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1923. december 9-én született Kunhegyesen Oláh József 
szabó, MADISZ-, majd községi párttitkár, kultúrházigazgató 
1957-1973 nyugdíjaztatásáig (tanácselnök is volt1962-64 
között). +1982

1901. december 11-én választotta meg a kunhegyesi refor-
mátus gyülekezet lelkészének Török Imrét, aki 1904-ig 
teljesített itt szolgálatot és sokoldalú irodalmi munkásságot 
fejtett ki, legelső kalendáriumunk szerkesztője volt. (1867-
1952 között élt.)

1947. december 11-én meghalt Mikó Imre polgári iskolai 
tanár 41 éves korában. (Szülei: Mikó Mátyás, Balog Klára. 
Felesége: Süli Rozália volt).

1933. december 12-én született Mecséren dr. Erélyi Iván Pro 
Urbe Kunhegyes díjas állatorvos. (+2019. 01. 10.)

2011. december 13-án elhunyt dr. Borsos Imre főorvos. 1963 
óta gyógyított Kunhegyesen a Pro Urbe Kunhegyes, Kunhegyes 
Díszpolgára, Jász-Nagykun Szolnok Megye egészségügyi díjas 
orvosa.

1978. december 18-án halt meg Ilosvai Varga István festő-
művész Szentendrén. (Kunhegyesen született 1895. augusz-tus 
31-én.) Festői indulása szülőföldjéhez kötődött. Bár megfordult 
Párizsban és Nagybányán is, a Nagykunsághoz hasonló szín-
pompával csak Szentendrén találkozott. Itt telepedett le 1935-
ben. „Itt bontakoztam ki, itt alakult ki stílusom, amiben nagy 
része volt e kedves kis lírai hangulatú városkának.” Kunhegyest 
is szerette: „A falu elfogadott engem festőjének, mindent 
megvásárolt, amit kiállításon bemutattam a lakosságnak.” – 
emlékszik vissza gyöngéd dicsekvéssel. 1972-ben látása erősen 
megromlott, kénytelen volt letenni az ecsetet. Hat évvel később 
rövid szenvedés után elhunyt.

1986-ban emléktábla került szülőházának falára.
Helye: Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 80.
Születésének centenáriumán, 1995-ben a művelődési 

központ felvette a művész nevét.
1906. december 19-én született Kunhegyesen Balla Gyula 

nyomdász. (1989-ben halt meg.)
1928. december 20-án alakult meg a Kunhegyesi Keres-

kedelmi Egyesülés. Első elnöke Luxemberg József gőzmalom-
tulajdonos volt.

2006. december 24-én elhunyt Debrecenben Bényi Árpád 
(1931-2006) grafikus, festőművész (kétszeres Csokonai-díjas, 
Medgyessy Ferenc-, Holló László-, Debrecen Kultúrájáért-
díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje, ötszörös 
Káplár Miklós-díjas). – Bényi Árpád egy éve rajztanárként 
tanított Kunhegyesen, amikor 1956 decemberében „Szabad 
Magyarországot!” felirattal fametszetet készített, melyből 200 

példányban plakátot nyomtattak és kiragasztották a falakra. A 
népbíróság négy év börtönre ítélte, melynek több mint felét 
letöltötte. Kunhegyesi tisztelői 1998. októberében láthatták 
kiállítását, melyet Körmendi Lajos író nyitott meg az Ilosvai 
Varga István Művelődési Központban.

1944. december 28-i feliratában a járási rendőrparancsnok 
értesítette a megye főispánját, hogy Kunhegyesen 30 fővel 
megalakították a „polgári rendőrséget”, s a legénységi állo-
mányon kívül 14 tolmács és 12 futár tartozik a „járási 
rendőrség” kötelékébe. A jelentés kitér arra is, hogy az 56 főnyi 
személyi állomány munkásemberekből, nyugdíjas rendőrökből 
és csendőrökből rekrutálódott. A polgárőrség élére Buzás 
Károly nyugalmazott rendőr főtörzsőrmestert, helyetteséül 
Bárány Mihály földművest nevezték ki. (Zounuk 3. 174. old.)

2000. december 29-én munkaértekezlettel egybekötött tanét-
terem-avatóra került sor kunhegyesi Ipari és Mezőgazdasági 
Szakmunkásképző Intézetben.

1883. december 30-án született Alexander Imre Kunhe-
gyesen. Elemi iskoláit Kunhegyesen, a gimnáziumot Szol-
nokon, jogtudományi tanulmányait pedig 1905-ben Egerben 
fejezte be. Rövid ideig dolgozott Kunhegyesen és Jászapátiban. 
1910. október 17-én a megyei közgyűlés vármegyei aljegyzővé 
választotta meg. 1913-ban tiszteletbeli főszolgabírói címet 
kapott. 1916-ban a törvényhatósági bizottság vármegyei II-od 
főjegyzővé választotta. (Nagybátyja Alexander Zoltán 
Kunhegyes község főjegyzője volt.)

1920. június 21-én a megyei közgyűlés Jász-Nagykun-Szol-
nok vármegye alispánjává választotta. Közel negyedszázados 
alispáni működése során számos gazdasági vállalkozás, 
pénzintézet, szociális, sport- és kulturális jellegű egyesület 
választotta meg igazgatósági tagjává. 1928. márciusában ő 
vezette Jász-Nagykun-Szolnok vármegye küldöttségét, amely 
Kossuth Lajos New York-i szobrának leleplezésén vett részt. 
1943-ban betöltötte a 35. szolgálati évét és ezzel a fizetésével 
megegyező 100%-os nyugdíj folyósítására megszerezte a jogot. 
Kiváló munkájára hivatkozva Jász-Nagykun-Szolnok 
Vármegye Törvényhatósági Bizottsága munkaviszonyának 
meghosszabbítását kérte. Így csak 1944. június 30-val 
mentették fel az alispáni teendők ellátása alól. 1944. őszétől 
1969. február 20-án bekövetkezett haláláig Budapesten élt. 
1969. március 1-jén Szolnokon helyezték végső nyugalomra.

1835. december 31-én született Kunhegyesen Kulifay Károly 
a ref. egyház főgondnoka, takarékpénztári igazgató. Szülei: 
Kulifay Zsigmond református lelkész, Major Judith. – 75 évet 
élt. Meghalt 1910. július 2-án.
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Múltba néző…

A gyerekek betlehemes műsora is elmarad a COVID-19 miatt


