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1997. február 1-jén halt meg Gönczi Katalin védőnő. - 1911. 
április 11-én Budapesten született. A II. világháború után a 
kunhegyesi Vöröskereszt egyik szervezője volt, s 20 éven át a 
szervezet titkára. 
1895. február 4-én született Bari Sándor cigányprímás. +1958. 
október 16.
1857. február 5-én született Ty. Szabó Pál híres szűcsmester 
településünkön. Szülei: Szabó Sámuel, Nagy Julianna. A 
mesterséget helyben tanulta, két év eltelte után szabadult fel. 
Ipartestületi tag (1911). Sokfelé járt: Pozsonyban, Egerben, 
Hajdúhadházon. Jó rajztehetsége volt. Dúsan hímzett 
asszonybundáiért külföldről is eljöttek. Remekei bejárták a 
világkiállításokat. A Millenniumi kiállítás meglátogatása után 
Almásy és Teleki gróf 10 kisbundát rendelt tőle. Valamennyi 
kisbundájának gallérja alá a következőket írta: „Én Istenem 
segíts meg, Szabó Pál szűcsmester, Kunhegyes.” 1925-ben halt 
meg Kunhegyesen.
1892. február 6-án született Kunhegyesen Cziriák Zoltán 
kántortanító, karnagy. Apja és nagyapja is kántortanító volt. A 
Debreceni Kollégiumban szerzett kántortanítói oklevelet. 
Előbb Kisújszálláson vállalt kántortanítói állást, innen került  
Makóra. 1934-ben a siófoki országos dalosversenyen a nehéz 
műdalcsoportban az első díjat nyerte el énekkarával.
1926. február 6-án Mezőcsáton született Bodon Béla tanár, isk.  
igazgató. Sárospatakon a Tanítóképzőben szerzett diplomát. 
Pedagógusi pályafutását 1947. június 1-jén Kunhegyesen 
református tanítóként kezdte. 1952-től Tiszaroffon volt 
általános iskolai igazgató 34 éven keresztül. 2008-ban halt meg.
1863  február 10-én született Kolosy Elvira költőnő .
Kunhegyesen Kolosy Lajos törvényszéki bíró és Kulifay Judit 
lányaként. - Az irodalomba édesapja vezette be, aki szintén ír 
verseket, s készített műfordításokat. Szüleit korán elveszítette, 
1880 elején Budapestre költözött. Első versét a „Honvédek 
sírján” 1879-ben írta. A Magyar Tudományos Akadémia 
pályázatára több művét is beadta, melyek közül legsikeresebb a 
Katona József emlékezete c. ódája volt, dícséretben 
részesült.Több korabeli lapban publikált, s a Bolond Istóknak 
munkatársa volt. Nagyon fiatalon, életének 25. évében 1887. 
november 17-én meghalt Budapesten.
Cipruslombok – Kolosy Elvira hátrahagyott verseiből – címmel 
jelent meg egy kötete Kunhegyesen. Kiadta: Kolosy Lajos. 
Nyomtatta: Balla Sándor könyvnyomdája Kunhegyesen 1933-
ban.
1877. február 14-én Kunhegyesen született Mészáros Endre 
földbirtokos. Szülei: Mészáros András földbirtokos, Varga 
Erzsébet. Iskoláit Kunhegyesen végezte, a gazdálkodást szülei 
birtokán tanulta. 1901-ben önálló gazdaságának vezetője lett, 
ahol intenzív belterjes gazdálkodást folytatott modern 
gazdasági eszközök segítségével. A vármegye törvény-
hatóságának s a község képviselőtestületének virilis jogú tagja, 
s egyházi tanácsos volt. Felesége Mohácsi Julianna Mária lett. - 
Kunhegyesen halt meg 1946. április 27-én 69 éves korában. – 
Ma egykori lakásában a dr. Borsos Imre Központi Orvosi 
Rendelő működik.)
1906. február 14-én született Karcagon dr. Mészáros Elek 
tüdőgyógyász. (+1998. március 20.)
1851. február 17-én Kunhegyesen született Kolosy Antal 
(Szülei: Kolosy Lajos, Kulifay Judit) ügyvéd, aki Kunhegyes 
polgármestere volt 1884-1890 között. 1924-ben halt meg 
Kunhegyesen. A katolikus temetőben nyugszik családjával 
együtt.

