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Kunhegyes Város Önkormányzati 
Képviselőtestülete

az

ÁLLAMALAPÍTÁSI ÜNNEP,
a SZENT ISTVÁN NAP

tiszteletére

2015. augusztus 19-én

VÁROSI ÜNNEPSÉGET 
RENDEZ,

melyre szeretettel várjuk Önt
és Kedves Családját

Program
1700 Himnusz,

Zászlófelvonás az Országzászló Emlékműnél
Szabadság tér Park

17 Széplaky Pál festő-grafikus kiállításának megnyitója15 
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ 
Pódiumtermében

17 Ünnepi Képviselőtestületi Ülés45 
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központban

 Ünnepi köszöntő
 Ünnepi beszédet mond: 

Szabó András polgármester
 Kenyérszentelés
 Pro Urbe Kunhegyes Kitüntető Díj átadása

Kunhegyes Város Sportjáért Kitüntető Díj átadása
Kunhegyes Város Díszpolgára Kitüntető Díj átadása
Kunhegyes Városért végzett társadalmi munkáért díj 
átadása

 Ünnepi műsor
Közreműködnek:
 Búzavirág Népdalkör
 Szabó Szilárd középiskolai tanuló

 Szózat

Augusztus 20-án 10 -kor a Katolikus templomban45

ÜNNEPI SZENTMISE
keretén belül kerül sor az

ÚJ KENYÉR MEGSZENTELÉSÉRE

A Kunhegyesi Leventeegyesületről (1924–1945)
A helyi ifjúsági szervezet történetével kapcsolatban korábban 

megjelent fölhívásunkra (Kunhegyesi Híradó, 2012. április) 
sajnálatos módon nem jelentkezett senki. A Szerző szerény 
eszközeivel igyekezett teljesen önálló kutatást végezni, hogy a 
következő cikk elkészülhessen. (Zárójelbe került a szolnoki 
levéltári hivatkozás, illetve a fölhasznált irodalom.) További 
adatok reményében a kedves Olvasók segítségét természetesen 
továbbra is várjuk.

A Leventeintézmény hazánkban először tett kísérletet arra, 
hogy valamennyi iskolapadból kikerülő, azaz „iskolán kívüli” 
fiú további testi és lelki nevelését kormányzati eszközökkel 
megszervezze. A települési, illetve tanyakörzeti szinten létre-
jövő leventeegyesületek alapja az 1921. évi LIII. tc. (testneve-
lési törvény), valamint a 9.000/1924. és 52.000/1924. VKM sz. 
végrehajtási utasítás. Az intézmény egészen 1939-ig a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium (VKM), illetve az Országos 
Testnevelési Tanács (OTT) felügyelete alatt állott. A levente-
oktató (leventeparancsnok) irányításával általában vasárna-
ponként megtartott leventefoglalkozások célja a „szebb jövő” 
megvalósítása, vagyis a trianoni békediktátum által meg-
csonkított történelmi Magyarország területi és szellemi 
helyreállítása volt. Ennek keretében a nevelés két fő tengelye a 
rendszeres testnevelés, sport és a valláserkölcsi nevelés volt. 
Emellett a leventékkel behatóan megismertették a magyar 
történelmet, népünk földrajzát és néprajzát, illetve részükre 
különböző (pl. mezőgazdasági) tanfolyamokat is szerveztek. A 
leventeegyesületeken belül különböző (pl. irodalmi, mű-
kedvelő, kerékpáros, lovas, labdarugó, céllövő) szakosz-

tályokat is létrehoztak. Ezek szakmai működése érdekében 
külön kiadványokat jelentettek meg.

Kunhegyes járásszékhely leventeegyesületét 1924. szep-
tember 21-én alapították (a 227.336 VIII/1924. BM sz. 
rendelettel). Az alakuló ülés jegyzőkönyve szerint Jeskó János 
községi jegyző, a testnevelési bizottság elnöke fölolvasta és 
elfogadtatta az alapszabályt. A „tisztikart” a következők szerint 
választották meg: az egyesület elnöke dr. Vágott Sándor orvos, 
alelnöke dr. Bóna Aladár ügyvéd, jegyzője Szántay Ferenc 
községségi segédjegyző, pénztárosa Kun Lajos községi ellenőr, 
ellenőre pedig Kassay Jenő községi jegyző lett. A tisztikarban 
azonban már a következő esztendő elején változás állott be. A 
jegyzőkönyvhöz csatolt 1925. február 24-én kelt kimutatás 
jegyzete szerint: „Dr. Vágott Sándor az elnöki tisztről 
lemondott, helye betöltve még nincs.” (MNL JNSZML KL-es 
iratok 160/1924.)

1928 tavaszán már legalább második alkalommal került 
megrendezésre a leventék távlovagló versenye, mely Ceglédről 
indult, ugyanoda tért vissza, s közben számos Jász-Nagykun-
Szolnok vármegyei településen (ezeket  szedtük) vezetett dőlten
keresztül. A lovagló verseny állomásai: Cegléd, , Jászladány
Füzesabony, Eger, a Bükkön át Miskolc, Tiszalúc, 
Büdszentmihály, Hajdúböszörmény, Debrecen; visszafelé 
pedig: Hajdúszoboszló, ,  és végül Kunhegyes Törökszentmiklós
Cegléd. A nagydíjat, vitéz Horthy Miklós kormányzó 
(1920–1944) adományát végül Békés vármegye leventéi 
nyerték el. A 470 km-es utat két hét alatt tette meg a 120 főből 
álló csapat. (Tornay Károly: A Leventeintézmény története. Bp., 
1936. 90.)

Kis Krisztián Bálint


