ha
semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé,
hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.
Knézich Károly: Milyen különös,
hogy Haynau bíró is keresztény és én
is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.
Schweidel József: A mai világ a
sátán világa, ahol a becsületért bitó,
az árulásért hatalom jár. Csak egy

igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az
átkozott, meghasonlott világot.
Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok
dicső szentjei virrasszatok a magyar
ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a
szívük és a hazáé az életük.
Láhner György: Krisztus keresztje
és a bitófa oly rokon. És az isteni
áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.
Poeltenberg Ernő: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.
Legyünk hűek hitükhöz!
Áldozatuk ne legyen hiábavaló!
TÉ.
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Személyre szabottan
A térítési díj - jövedelemfüggő
Ismeretes, hogy a Baptista Szeretetszolgálatnál történő szabálytalanságok miatt a hatóság felfüggesztette annak működését. Kenderes önkormányzatának azonnal lépnie kellett, ugyanis a település rászorultjai nem maradhattak segítség nélkül.
Szeptember 7-étől működik a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. mint az intézmény vezetőjétől, majzikné Hanyicska Valériától megtudtuk, kezdetben három
családi és négy szociális gondozó- és ápoló látta el a nem könnyű
szakmai feladatot Kenderes és Bánhalma területén, ám az igényekhez igazodva ez a létszám mára tízre bővült.
Az újonnan megalakult intézmény munkatársai fogadják a kérelmeket, s azok elbírálása után minden rászoruló megkapja a megfelelő szolgáltatást. A szociális étkeztetésben semmiféle fennakadás
nem volt.
A térítési díjat - a törvényben foglaltaknak megfelelően - a képviselő-testület határozta meg, amely 505 forint. Ezt az összeget az
intézmény a jövedelem függvényében csökkenti. E szerint azoknál
a családoknál, ahol az egy főre jutó havi bevétel nem éri el a
42.700 forintot, a napi térítési díj: 290 forint.
A 42.750 - 85.500 forint közötti jövedelemmel rendelkezők napi
térítési díja: 430 forint.
A 85.500 forintot meghaladó egy főre jutó átlag napi térítési díja:
505 forint.
Fontos tudni, hogy aki igénybe veszi az ételek kiszállításának lehetőségét, annak a gondozottnak napi 100 forinttal kell többet fizetnie, természetesen naponta.
A házi gondozás óradíja: 150 forint.
A központi konyha készíti a napi ebédet, melynek eljuttatását tiszteletdíjas munkatársak végzik.
Nagyon fontos, hogy az érintettek tisztában legyenek azzal, hogy
a konyha a törvényi előírásoknak megfelelve, a legkiválóbb minőségű alapanyagokból főzi az ételeket. Szem előtt tartva a modern
táplálkozás előírásait, amely az egészség védelmét, a mindennapi
élet minőségét nagymértékben javítja.
A szolgálat munkatársai szeretettel várják az érdeklődőket, időseket, fiatalokat egyaránt. A térítési díjak befizetéséről szóló értesítőt a jövőben a Kenderesi Krónikában is olvashatják.
TÉ.

Cím: KENDErES, SzENT ISTVÁN úT 58.
Telefon: 06-59-528-036, 06-59-528-037
Az intézmény munkatársai telefonon és
személyesen is szívesen válaszolnak kérdéseikre.
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Közlemény
sírhely megváltásáról
Felhívjuk a tisztelt hozzátartozók
figyelmét, hogy katolikus temetőnkben a 25 évnél régebben megváltott
sírhelyeket újraváltani szíveskedjenek.
Az újraváltás elmulasztása a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnését vonja maga után. 145/1999.
(X.1) kormányrendelet 18§ (5.)
A lejárt használati idejű temetkezési helyek felszámolásra kerülhetnek.
római Katolikus Egyházközség

A baj megelőzhető
Nincs egyetlen esztendőnek sem
olyan fűtési időszaka, mikor is ne történnének tragédiák, melyek kis odafigyeléssel elkerülhetőek lennének.
Ezek okozója a szén-monoxid, melynek jelenlétét műszerrel ki lehet ugyan
mutatni, de csak és kizárólag jó minőségű, az átlagosnál kissé drágább
készülékkel.
Ne sajnáljuk erre a pénzt, mert életeket menthet! Mindenkinek javasoljuk, hogy a fűtési idény kezdete előtt
szakemberrel nézesse át a gázzal működő eszközöket, illetve a kémények
állapotát.
Településünkön sajnos megszokott
látvány, hogy düledező, foghíjas füstelvezető éktelenkedik egy-egy ház tetején, ami nem feltétlenül a nemtörődömség jele, hanem az anyagi forrás
hiánya.
Akik fával fűtenek, nem kell félniük,
mert ebben az esetben nem keletkezik mérgező, gyilkos szén-monoxid.
A szén az, ami veszélyes, illetve a vezetékes gáz. A korommal teli kémény,
melyet nem takarítottak ki, vagy éppen a kályhák füstcsövei, ha falaikon
megtapad a tökéletlen égés következtében keletkező korom.
Azt jósolják a szakemberek, hogy
kemény tél elé nézünk. Szélsőséges lesz,
mint amilyen a nyár volt, nem tudni
tehát, meddig kell otthonainkat melegíteni.
Még nem késő, még mindenki gondoskodhat a szakszerű átvizsgálásokról, a kémények tisztításáról.
Kenderes Város Önkormányzata
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A ló másik oldala?
Só helyett fűszerek
mindenki ismeri azt a magyar népmesét, amelyben egy király megkérdezi
három lányát, hogy mennyire szeretik
őt. A legkisebb, aki egyben a legkedvesebb volt így szólt: én úgy szeretem Édesapámat, mint az emberek a sót. megharagudott erre a király, s világgá zavarta
kedves gyermekét, mondván, nem is szereti őt, ha ragaszkodását a sóval fejezte
ki. Sírva-ríva útnak indult a királylány,
majd kóborlása közepette összeakadt
egy királyfival, akinek elsírta bánatát.
A királyfi meghívta magához a szívtelen uralkodót, s szakácsaival annyi finomságot főzetett, hogy majdnem leroskadt
annak súlya alatt az asztal.
Csakhogy a királynak nem ízlett az
étel. megkérdezte az ifjú vendéglátó, hogy
miért nem eszik, amikor minden földi
jót készítettek neki. Az öreg király így
felelt: nincs íze ennek az ételnek. Sótlan,
ehetetlen. Válaszolt az ifjú: de hiszen
király uram nem szereti a sót, ezért zavarta világgá legkisebbik lányát. Elgondolkodott ezen az idős király, sírva is
fakadt, annyira bánta tettét.
Ekkor bevezette az ifjú királyfi a szépséges, királyi udvarból - apja által - elzavart leányt, s megkérte a kezét. Az öreg
király sírva ölelte át lányát, s így felelt:
elhiszem most már, hogy nagyon szereted édesapádat, s természetesen beleegyezett az esküvőbe.
Nos, a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban ennél lényegesen prózaibb a kép.
Királylányok sem járnak egyik intézményébe sem, király sincs tehát, aki szondáztatná gyermekeit, melyik is szereti őt leginkább. A mesével a közös pont „csupán”
a só hiánya.
Nem először jelenik meg e lap hasábjain, hogy a kormányzati előírásnak megfelelően lényegesen csökkenteni kell az ételekben a só mennyiségét. Kemény szankcióval büntetik azt a konyhát, amelyik nem
tesz eleget ennek az előírásnak, így szerte
az országban falusi és városi konyhákban
nagyot fordult a technológia.
Senki nem vitatja, hogy a túlzott sófogyasztás nem tesz jót a szervezetnek. Az
is tény, hogy gyerekkorban kell megtanítani a nebulókat arra, hogy tudatosan,
egészségesen táplálkozzanak, ahhoz, hogy
felnőtt korukban sem legyenek betegek. De
most, mintha a ló másik oldalára esett volna át a törvényalkotó. A bölcsődei étkezésekből gyakorlatilag kivonták a sót, s ajánlásként megfogalmazták azt, hogy más fűszerrel helyettesítsék a magyar ember által
oly nagyon kedvelt sós ízvilágot.
Csakhogy, aki a konyhában egy kicsit
is járatos, pontosan tudja, hogy a só nélkülözhetetlen kelléke a főzésnek. A minap a

