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ÚJRA elindultak a foglalkozások… 
A rongy és gyapjú szövés alapjait, egyszerűbb mintázási technikákat tanulhatják 

meg a tevékenység iránt érdeklődők keddenként 14 órától. 
Szintén ebben az időpontban hímzés, kötés és horgolás megtanulására, az ilyen irányú 

ismeretek bővítésére ad alkalmat a Varró kör. 
Keddenként újra folytatódnak az „Íz őrző” klub foglalkozásai. 15 órától Gál László 

„Puding” a sütemények, házi jellegű kalácsok elkészítését mutatja be lépésről-lépésre. A főzés 
sütés területéről egyedi eljárásokat rejtő receptek készíthetők Hubai Erika irányításával.

Csütörtökönként zajlik a Helytörténeti kör I. csoport, péntekenként a Helytörténeti kör II, csoport 
foglalkozása.

Augusztustól újra megkezdi foglalkozásait a Felnőtt Színjátszó kör, melybe várjuk az ilyen irányú érdekléssel 
rendelkezők jelentkezését!

A fenti tevékenységek az EFOP 3.7.3 „Változó világ: Te tudásod, a Te jövőd” program keretében zajlanak, melyek mindegyike 
ingyenes.

A fenti címmel új rovattal bővül a városi újság, benne olyan 
évfordulók, események rövid kis emlékeztetők kerülnek 
lejegyzésre, amelyek minden helyi számára fontosak. Közeli és 
távoli múltunk egy-egy meghatározó személye, eseménye kerül 
említésre, melyek mindegyike fontos kapocsként kell éljen 
emlékezetünkben jelen és jövő összekötésére. Az írások 
mindegyike Víg Márta helytörténész értékmentő munkája 
nyomán lesznek olvashatók. Ezek az információk folyamatosan 
követhető a „Kunhegyesiek Baráti Köre” facebook oldalán. 
Mivel nem mindenki használja a közösségi médiát, illetve a 
papír alapon megjelenő információ még sokak számára 
jelenthet tartalmas időtöltést, így itt is közzéteszünk egy kis 
válogatást az eltelt hónap aktualitásaiból.

1989. június 2-án vette fel a kunhegyesi születésű Nagy László 
(1816-1875) reformpedagógus nevét a helyi középiskola.

1924. június 3-án született Kunhegyesen Bari Elemér 
cigányprímás. Pro Cultura Kunhegyes 2008, JNSZ Megye 
Művészeti díjas 2005. (+2010)

2004. június 5-én Kunhegyesen került sor az V. nagykun-
kapitány választására. Kapitányi tisztséggel Simai Jánost 
tisztelte meg a település.

1946. június 6-án Karcagon született Körmendi Lajos író, 
költő, szerkesztő, a Nagykunság irodalmi életének kiváló 
szervezője. Sokoldalú irodalmár volt: írt publicisztikát, esszét, 
hangjátékot, kritikát, tanulmányt, készített fordításokat, 
vizuális költeményeket. (+Karcag, 2005. január 1.

1934. június 8-án született Kunhegyesen Kiszel Sándor, aki 
1962-1990 között Kunhegyes Tanácsa Végrehajtó Bizott-
ságának titkára volt. +1995. április 14.

1942. június 10-én született Kunhegyesen D. Szabó Miklós 
tanár, újságíró. +2018. 06. 29.

1903. június 10-én Balla Sándor könyvnyomdát nyitott 
Kunhegyesen. Halála után idősebb fia, Sándor folytatta a 
nyomdász szakmát. Sajnos ő a II. világháború áldozata lett. 
Ezután évtizedekig nem volt nyomda Kunhegyesen. Fiatalabb 
gyermeke, Balla Gyula is nyomdász lett, aki az ország 
különböző helyein dolgozott. Nyugdíjba vonulása után 
Kunhegyesen dolgozott. Meghívókat készített születésre, 
ballagásra, esküvőre, a közművelődési intézmények rendez-
vényeire műsorfüzeteket, szórólapokat, kisebb méretű 
plakátokat 1989-ben bekövetkezett haláláig.

1884. június 30-án alakult meg a település első pénzintézete, a 
Kunhegyesi Takarékpénztár (Részvénytársaság) Alexander 
László mérnök indítványára.

Víg Márta
helytörténész

Néhány hónappal ezelőtt mazsorett csoport alakult 
Kunhegyesen. Jelenleg 15 gyermek részvételével folyik az 
oktatás Szabó Lászlóné mazsorett oktató vezetésével. 
Táncóráikat heti egy alkalommal (keddenként, 16.30 órától) 
tartják a művelődési házban, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

A járványveszély elmúltával a gyerekek ott folytatták a 
táncórákat, ahol márciusban abbahagyták. Lelkesen készülnek 
az első fellépésükre, ami természetesen Kunhegyesen lesz, 
szeptember 26-án. Mivel a csoport rendkívül jó ütemben halad, 
így oktatójuk decemberben megméretteti őket első országos 
versenyükön. A csodaszép fellépőruhák már készülnek, 

hamarosan a koreográfiák is színpadkész állapotba kerülnek. A 
fegyelmezett és kötelességtudó kis társaság két show tánccal és 
egy eszközös koreográfiával lép először a kunhegyesi közönség 
elé. Oktatójuk nagyon büszke tanítványaira, hiszen 
valamennyien lelkesen, és semmihez nem hasonlítható 
szorgalommal gyakorolnak.

Köszönet illeti a szülői közösséget, akik rendszeres 
biztosítják és támogatják gyermekeik részvételét a táncórákon.

Minden bizonnyal egyre többet fognak hallani a csoport 
tevékenységéről, versenyeredményeiről, és minannyian 
büszkék leszünk a helyi gyermekek sikereire. 

Szabó Lászlóné mazsorett oktató

Múltba néző…

Bemutatkozunk… Kunhegyesi Mazsorett Csoport


