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1927. március 1-jén 67 éves korában halt meg dr. modrai 
Kovách Antal járásorvos, egészségügyi tanácsos, Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye tb. főorvosa Kunhegyesen. A 
kenderesi Mocsáry-kriptában helyezték örök nyugalomba.
1911. március 3-án Inárcson született Béres János katolikus 
plébános Kunhegyesen (10.) 1939. november elsejétől 1959. 
aug. 27-ig szolgált.
2018. március 5-én a kunhegyesi születésű ifj. Földi István 
FIDE-mester emlékére sakk-versenyt rendeztek Budapesten.
1883. március 6-án született Zsigmond Ferenc akadémikus, 
egyetemi tanár, irodalomtörténész Kunhegyesen. Középiskoláit 
Mezőtúron végezte, az egyetemet Kolozsvárott. 1906-22 között 
Karcagon, 1922-34-ig Debrecenben volt tanár. 1925-ben az 
MTA levelező tagja lett. 1930-ban a debreceni egyetemen 
címzetes rendkívüli tanár volt. 1934 elején betegsége miatt 
nyugdíjaztatását kérte. Budapestre költözött, majd 1942-ben 
hazatért Kunhegyesre, ebben az esztendőben az MTA rendes 
tagja lett.  +1949. július 20-án hunyt el.
1934. március 9-én született Kunhegyesen Göblyös György 
tanár, oktatási minisztériumi dolgozó. +2004. 11. 25.
2007. március 15-én halt meg Kunhegyesen Budai Sándor 
tanár, festő. Kunhegyesen született 1927. január 21-én. A 
nagykőrösi líceumban érettségizett, majd az egri Pedagógiai 
Főiskolán szerzett tanári oklevelet magyar-ének szakon, később 
1965-ben pedig rajzból is. 1954-ben a kunhegyesi Kossuth úti 
Általános iskolában kapott kinevezést. Legszívesebben a rajzot 
tanította, hiszen ő maga is festett főleg tájképeket, csendéletet, 
de portrékat is. Festményeivel, grafikáival több kiállításon vett 
részt..
2012. március 15-én meghalt Lévai Károly matematika-fizika  
szakos tanár 77 éves korában. (1935. június 5-én született  
Kunhegyesen.) 1955-től tanított a Kossuth úti Általános 
Iskolában. 1966. október 24-től 1978. április 26-ig a kunhegyesi 
Gimnáziumban. 
1887. március 16-án született dr. Kolosy Lajos törvényszéki 
bíró, helytörténész Kunhegyesen, s 1961. február 2-án halt meg. 

Síremléke a kunhegyesi református temetőben található.
2004. március 16-án hunyt el Kecskeméten dr. Tóth Károly 
kunhegyesi születésű erdőmérnök, a Kiskunsági Nemzeti Park 
létrehozója, nyugalmazott igazgatója.
1961. március 23-án alakult Kunhegyesen a Mirhó-Kisfoki 
Vízgazdálkodási Társulat. (Rákóczi út 23. sz.)
1913  március 24-én született Fabó Zsigmond református .
lelkész Tiszanánán. Iskoláit Tiszanánán, Miskolcon és 
Debrecenben végezte. A teológiát 1936-ban fejezte be.. 1941-
ben Kunhegyesen telepedett le, előbb a főszolgabírónál 
vármegyei díjnokként dolgozott, közben jogot tanult. 1943-tól 
„tanyagondozó” lelkész volt, 5 tanyasi iskolában hittant és 
éneket tanított. 1945 októberétől a 2. lelkészi állás betöltésével 
bízták meg. A 70-es években kezdeményezte a református 
templom restaurálását. Nevéhez fűződik a templom műemlékké 
nyilvánítása. 1984-ben nyugdíjba ment, de haláláig végzett 
lelkészi feladatokat. (+ 1993. január 9.)
1968. március 24-én halt meg dr. Lengyel Lajos magyar-latin 
szakos tanár, szótárszerkesztő Budapesten. (Kunhegyesen 
született 1900. szeptember 24-én.) 1926-ban a debreceni 
Tudományegyetemen szerezte meg tanári diplomáját. 1937-ben 
doktori címet szerzett. Tanított Miskolcon, Debrecenben és 
Budapesten.. 1952. augusztusától az MTA Nyelvtudományi 
Intézetének Szótári Osztályán dolgozott. A magyar nyelv 
értelmező szótárának egyik szerkesztője volt.
1995. március 24-én megalakult a Kunhegyesi Városi 
Könyvtárért Alapítvány.
1885.március 25-én született Fegyverneken Rózsa Gyula  
cukrászmester.  1903-ban szabadult fel Kunhegyesen. 
Budapesten és több vidéki városban dolgozott mint segéd. 
1912-ben lett önálló. Saját készítményű, friss és ízletes árui 
Kunhegyes környékén is közismertté tették. Üzlete Kunhegyes 
főterén fővárosi nívójúnak számított.

Víg Márta
helytörténész

Múltba néző…

Visszatekintés
2011. április 1. Megnyílt Kunhegyesen az első Református 

Családi Napközi. 
Hét gyermek, Váradiné Vajas Katalin lelkész és jómagam 

alkottuk azt a maroknyi kis közösséget, amit az akkori mun-
kaerőpolitikai helyzet megoldására, Nagy Kálmán nagytiszte-
letű úr és a presbitérium életre hívott. 

A lelkészi hivatal kicsi gyülekezeti szobáját berendezve, 2 
éves kortól fogadtuk a kicsinyeket:

Borbély Balázs, Forgó Hanna, Horváth Hanna, Horváth Kata, 
Kabai Nóra, Molnár Zoé Patrícia, Veres Bence voltak az elsők.