központi konyhán marhapörköltet főztek
a szakácsok, betartva azt az előírást, - melyet
pontosan milligrammra ki kell számolni így a napi sóbevitel előírása szerint a pörköltbe nem kerülhetett sem ételízesítő sem
pedig só.
A gyerekek természetesen nem ették
meg az ételt, fanyalogtak, majd amikor
mentek a szülők értük az óvodába, azonnal elmesélték nekik, hogy „nem finom”
az ennivaló. Teljes joggal kérdezi a szülő
a gyerekeket felügyelő pedagógusoktól,
hogy mi folyik itt? S szegény pedagógus
széttárja a karját, mert nem rajta múlik,
mint ahogyan a szakácsokon sem. Nem
felejtettek el főzni, pontosan tudják, hogy
mi az, ami miatt kevésbé kapós az étel.
S ami még bonyolítja a helyzetet a konyha
munkatársainál - az iszonyatos számításokon és regisztráláson túl - az nem más,
mint a korcsoportonként eltérő főzési technika. Más mennyiségű sót, cukrot kaphat
óvodás, iskolás, felnőtt és idős. A tea tehát
nem a régi megszokott íz, mint hajdan a
mi gyerekkorunkban, de kakaót is csak meghatározott időközönként tölthetnek bögréjükbe a gyerekek. A fehér kenyeret száműzték, a teljes kiőrlésű az, amit eléjük raknak.
Ez utóbbi még csak „letolható a gyerekek
torkán”, de a sütemények hiánya, a cukrozott tea, a sótlan étel már kevésbé.
S egyre többen reklamálnak. Vagy, akik
elviszik az ételt, otthon jól megsózzák. S
ez nem csak Kenderesen van így, szerte
az ország minden intézményében. A minap láttam egy tévéműsort, amely ezzel a
témakörrel foglalkozott. A riporternő megmutatta, hogy mit csomagolt gyermekének
elvitelre az iskolába, melyhez a szakértő
ezt a kommentárt fűzte: nem jó, mert a kenőmájasban benne van az a sómennyiség,
amely elegendő egy egész napra. A szendvics ugyanis májjal volt megkenve, dúsan
megpakolva paprikával, uborkával.
Kedves szülők, érintettek! A Kenderesi
Központi Konyha csupán a törvényben foglaltaknak tesz eleget, ezért változott meg
az az ízvilág, melyet a magyar gyomor megszokott. Részben üdvös, mert tényleg vezető
hatalom voltunk a sófogyasztás tekintetében, az adalékanyagokkal teli ételek fogyasztása terén. Tényleg üdvös, hogy a
gyerekek nem tömik magukba a cukrot,
rontva ezzel fogaikat, s nem isszák azt az
„üdítő italt”, amely mesterséges színezékkel volt tele, s olyan rákkeltő anyagokat
tartalmazott, hogy ezek megvonása gyakorlatilag a szülő részéről is kötelező.
Nem a helyi képviselő-testület találmánya a sótlanítás, a cukortalanítás. Hangsúlyozzuk, hogy törvényben előírt kötelezettség, melynek mindenütt eleget kell tenni.
Nyíregyházától Zalaegerszegig, Budapesttől Berettyóújfaluig. S nincs ez másként
Kenderesen sem.
Terebesi Éva
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Kóborolnak
Bizonyára sokan látták már, hogy a
település utcáin gazdátlanul kóborolnak
kutyusok. Ketten-hárman összeverődve
időnként végigvágtázzák az utcákat, a kerítés nélküli portákra minden akadály
nélkül bemennek, de oda is, ahol a kerítés között, alatt beférnek.
Gondozott állatok, bordájuk nem látszik,
egyértelmű, hogy vannak gazdáik. Ezt az is
alátámasztja, hogy nem minden nap engedik őket szabadon, vagy nem minden nap
tudnak megszökni „otthonaikból”.
Csakhogy, amikor beszabadulnak egy-egy
porta tyúkudvarába, ott bizony elkezdődik
a vérengzés. Volt hely, ahol csirkéket, libákat, kacsákat és pulykákat is megfojtottak,
majd dolguk végeztével távoztak onnan.
Nálunk három tyúk bánta a kutyák portyázását, melyeket nem faltak föl, csupán a
gyilkos ösztön lett úrrá - egyébként - barátságos természetükön. Mi megkerestük a gazdit, elmondtuk, hogy mi történt, mire nemes
egyszerűséggel közölte: a kutya nem az övék.
Chip nincs, beazonosítani nem lehet, nincs
tehát mit tenni.
Több napja nem láttam a kutyákat, pedig
folyamatosan figyeltem felbukkanásukat.
Azért, hogy mások háziállataiban ne tegyenek kárt a portyázó ebek, nézzék át kerítéseiket, foltozzák be az esetleges réseket.
TÉ.