1920. február 18-ig tartotta megszállás alatt Kunhegyest a 
román hadsereg 1919. április 30-tól. A megszállás alatt Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye tiszántúli részét Kisújszállás 
székhellyel külön megyévé alakították.
1934. február 14-én született Budapesten Németh Miklós 
festőművész, aki többek között Ilosvai Varga Istvánt is mesterei 
közé sorolta. 1996. október 23-án volt kiállítása Kunhegyesen, 
ekkor kapta az Ilosvai Varga István-díjat. (+2012. 02. 23.)
1938. február 16-án lépett hivatalába Bán István református 
lelkipásztor Kunhegyesen. 1954-ig szolgált itt. (Debrecenben 
született 1884-ben, s 1967-ben halt meg Kunhegyesen
1868. február 17-én halt meg Kunhegyesen Kulifay Zsigmond 
református lelkész, egyházi író. (Verőcén született 1796. április 
13-án.) Debrecenben végezte a teológiát. 1825-ben 
Kunhegyesre hívták meg lelkésznek, itt később esperesként is 
működött. Műfordításai, önálló füzetekben egyházi beszédei 
jelentek meg. Magyarra fordította a Biblia Újszövetség részét.
Főbb művei: A nyelvek eredete (Pest, 1868.), Az emberről 
(Kecskemét, 1868. fordítás Pope után, Belfegor és Honesta 
(verses fordítás, Kecskemét, 1875.
1993. február 17-én 69 éves korában Kiskunfélegyházán hunyt 
el Kiss Endre ny. középiskolai tanár, a kunhegyesi gimnázium 
egykori igazgatója.
2005. február 19. - április 10. Szentendrén a Művészet Malom 
és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága rendezésében Ilosvai 
Varga István kunhegyesi, de a „legszentendreibb” festőművész 
születésének 110. évfordulója alkalmából rendhagyó kiállítás 
nyílt a MűvészetMalomban. A változatosságában, mennyi-
ségében egyedülálló kiállítás megnyitóján Kontra József 
polgármester 9 fő részvételével képviselte a festőművész 
szülőhelyét. A kiállítás nyitvatartási ideje alatt Tóth Antal, a 
Nemzeti Galéria művészettörténésze, Ilosvai Varga István 
személyes ismerőse és tisztelője mutatta be a kunhegyesi 
csoportoknak a tárlatot, amelyen láthatták az érdeklődők a 
művészről készült portréfilmet is.
2006. február 21-én adták át ünnepélyes keretek között a 
kunhegyesi autóbusz pályaudvart. Az első járat március 7-én 
indult innen.
1903. február 21-22-én volt ősbemutatója Török Imre 
református lelkész Kun-magyarok című ifjúsági színművének 
Kunhegyesen, melyet a kunhegyesi református népiskola fiú- és 
lánynövendékei mutattak be. (92 fő) A mű jeleneteiből 7 képet 
Pósa Lajos közölt Az Én Újságom c. lapjában. Hétszer mutatták 
be a darabot, melynek tiszta jövedelme 400 korona lett, s az 
ifjúsági egylet céljaira kívánták fordítani.
1870. február 24-én született Kunhegyesen Paksi György 
főbíró. (Szülei: Paksi József, Csordás Erzsébet.) Előkészítő 
iskoláit Kunhegyesen végezte, majd szülei birtokán gazdál-
kodott. 1894-ben apja birtokát átvette és önálló gazdaságot 
vezetett. 1921-ben Kunhegyes község főbíróvá választotta 
meg. Tagja volt a község képviselőtestületének, a református 
egyház presbitériumának, az Egyetértés Körnek elnöke, a 
Kunhegyesi Kereskedelmi és Iparbank Rt. és a kunhegyesi 
Takarékpénztár Rt. igazgatósági tagja. A Független 
Olvasókörnek 14 évig volt jegyzője, 2 évig főjegyzője.
1991. február 27-én az olaszországi Velencében munkája 
teljesítése során, életének 48. évében elhunyt dr. Stanczik Ilona 
kunhegyesi születésű régész. 
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