
1883. október 1-jén született Kunhegyesen Nagy Lajos 
magyarszűcs mester (Kiskakat köz, saját ház). Szülei: Nagy 
Imre, Karmazsin Ágnes. 1900-ban szabadult fel édesapjánál. 
Családja több mint száz éven át a szakmában dolgozott. 1908-
ban lett önálló. Egyszerű és díszes bundákat is készített, s a 
lengyel bundák speciális készítője volt. Többnyire főúri 
családok részére dolgozott. Volt az Ipartestületnek: 
számvizsgálója, elöljárósági tagja, alelnöke, ellenőre, valamint 
a református egyháznak presbitere, a Tűzoltó Egyletnek 
pénztárosa. Az első világháború idején a szerb fronton 
megsebesült. Neje Rátkay Mária volt.

1986. október 1-9. között ünnepelte nagyszabású 
rendezvénysorozattal településünk fennállásának 700. 
évfordulóját. Erre az alkalomra jelent meg Szabó András 
szerkesztésében a Kunhegyesi krónika c. kötet.

1942. október 3-án született Kunhegyesen Csete Lukács 
rádió- és híradástechnikai eszközök gyűjtője. A Kossuth úti 
Ál ta l ános  Iskolá ban  végezte  t anu lmánya i t ,  majd 
Balassagyarmaton a Tejipari Szakközépiskolában érettségizett. 
1992 novemberében a tv felvételt készített egyedülálló 
gyűjteményéről. (+ 2016. március 22.)

1986. október 6-án a kunhegyesi könyvtár előtt került sor dr. 
Z s i g m on d  F e r e nc  a ka d é m i k us ,  e g ye t e m i  t a n á r, 
irodalomtörténész bronzból készült mellszobrának (Papi Lajos 
szobrászművész alkotása) felavatására Némedi Lajos egyetemi 
tanár által., amely Papi Lajos szobrászművész alkotása.

1995. október 8-án a „feketicsi kirajzás” 210. évfordulója 

emlékére a református templom előtt „kettős kopjafát” avatott 
dr. Bozsó Péter kunhegyesi születésű megyei főjegyző. A 
kitelepült utódok nevében Pál Károly feketicsi polgármester 
szólt.

A történelmi jelképet kifejező alkotást Sárándi István 
feketicsi és Szelekovszky István kunhegyesi fafaragó 
készítette. A kunhegyesi földből kinőtt, kétágú akácfából 
készült kopjafa az itt maradottak és az elszármazottak sorsának 
jelképe: útjaink elváltak, de a gyökér közös.

1936. október 11-én ünnepélyes keretek között tartotta 50 
éves fennállásáról rendezvényét a kunhegyesi Ipartestület, s 
felavatta az I. világháborúban elesett bajtársaik emlékére 
készített emléktábláját is. – Református temetőnkben 1968-ban 
emlékmű készült belőle.

1813. október 22-én született Kunhegyesen Varga Imre 
nagykun kerületi főjegyző, az 1848-49-i szabadságharc 
tiszántúli területének élelmezési kormánybiztosa, nagykun 
kapitány. (Szülei: Varga Mihály, Mészáros Rebeka.)

1996. október 26-án második alkalommal adták át az Ilosvai-
díjat Kunhegyesen. Ez alkalommal Németh Miklós 
festőművész vette át az elismerést.

1886. október 31-én Ipartestület alakult 71 fővel 
Kunhegyesen. Első elnöke Kota Imre asztalos lett. 1911-ben 
219 tagja volt. (Feloszlott 1949-ben.)
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Múltba néző…
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