Tájékoztatás
ebtulajdonosoknak
A kötelező veszettség elleni védőoltás, illetve a chip kutyákba történő
behelyezése egész évben kérhető.
Munkanapokon a polgármesteri hivatallal szembeni parkolóban reggel
8 órától fél kilencig leadható az ott tartózkodó állatorvosnak az oltási könyv,
s időpont egyeztetés után megtörténhet a kutyák oltása, illetve chipezése.
dr. Tóth István elérhetősége:
06/30-935-3924
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Színes az élet a „Szakiban”
A Kenderesi mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2015. szeptember 19-én bonyolította le a XXV. Országos Jubileumi Szántóverseny döntőjét.
A 27 induló részvételével lezajlott verseny valóban az egész ország szántómestereit megmozgatta, hiszen Hódmezővásárhelytől Csurgóig, Karcagtól Baktalórántházáig, Kaposvártól Jászkisérig képviseltették magukat a lelkes résztvevők,
sőt Karcagról, Szajolból, Hortról, Sándorfalváról, Hajdúböszörményből, illetve
Szentgáloskérről is jelentkeztek versenyzők. A jó hangulatú megmérettetést végig
napos idő kísérte, ennek köszönhetően megközelítőleg 800 vendég érkezett a Kenderes határában tartott verseny helyszínére.
Az indulók regisztrálása után a gépek
rendezett sorban vonultak ki a rendezvényre. Igazi közönségsikert aratott a Csorba Feri bácsi által vezényelt lófogatos
szántás. A vendéglátók ízletes disznótoros
reggelije után került sor Román István
agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár és Gulyás Andrea Éva megbízott
igazgató asszony ünnepélyes megnyitójára. Ezt követte az ökumenikus ekeszentelés és áldásosztás, a helyi plébános úr
és tiszteletes asszony részvételével. A program szakmai része a nyitóbarázda kihúzásával, majd annak bírálatával folytatódott. A délig tartó szántást, illetve a záró
barázda kihúzását a bírói értékelés követte. Az ünnepélyes eredményhirdetésen
már körünkben üdvözölhettük dr. Fazekas Sándor miniszter urat, aki a rendezvény fő támogatóival együtt adta át a

díjakat a versenyzőknek. A családias, igazán jó hangulatú díjkiosztást tombolahúzás, majd tarlóbál követte, ahol a környék
táncos lábú apraja-nagyja éjfélig mulathatott.

Így bemutattuk a nálunk termett almát, paprikát, kukoricát, valamint a gazdaasszonyok által készített, nagy népszerűségnek
örvendő süteményt is. A gépészképzést
makettokkal illusztráltuk.

A Jász-Expón jártunk
2015. szeptember 4-5.

Fesztiváli hangulatban
2015. szeptember 4-5-6.

Iskolánkat az a megtiszteltetés érte,
hogy az évek óta megrendezésre kerülő
Jász-Expó és Fesztivál elnevezésű rendezvényen bemutatkozhattunk. Standunk
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pavilonjában kapott helyet, egyedüliként, hisz
csak mi képviseltük, képviselhettük az
oktatást. Igyekeztünk bemutatni a nálunk
folyó összes képzést az általunk készített
virtuális „tudás-fánkon”, valamint minden szakmacsoport elküldte termékét is.

Iskolánk gyönyörű helyen helyezkedik
el Kenderesen, mégpedig a Horthy Kastélyban. Előtte található a több mint 70
éves, már évek óta védett fasorrá nyilvánított vadgesztenye fasor. Ebben az évben rendezte meg a város az I. Vadgesztenye fesztivált, melyből iskolánk is kivette a részét.
A szeptember 4-ei megnyitón lovasaink lovas felvonulással emelték a rendezvény színvonalát.
Másnap a vendéglátói tanulóink egész
napos lángos sütéssel járultak hozzá a vásári forgataghoz.
Kiállítottunk a 77. OmÉK-on
2015. szeptember 23.
Abban a megtiszteltetésben részesülhettünk, hogy a 77. OMÉK-on iskolánk a
megnyitó napján részt vehetett, s kiállíthatott. A több mint 900 kiállító között mi
is bemutathattuk a nálunk oktatott szakmacsoportokat, szakmákat. Standunkat is
ennek szellemében terveztük meg, s díszítettük. Megjelenítettük a gazda, a gépész,
lovász szakmán kívül a gazdaasszonyt is.
Vittünk almát, zöldségféléket, kukoricát,
Folytatás a 6. oldalon
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Folytatás az 5. oldalról
tojást, s egy leendő gazdaasszonyt is szép
kékfestő ruhában, aki standunkhoz „csábította” a hozzánk betérőket, akik közül
üdvözölhettük a földművelésügyi miniszter és az agrárszakképzésért felelős államtitkár urakat is. Elismerés volt számunkra
látogatásuk, s személyes gratulációjuk,
mellyel munkánkat dicsérték.
Tanulóink beszámolója
Abba a szerencsés helyzetbe kerültünk,
hogy az iskola jóvoltából, a vendéglátás
terén nyújtott munkánkért cserében, három napot tölthettünk el Szolnokon a
NEFAG Zrt. Erdei Iskolájában, a Bagoly
Vadasparkban.
Mindenki várta az utazás napját, szeptember 8-át. Kísérő tanárainkkal együtt izgatottan szálltunk buszra, hogy átéljük az
eddig csak hallomásból ismert izgalmas
tábor programjait.
A házigazdák kedvesen fogadtak bennünket, majd a lepakolás után rögtön el is
kezdődtek az események.
Megmutatták a vadaspark lakóit, bemutatták szokásaikat, amelyeken nagyon jókat derültünk.
Az ebédet követően, rövid pihenő után
kerékpárra pattantunk, hogy megismerjük
Szolnok nevezetességeit, játékos formában. Négy oldalas kérdőívet kellett kitöltenünk, amire a válaszokat a felkeresett nevezetességeknél találtuk meg.
Visszatérve a szállásra finom vacsorával vártak bennünket. Sötétedés után esti
sétára indultunk, ahol megismerhettük az
éjszakai erdő életét, hangjait. Kissé félelmetes volt, de a jókedvünk ott sem hagyott cserben bennünket. Nagyokat nevet-

