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2005. január 1-jén Karcagon elhunyt a kunhegyesi kötődéssel 
is rendelkező Körmendi Lajos József Attila-díjas író, költő, 
publicista, tanár.

1955. január 1-jén Szolnokon született Kovács Tibor 
(Gombóc) kunhegyesi vőfély.

1961. január 2-án halt meg dr. Kolosy Lajos ny. törvényszéki 
bíró, Kunhegyes monográfiájának (1926, új kiad. 1933) 
szerzője.

1868. január 3-án Füzesgyarmaton született Csánki Benjámin 
református lelkész, egyetemi tanár. Szülővárosában – ahol apja 
ref. lelkész volt – kezdte iskoláit, majd a debreceni ref. 
kollégiumban tanult, a gimnáziumot 1886-ban, a teológiát 
1890-ben végezte el. Segédlelkész volt Kunhegyesen, 
lelkipásztor Tiszafüreden (1896–1905) és Szeghalmon 
(1905–14). 1914 augusztusában a debreceni tudományegyetem 
hittudományi kara vallástörténeti tanszékére kapott tanári 
kinevezést. 1918-tól a keresztény erkölcstani tanszékvezetője 
lett. Az 1919–20. tanévben a kar dékánja, 1929-30-ban az 
egyetem rektora volt. 1938-ban vonult nyugalomba. 

1884. január 6-án született Tiszaszalókon Ágoston Andor 
(András) katolikus kántortanító. Szülei: Ágoston József, Gály 
Anna. Életének nagy részét Kunhegyesen töltötte, ide nősült. 
Kecskés Paula volt a felesége, Kecskés József kántortanító 
lánya. – Verseket írt, melyek a korabeli újságokban 
megjelentek. 1919-ben jelent meg Szomorú hangok című 
kötete. Karnagya volt a Kunhegyesi Iparos Dalkörnek. 1952. 
április 17-én halt meg Kunhegyesen.

1890. január 6-án született Kunhegyesen Lukács Imréné 
Kovács Julianna, községi szülésznő. (Szülei: Kovács Bálint, 
Varga Eszter.) Oklevelét 1919-ben Nagyváradon szerezte. 
1919-től magán, 1922-től pedig községi szülésznő. Gyermekei: 
János és Imre.

2019. január 10-én meghalt dr. Erdélyi Iván Pro Urbe 
Kunhegyes díjas állatorvos.

2002. január 16-án Az „Olvasás Éve” rendezvényeként író-
olvasó találkozót tartottak D. Szabó Miklós újságíróval, az Új 
Néplap munkatársával a kunhegyesi Szakmunkásképző Intézet 
tanéttermében.

1878. január 19-én Fegyverneken született Lading Pál. 
Kunhegyesen községi földadó nyilvántartó, birtoknyilvántartó, 
főjegyző volt.

1895. január 20-án Kunhegyesen született Szegő Gábor 
matematikus. Gimnáziumi tanulmányait Szolnokon végezte. 
1912-ben a Mathematikai és Physikai Társulat tanulmányi 
versenyének győztese. Ebben az évben iratkozott be a Pázmány 
Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakára. 
Legjelentősebb tanára: Fejér Lipót, Bauer Mihály, Kürschák 
József és Beke Manó voltak. 1913 és 14 nyarát Németországban 
töltötte a berlini és a göttingeni egyetemen. Egyetemi 
tanulmányait 1915-ben fejezte be. 1918-ig katona, s még 
katonaként doktorál Bécsben. 1919-20-ban Kürschák József 
mellett tanársegéd a műegyetemen. 1921-ben Berlinbe 
költözött, ahol magántanár lett, majd 1926-ban a königsbergi 
egyetem professzorává nevezték ki. Zsidó származása miatt 
1934-ben kénytelen elhagyni Németországot.  és Pólya György
J. D.  amerikai matematikus segítségével St. Louis Tamarkin
Washington Egyetemén kapott fizetés nélküli állást. Ekkor 
különböző közadakozásokból és alapítványokból származó 
pénzből tartotta el magát. 1938-ban tanszéket kapott 
Stanfordban, tisztét 1953-ig töltötte be. Tagja volt az amerikai 
művészeti és tudományos akadémiának, tiszteletbeli tagja a 
bécsi tudományos akadémiának és a MTA-nak. 1985. augusztus 