tünk egymás félelmein, képzelődésein.
Elfáradva tértünk vissza a szállásra, de
a jókedvünk még kitartott, igaz, az egész
napi aktív mozgás hatására hamar elaludtunk.
Másnap reggel az állatok hangja ébresztett bennünket, ami a vidéki gyerekeknek megszokott, de néhány „városlakónak”szokatlan volt.
Reggeli után két csoportra oszlottunk.
Az egyik csapat gyalog, a másik kerékpárral járta be az erdőt, ahol nagyon sokféle gyógynövényt mutattak meg, hozzáfűzve a népi gyógyászat szerinti jótékony
hatást.
A kerékpárosok a Zagyva partján is
jártak, majd egy erdei kerékpáros ügyességi pályán is átmentek, ahol két defekt is
történt. A pórul járt diákok az egyik vezető kíséretében gyalog sétáltak vissza a
táborba, míg a többiek folytatták felfedező útjukat. Ebéd után pihenőt kaptunk,
de aki nem fáradt el teljesen, az mehetett
lovagolni is.

A szervezők délutánra játékos sorversenyt rendeztek, amit mindenki nagyon
élvezett.
Jó volt újra gyerekként játszani!
Befejezésként számháborúztunk, ami néhányunknak ismeretlen volt, de nagyon
jól szórakoztunk!
Vacsora után, amint besötétedett, újra
kimentünk az erdei tisztásra, ahol egy
csillagász megmutatta a csillagok jelenlegi állását. Közülünk többen érdeklődnek a csillagászat iránt, így nagyon sok
érdekes dolgot megtanulhattunk.
A teljes sötétedés után következett a
nap fénypontja, a bátorságpróba. Kettesével mentünk végig a koromsötét erdőn,
az előző este bejárt úton. Lámpát nem
használhattunk, csak a vezetők fényjelei
mutatták a helyes irányt. Egyesek nagyon
félve, mások nevetve mentek végig az
úton.
Az utolsó napra nagyon elfáradtunk.
Reggeli után összepakoltunk, majd a tábor zárásaként a három napot összefoglaló játék következett, az „Almavásár”.
Lényege az volt, hogy az elmúlt napok
eseményeivel kapcsolatban kérdéseket tettek fel, és aki jól válaszolt, az zsetont kapott, amivel almára lehetett licitálni. Az
győzött, akinek a legtöbb almát sikerült
összegyűjteni.
Nagyon jó volt, mert felidézhettük azokat a sztorikat, amelyeken nagyon jókat
nevettünk.
Sokat tanultunk a három nap alatt!
Ebéd után fájó szívvel, de élményekkel
megpakolva indulhattunk haza.
Jó lenne még egyszer eljutni egy ilyen
táborba!
Ezúton szeretnénk megköszönni az iskolának, hogy lehetőséget adott arra, hogy
ezeket az élményeket átéljük!
Az összeállítást az iskola tanárai és
diákjai készítették.
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Fantasztikus siker lett az ötlet, melynek megvalósítása sokunk számára okozott nagyszerű órákat,
napokat. Megmozdult a város, nem volt ember, aki elégedetlenkedett volna. Minden ízlés ki lett elégítve,
komolyzenétől a mulatosón át szólt a zene Kenderes közepén. Hogy miért térünk vissza ismételten a
fesztivál taglalására? Annak oka nem más, mint városunk népszerűsítése, a kapott örökség ápolása,
megőrzése. A múlt átörökítése egy csodálatos védett fasor alatt, melyet mi itt élők megszoktunk, ám aki
először jár errefelé, a szépségtől tágra nyitja szemeit.
Bodor Tamás:

Újra a Vadgesztenye fesztiválról

A rendezvény alapötlete az volt, hogy
minél szélesebb körben megismertessük a
hungarikumokat, a helyi- és a környező települések értékeit. Kenderes Városi Önkormányzata létrehozta a Települési Értéktár Bizottságot, melynek első intézkedése az volt, hogy
felvette a helyi a értéktárba a következő
épített, szellemi és természeti örökségeket:
- Horthy-túra
(ennek a kulturális „kirándulásnak” részei:
- a Tengerészeti- Néprajzi Kiállítóterem,
ahol a látogatók a századforduló használatiés berendezési tárgyaival, írásos dokumentumaival, a Magyar Tengerészet emlékeivel, valamint a Horthy család bemutatására szolgáló
fotókkal, leírásokkal, tárgyi emlékeivel ismerkedhetnek meg,
- a református templom, mely a település
ősi temploma, eredeti alapjai az írásos emlékek szerint 1352-ben lettek lerakva, országos
műemlékvédelem alatt áll,
- római katolikus templom, melynek építése 1800-ban fejeződött be, bővítése 1923-ban
történt. Egyedisége, hogy Európában egyedülálló festmény található benne, országos műemlékvédelem alatt áll,
- Horthy-kastély, amely jelenleg kollégiumként funkcionál, de az ide érkező vendégek
megtekinthetnek néhány termet, amely bepillantást enged a Horthy család egykori életébe
Kenderesen,
- Horthy-liget, amely a település egyik ékesége. 1921-ben lett kialakítva egy díszpark,
melyet akkor Hősök ligetének neveztek. 1941ben lett felavatva a park közepén Hazánk legnagyobb I. világháborús emlékműve, tisztelegve a XIII. huszárezred hősi halottai emléke
előtt.
- Horthy-kripta, amely 1921-ben épült és a
Horthy család 4 generációjának nyughelyeként szolgál)
- Védett fasor a Szent István út két oldalán
(a természeti örökségként kapott fasorban több
mint 100 éves tölgyfák és gesztenyefák találhatók, melyek egyedi arculatot biztosítanak a
településnek.
A három napos rendezvényt a helyi értékekre felfűzve állítottuk össze.
2015. szeptember 4. péntek
- lovas felvonulás a Védett fasorral övezett
Szent István úton. Ezzel is szerettük volna

bemutatni és megerősíteni azt a tudatot, hogy
a ló és a magyar ember elválaszthatatlan egymástól, hiszen a magyarság őstörténetétől
kezdve végigkíséri a történelmünket,
- orgonahangverseny a római katolikus
templomban. A helyszín, mint a helyi értéktár
része, nem maradhatott ki a rendezvénysorozatból. Ezzel a programmal a komolyzene
kedvelőit hívtuk Kenderesre, akik így megismerték településünket.
2015. szeptember 5. szombat
3 napos rendezvényünk fő napja a kultúráról, a népi hagyományokról, az örökségként
kapott szellemi értékekről és nem utolsó sorban a szórakozásról szólt. A rendezvény helyszínének kiválasztása egyértelmű volt, hiszen
a Védett fasorral övezett főutca impozáns,
területi nagyságában megfelelő és ezen az
úton található Kenderes épített örökségének
80%-a. A környező települések közül többen
elfogadták meghívásunkat, és ezen a napon
bemutatták a fesztiválra érkezőknek településeik értékeit. Az út két oldalán kézműves és
hagyományőrző árusok mutatták be portékáikat (textilesek, gyapjútermék készítők, keramikusok, festők, sajtkészítők, kézműves édességkészítők, fafaragók, csizmadiák, lekvárkészítők, méhészek stb.)
A színpadi fellépők kiválasztásánál is fontos volt, hogy olyan produkciókat válasszunk,
melyek valamilyen formában kapcsolódjanak
a magyarsághoz, a kulturális értékekhez, a
hungarikumokhoz. Így a Kenderesre érkezők
meghallgathatták a nemrég hungarikummá választott magyar nóta és magyar operett dallamait, régi magyar zeneszámokat hallgathattak
meg fiatal zenészek előadásában és természetesen a település kulturális civil szervezetei is
bemutatták hagyományőrző tevékenységüket
(Kenderesi Néptánc- és Hagyományőrző Egyesület néptáncosai, a Kenderesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett tánccsoport, a Korda Vince Művészeti Iskola kenderesi tagozatának néptáncosai, Topogók Tánccsoport).
Erre a napra elkészült a Város tortája, amely
természetesen gesztenyés ízesítésű volt és a
rendezvény egyik ikonjává vált.
Ezen a napon megszerveztük a „Nyitott kastély napot”, így a rendezvényre érkezők díjmentesen ismerkedhettek meg a Horthykastély múltjával és jelenével. Az épületben

ezen a napon téglakiállítás is megtekinthető
volt „Jeles téglák – jeles emlékeink” címmel.
Ezen a kiállításon leginkább a kenderesi arisztokrácia által használt címeres téglák kerültek
bemutatásra.
2015. szeptember 6. vasárnap
A program a református templomban kezdődött egy ökumenikus Istentisztelettel, ahol
Horthy Miklós, felesége Purgly Magdolna és
fiuk ifj. Horthy Miklós kenderesi temetésére
emlékeztek az ide érkezők.
Az Istentiszteletet követően a kastélyban
felállított mellszobor koszorúzására került sor,
melyet egy könyvbemutató követett a kastély
dísztermében.
A három napos rendezvényen részt vett
két, elcsatolt területen lévő testvértelepülés
delegációja is. Így rendezvényünket megtisztelte Szentmihálykörtvélyes (kárpátaljai település) polgármestere és delegációja, valamint
Szabinov (felvidéki település) alpolgármestere és delegációja.
Az elcsatolt városok vezetői köszöntötték a
helyi és környező települések lakosait és örömüket fejezték ki az iránt, hogy megismerhetik a környék hagyományait, kézműves termékeit, kulturális örökségeit.
A három napos rendezvény megszervezéséből hagyományt kívánunk teremteni, bízva
abban, hogy egyre többen kapnak kedvet értékteremtő és hagyományőrző civil szervezetek létrahozására, így egyre több helyi érték
kerülhet be a települési értéktárba, bővítve ezzel a magyarság tradícióinak listáját, amelyet
őrizhetünk és továbbadhatunk a jövő generációjának megőrzésre és ápolásra.
Nagyon sok ember, nagyon sok munkája
volt ebben a 3 napban!
Ezúton köszönöm meg mindenkinek a munkáját, aki bármilyen módon részese volt a
fesztivál sikerének, úgy az előkészületi, mint
a lebonyolítási munkákban.
Engedtessék meg nekem, hogy ne soroljak
neveket, intézményeket, vállalkozókat és kormányzati hivatalokat, mert a lista hosszú lenne
és senkit nem szeretnék megbántani azzal hogy
kifelejtem a nevét, vagy esetleg a sorban hátrébb kerülne, mint ahogyan azt érdemelné!
Hiszem, hogy összefogással nagy dolgokat
tudunk alkotni és az idei Vadgesztenye fesztivál ennek az együttműködésnek az első megnyilvánulása volt!
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KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
mesemaraton

írÓ-OLVASÓ

(2015. szeptember 30)

TALÁLKOzÓ

KÉzImUNKA
KLUB
2015. október 19-én (hétfőn)
10.00 órakor a
Városi Könyvtárban.
„Kacor király, avagy magyar
népmesék rímbe és ráncba szedve.”
Vendégünk:

Kassovitz László
író, mesemondó

2015. október 27-én (kedd)
14.00 órakor tartjuk
következő foglalkozásunkat.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Gyerekek!
Idén is lesz

TÖK JÓ NAP
a könyvtárban!
A töklámpás faragáshoz az
eszközöket biztosítjuk,
de a faragnivalót hozzátok
magatokkal!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Helyszín:
Városi Könyvtár
Dátum:
2015. 10. 30.
Időpont:
10.00-16.00

BABA–MAMA KLUB
2015. október 28-án (szerda)
10.00 órakor tartjuk

„Iciri-piciri”

játékos foglalkozásunkat.
Szeretettel várjuk az anyukákat
és gyermekeiket!