7-én halt meg Palo Altoban.
1900. január 20-án született Kunhegyesen Schwarcz István 

dr., orvos. (Szülei: Schwartz Márton, Ehrlich Katalin.) 
Középiskoláinak elvégzése után az orvostudományi egyetemet 
Pécsen végezte 1926-ban, majd a prágai német egyetemet is 
hallgatta. Pályáját a pécsi klinikákon, majd a budapesti Izraelita 
Hitközség kórházaiban kezdte. 1926-ban lett Kunhegyesen 
gyakorló orvos. (Lakása és rendelője a Zádor úton volt.) Az 
országos Orvos Szövetség, a kunhegyesi Kereskedelmi 
Egyesület, az Országos Stefánia Szövetség kunhegyesi 
fiókjának igazgatósági tagja, az Iskolánkívüli népművelés és 
népoktatásügyi választmány tagja volt.

2005. január 20-án Pro Cultura Kunhegyes díjban részesült 
Oláh Lajos helytörténeti gyűjtő.

1521. január 21-én tartottak határjárást Hegyesen, melynek 
tulajdonosa előbb Anderkó János, az összeíráskor Hegyesy 
Gáspár volt. Határos faluk: Madaras, Tomaj, Tiszaszalók, Bura, 
Ro Kolbász. ff, 

1947. január 21-én 58 éves korában Kunhegyesen halt meg 
Grómusz Pál vendéglős. (1889-ben Felsőbányán született. 
Szülei: Grómusz Pál, Bodaneócz Erzsébet.) Iskoláit 
Felsőbányán végezte. 1914-ben a világháború elején a 13. utász 
zászlóaljhoz vonult be katonai szolgálatra, honnan előbb a 
szerb, majd az olasz hadszíntérre került. 52 hónapi harctéri 
szolgálat alatt ötször sebesült meg. Vitéz magatartásáért kétszer 
az ezüst vitézségi éremmel, kétszer a bronz vitézségi éremmel, a 
Károly csapatkereszttel és a Sebesülési éremmel tüntették ki. 
(NKV) 1928-ban a Kunhegyes község tulajdonát képező 
szálloda és vendéglő bérletét szerezte meg. Tanoncoktató volt. - 
Tagja volt az Ipartestületnek, a Független Olvasókörnek. 
Felesége Pereiter Mária volt. Fia: Gyula.

2002. január 21-én dr. Szabó Lajos ny. gimn. ig., orsz. gyűlési 
képviselő, helytörténész Pro Cultura Kunhegyes díjban 
részesült.

2004. január 22-én Vig Márta középiskolai könyvtáros-tanár 
Pro Cultura Kunhegyes díjban részesült.

2008. január 22-én Pro Cultura Kunhegyes díjat Bari Elemér 
cigányprímás kapta.

2007. január 24-én megkezdte működését a Sarepta Idősek 
Otthona Támogató Szolgálat, melynek célja a fogyatékkal élő 
emberek önálló életvitelének segítése saját lakókörnye-
zetükben. Fő feladatai: a személyi segítés, a szállító szolgálat és 
az információnyújtás.

1885. január 25-én alakult a 48-as olvasókör Kunhegyesen, s 
1951-ig működött a Hajnal út és a Rakamaz út találkozásánál 
lévő házban.

1828. január 26-án született Józsa Imre Kunhegyesen. Részt 
vett az 1848/49-es szabadságharcban. A 12-es Nádor huszár-
ezredbe vonult be. 1848. október 12-én tizedes, ugyanebben az 
évben őrmester, október 19-től hadnagy, 1849. január 15-től 
főhadnagy a 14. Lehel huszárezredben. Szeptember 13-án 
Klapka György alszázadossá léptette elő. A komáromi vár 
őrségével tette le a fegyvert. 1867/68-ban a nagykunsági 
honvédegylet tagja. 1903. február 23-án halt meg 
Kunhegyesen.

1938. január 26-án halt meg Rohoska József teológiai tanár, a 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja. 
(1871. augusztus 18-án született Kunhegyesen. Édesapja 
postamester volt településünkön. Anyja Szanna Zsuzsánna.)

Víg Márta
helytörténész

Múltba néző…