KIÁLLíTÁS
a Városi Könyvtárban

„ÁLOm ÉS VALÓSÁG”
címmel

OSzLÁNCzI SÁNDOr
festményeiből
2015. november 2-től 20-ig.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

A Népmese napja alkalmából megrendezett V. Mesemaraton alkalmából
12 mesélőtől 36 magyar népmese hangzott el, melyet 201 fő hallgatott meg.
Köszönjük minden résztvevő közreműködését!
könyvtárosok
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röviden a Horthy család történetéről
Kétségtelen, hogy a régi Magyarország legkiválóbb, leghíresebb politikusa Horthy Miklós volt. A Kenderesről
származó kormányzó, akiről említést tesz magyar és világtörténelem. Akire nagyon-nagyon büszkének kell
lennünk, hiszen egyénisége, intellektusa, jelleme olyan magasságokba emeli, melyre csak felnézni lehet, felnézni
szabad. Mégis megosztó személyiségként tartja nyilván az újkori történelem. Bizonyos érdekektől vezérelve,
ismeretek hiányából adódóan, az mindegy is. Egy azonban biztos. Ebben az etikátlan, erkölcstelen világban egyre
inkább fölértékelődik a jellem, a tisztesség, a becsület, a hazaszeretet. Melynek birtokában volt e nagyszerű ember.
Legyünk rá büszkék!
A nagybányai Horthy família 1635ben kapott címeres nemeslevelet, a nemességet 1657-ben Kolozs vármegye
közgyűlésén hirdették ki. A család később Bereg, Ugocsa és Szabolcs vármegyében szerzett birtokot. Horthy
István, a Szabolcs vármegyei Ramocsaházáról költözött Kenderesre 1850ben,édesanyjától, - bizáki Puky Amáliától - örökölt birtokára.
Horthy István, tevékeny szerepet játszott a vármegye közéletében. 1872ben és 1875-ben indult az országgyűlési képviselő-választásokon is és az
1876-ban létrehozott Jász-NagykunSzolnok vármegyei törvényhatósági
bizottságnak egyik vezéralakja volt. A
Szabadelvű Párt megyei elnökeként
több évig tevékenykedett. 1879-ben
Tisza Kálmán miniszterelnök a vármegye főispánjává szerette volna kinevezni, de ezt a felkérést - a visszaemlékezések szerint - a csendes, szerény természetű földbirtokos nem fo-

Vitéz nagybányai Horthy István,
a Kormányzó legidősebb fivére,

gadta el. 1893-ban a főrendiház örökös tagjává nevezték ki, ezt a tisztséget 1904-ben bekövetkezett haláláig
viselte.
Hogy milyen emberek voltak vitéz
nagybányai Horthy Miklós szülei? Ravasz László református püspök 1937ben az alábbiakat mondta róluk:
„Horthy István az igazság embere
volt, bátran, keményen feltette rá az
életét és másokat is engedelmessé kívánt. Tündöklő méltóság volt, akarat,
kötelesség és felelősség. Inkább a halált választotta volna, mint a hazugságot.
Felesége, Halassy Paula a szeretet
anyja volt, aki nem parancsolt, csak
szolgált, így lett úr a lelke felett. Nem
feddett csak megbocsátott és simogatott, nem büntetett, csak dédelgetett és
szeretete nem fogyott el soha.”
Az első fiú
Legidősebb fiuk, vitéz Horthy István a katonai pályán lovassági tábornoki rendfokozatot ért el és később a
felsőház tagjaként tevékenykedett.
Jelentős szerepe volt Horthy Miklós
1919. november 16-i budapesti bevonulásának katonai támogatásában.
Idős Horthy István halála után a
kúriát az ötödik fiúgyermeke, dr.
Horthy Szabolcs (Kenderes, 1873. január 28. - Nowo-Radomsko, 1914. november 21.) lakta, aki Jász-NagykunSzolnok vármegye szolgabírája volt,
majd 1910. március 16-án a vármegye
főispánjává nevezték ki.
Horthy Szabolcs, szilárd jellemű,
elhatározásaiban hajlíthatatlan férfi
volt - „nyakas kálvinista”, ahogy
akkoriban mondták róla -, aki nagy
lendületet vitt a megye politikai, gaz-

Dr. Horthy Szabolcs

dasági és kulturális életébe. Főispánsága alatt több iskola nyílt, felépült a
szolnoki színház, abban az időben
létesült a szolnoki cukorgyár, sőt az I.
Ferenc József tiszai közúti híd építése
is az ő nevéhez fűződik.
Az I. Világháború kitörésekor önként jelentkezett frontszolgálatra, annak ellenére, hogy még gróf Tisza
István is kérte, hogy inkább a civil
életben legyen hasznára a hazájának.
Ő hajthatatlan maradt és tartalékos
főhadnagyi rangban bevonult a 13. Jászkun Huszárezred 10. Lovas-hadosztályához, amelynek parancsnoka a
bátyja, Horthy István volt. Futártiszti
beosztást kapott a 31. Gyalog-hadosztálynál és a legveszélyesebb feladatok
teljesítésére vállalkozott. 1914. november 21-én a lengyelországi NowoRadomsko térségében hősi halált halt,
ismeretlen körülmények között. A
csatamezőn eltemetett holttestét 1927.
október 25-én exhumálták és hazaszálFolytatás a 10. oldalon
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lították. Temetése Kenderesen október
29-én volt. A kastély bejárata előtt elhelyezett ravatalánál testületileg vonult fel a megye elöljárósága. A
Horthy család sírboltjában helyezték
örök nyugalomra.
Horthy Szabolcs halála után a családi kúriát Horthy Miklós kapta meg,
aki kormányzóként csak időszakosan
tartózkodott itt.
A kormányzó
A történet 1868. június 18-án kezdődött egy kenderesi birtokon. Ekkor látta
meg a napvilágot egy középnemesi
család ötödik gyermekeként Horthy
Miklós, aki 52 évesen tette le a Nemzetgyűlés előtt a kormányzói esküt,
ami több mint 24 éven keresztül meghatározta életét és Magyarország sorsát.
Hosszú út vezetett odáig, hogy „falubelink” az ország első embere lett. Volt
tengerész, az Osztrák-Magyar Monarchia császárának szárnysegédje, Magyarország nemzeti hadseregének fővezére, hadügyminiszter és természetesen kenderesi gazda is.
1918. október 28-án az a legfelsőbb
parancs érkezett, hogy a magyar hadiflottát át kell adni a Délszláv Nemzeti
Tanácsnak. Október 31-én Horthy Miklós eleget tett ennek a parancsnak és elhagyta a flotta lobogós hajóját, a
Viribus Unitist. A számára oly sokat
jelentő tengerészeti pályafutása ezzel
véget ért.

Feleségével és négy gyermekével
Kenderesre, a családi birtokra vonult
vissza, ahol élete hátralévő részét politikamentesen kívánta élni.
Szomorú idők jártak akkoriban Magyarországra. Hazánk államformája
már nem királyság, hanem népköztársaság, élén az erős politikai ambícióktól fűtött, de vezetésre tökéletesen alkalmatlan Károlyi mihály gróffal. A vezetés, gondolkodás nélkül szerelte le és
küldte haza a harcedzett katonákat, így
az antant által bátorított megszállók
gond nélkül lepték el hazánk nagy részét. A román királyi hadsereg katonái
ezerszámra töltötték meg a tehervagonokat a hazánkban rabolt holmival, hogy
azt hadizsákmányként Bukarest felé
szállítsák. Az új hatalom néhány hó-

nap alatt a tönk szélére juttatta a meg
nem szállt országrészeket is, majd a
gyeplőt bedobva átadta a kormányrudat a kommunistáknak, akik orosz mintára bevezették Magyarországon a
proletárdiktatúrát.
Ebben a zűrzavaros időben keresték
meg Horthy Miklóst kenderesi birtokán, hogy vállalja el egy új nemzeti
haderő megszervezését. Vállalta-e feladatot és 1919. június 19-én megkezdte a
katonák toborzását. Néhány nap alatt
6500, fegyverforgatásra alkalmas férfi
jelentkezett, így megalakult a Nemzeti Hadsereg, melynek fővezérévé
Horthy Miklóst nevezték ki. Augusztus 1-jén lemondott a kommunista Forradalmi Kormányzótanács és a tanácsköztársaság vezetői elmenekültek. A
román csapatok ekkorra már a Tiszán
is átkeltek, így csak november közepére sikerült elérni, hogy a magyar
csapatok, élükön Horthy Miklóssal,
bevonuljanak Budapestre és megtisztítsák a fővárost a megszállóktól.
Az 1918-’19-ben lezajlott események
alapjaiban rázták meg a magyar közéletet, s azok következtében a majd
ezer éve fennálló Szent Istváni Birodalom darabokra hullott. Drágaság
volt, a hatalmas infláció miatt elértéktelenedett a pénz, alapvető élelmiszerekből, fűtőanyagból súlyos hiány mutatkozott. Tíz- és tízezrek éltek vagonokFolytatás a 11. oldalon
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ban azok közül, akik a Délvidékről, a
Felvidékről vagy Erdélyből kényszerültek elmenekülni. A megszállt, szétdarabolt és hitét vesztett ország élére
olyan vezető kellett, aki bátor szívvel,
és erős kézzel vezeti ki hazáját a gazdasági csőd, a politikai elszigeteltség
és a reménytelenség állapotából. E személynek nem csak hitelesnek és a magyarság sorsa iránt elkötelezettnek kellett lennie, hanem az antant által elfogadhatónak is. Azt a személyt, aki mindezen feltételeknek megfelelt, s vele
kapcsolatban az akkori Magyarország
jelentősebb társadalmi csoportjai is egyetértésre jutottak, nagybányai Horthy Miklósnak hívták.
Csaknem negyedszázad
Kormányzói kinevezésére 1920. március 1-jén került sor, amikor a Nemzetgyűlés jelenlévő 141 tagja közül
131-en rá szavaztak.
Ahhoz, hogy munkáját siker koronázza, először is arra volt szükség, hogy
a megcsonkított ország területéről eltávozzanak a még jelen lévő idegen
katonai alakulatok. Ez a román hadsereg esetében még 1920 márciusában
megtörtént, a szerbek pedig valamivel
több, mint egy év múlva vonultak ki
Baranya megye megszállott részeiből.
Horthy Miklós fő célként tűzte az
ország népének minden rendű és rangú tagja elé a nyugodt, kiegyensúlyozott haladást, melyben a magyar jelleg kidomborításának sajátos szerepet
kellett játszania.
A könnyűipar fejlesztését elsőrendű
feladatnak tekintette, hiszen az 1918
előtti ország nehéziparának objektumai jelentős részben elvesztek, a nyersanyagforrások pedig szinte teljes egészében az új határokon kívül rekedtek. Fellendült a malom- és textilipar,
a TUNGSRAM elektrotechnikai termékei ekkor váltak világhírűvé. Nem
lehet felidézni minden eredményt, mely
fémjelezte a kort, de meg kell említeni a tudomány és a kultúra kimagasló alkotásait is.
Nem csak az a figyelemre méltó, hogy
Klebelsberg Kúnó vagy Hóman Bá-

lint kultuszminisztersége idején hány
tanyasi iskolát vagy kutató intézetet
hoztak létre, hanem az is, hogy Magyarország mindenkori éves költségvetéséből mennyit fordítottak ezekre
a célokra. Támogatták a mintagazdaságok létrejöttét, fejlesztését, országos hatáskörrel megszervezték a gazdaképzést, kialakították a népfőiskolák rendszerét. A földművelő ember által termelt javak államilag garantált,
tisztességes áron történő felvásárlása
és árusítása céljából megalapították a
Hangya Szövetkezetet.
A kormányzónak és politikusainak
tehát igen nagy feladatot kellett elvégezniük. Egy megcsonkított, gazdaságilag, morálisan megtiport országból
és lakosságából, fejlődő, gazdaságilag
stabil és egységes nemzetet kellett formálniuk.
A kemény munka meghozta gyümölcsét: a teljesen kiürített állam kassza
néhány évvel később pozitívba fordult,
a lakosságból összetartó, jól élő magyar
nemzet született.
Ehhez viszont nem csak a kormányzóra és a politikusaira volt szükség,
hanem egy összefogó, egymást segítő
társadalomra is!
Emlékiratai
A hadifogságból - szabadulás utánHorthy Miklós a Weilheimben, háziőrizetben élő családjához tért vissza.
Pénzadományokból éltek szűkösen nagyobb támogatást csak a Vatikán

nyújtott. Emellett az Egyesült Államok két utolsó nagykövete rendszeresen küldött csomagokat a családnak.
Négy évet élt Bajorországban, majd a
család a salazari Portugáliába költözött, Estoril városába. John Flournoy
Montgomery, az Egyesült Államok volt
budapesti nagykövete 1949-ben alapítványt hozott létre a család anyagi támogatására. Ebben több zsidó származású személy részt vett, többek között
ifjabb Chorin Ferenc is. Portugáliában
írta meg az emlékiratait, amit 1952.
augusztus 20-án fejezett be. Először
Buenos Airesben adták ki magyarul
1953-ban, a magyarországi kiadásra
1990-ig kellett várni. Magyarul és a
német fordítás mellett még franciául
(Mémoires de l'admiral Horthy, Hachette, Paris 1954), finnül (Muistelmat,
Otava, Helsinki, 1955) és angolul
(The Admiral Horthy Memoirs, Spellers,
New York 1957) is megjelentek viszszaemlékezései.
Ebben így ír a hazáról:
„Gondolataim az Atlanti-óceán
partjáról szüntelen hazaszállnak a
Duna-Tisza partjaira, édes hazámba,
melyet számomra a világ legszebb országa sem pótolhat. Itt naponta látom a
tengert, eredeti élethivatásom annyira kedvelt életelemét, és gyönyörködöm benne. Mély a tenger és végtelen... de mélyebb szeretetem mely szülőhazámhoz fűz, és nagyobb vágyódásom mely a magyar földre, a magyar nép körébe hazavonz!
Az 1956-os forradalom híre előbb
fellelkesítette, ám annak későbbi kudarca nagyon megviselte a mindvégig
jó egészségnek örvendő Horthy Miklóst. A forradalom leverése után apátiába zuhant, bár az orvosok szerint nem
volt komoly baja. Száműzetésben,
1957. február 9-én hunyt el. Végakarata szerint addig nem szállíthatták haza
holttestét, amíg a szovjet csapatok ki
nem vonultak Magyarországról.
1993. szeptember 4-én került sor
Horthy Miklós újratemetésére Kenderesen, a családi kriptában.
Bodor Tamás
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A Művelődési Ház programja: október-november
2015. október 17-én
(szombaton) 10 órától
a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei mEOSz
kenderesi csoportja
szervezésében

„Fogyatékkal élők
kulturális
találkozója”
a művelődési házban.

Október 24-én (szombaton)
21.00 – 03.00 óráig

rETrO – PArTY
a művelődési házban.

A ’80-as ’90-es évek
legnagyobb slágereivel!
DJ: Csáthy zoltán
Belépődíj: 500 Ft/fő
Belépés kizárólag 16 éves kor
felett lehetséges, melyet személyi
okmánnyal igazolni szükséges!
A rendezvényen büfé üzemel.

2015. november 7-én
(szombaton)
a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei mEOSz kenderesi
csoportja szervezésében

rOKKANT-NAP
a művelődési házban.

A szolnoki Szigligeti
Színházba szóló,
Pécsi Sándor bérlettel
rendelkezők következő előadása:

2015. október 21. (szerda)
Presser Gábor-Sztevanovity
Dusán-Horváth Péter:

A PADLÁS
félig mese-félig musical
9-99 éves korig.
A nagy sikerű musicalt
Radó Denise állítja színpadra.
Gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt mesél a padlás különös,
képzeletbeli alakjairól, szellem
lényeiről, a barátságról, az örök
emberi értékekről.
Indulás: 17.45-kor
a művelődési háztól
útiköltség: 1.200 Ft/fő
2015. november 11-én
(szerdán) 14 órától

mÁrTON-NAPI
LIBA BÁL

mEGHíVÓ
Kenderes Város Önkormányzata
nevében tisztelettel meghívjuk
Önt, családját, barátait
2015. október 22-én
(csütörtökön)
18 órakor

az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc
eseményeire és
áldozataira emlékező
városi ünnepségre.
Helyszín: móricz zsigmond
művelődési Ház nagyterme
Program
Ünnepi beszédet mond:
Tóth Tiborné
alpolgármester asszony
Emlékműsor
Koszorúzás
az 1956-os emlékműnél

2015. november 13.
(péntek) 21.00 – 03.00 óráig

rETrO PArTY
a művelődési házban.

gyermekek számára
a művelődési házban.
Program:
liba bütykölde,
libaláb szépségverseny,
libasorversenyek
(libamamák, gúnárok és
kislibák versenye) táncház.
A vendégeket bögrecsárda
és libalegelő várja!

2015. november 21-én
(szombaton)
a kenderesi
Kossuth Lajos Hagyományőrző
Nyugdíjas Klub
szervezésében

KATALIN – NAPI BÁL
a művelődési házban.

Ismét JÓGA tanfolyam indul 2015. október 12-től, hétfőnként
18 órától a művelődési házban.
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