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kunhegyesi Vöröskereszt egyik szervezője volt. 20 éven 
át volt a szervezet titkára. 1997. február 1-jén halt meg.

1835. április 12-én meghalt senator Komáromi Ferenc 
66 éves korában Kunhegyesen.

2010. április 13-án meghalt Bari Elemér (1924. június 3-
án született Kunhegyesen) cigányprímás. (JNSZ Megyei 
Művészeti és Pro Cultura Kunhegyes díjas)

1995. április 14-én meghalt Kiszel Sándor Kunhegyes 
Tanácsa Végrehajtó Bizottságának titkára.

2012. április 14-én életének 85. évében elhunyt Füleki 
Sándor ny. testnevelő tanár, ig. h.  

2010. április 15-én 41 éves korában halt meg Gyöngyösön 
Földi István sakkozó. (Kunhegyesen született 1969. 
október 10-én.)

1866. április 16-án elhunyt Kunhegyesen Pápai 
Zsuzsanna (Józsa Imre 48-as huszár felesége) – Lévay 
József költő múzsája 36 éves korában.

2008. április 16-án 100 évvel ezelőtt megjelent Nyugat  a 
című irodalmi folyóirat tiszteletére Kádár Lívia (1894-
1986) grafikusművész kiállítását Nyerges Gabriella 
művészettörténész,  a Petőfi Irodalmi Múzeum 
munkatársa nyitotta meg a Zsigmond Ferenc Városi 
Könyvtárban. 

1952. április 17-én halt meg Kunhegyesen Ágoston 
Andor katolikus kántortanító, költő.

1962. április 19-én született Abádszalókon Jenei Gyula 

tanár, költő, lapszerkesztő. Általános és középiskolai 
tanulmányait Kunhegyesen végezte, 

1930. április 21-én Kunhegyesen született Tóth Károly 
dr  erdőmérnök, a Kiskunsági Nemzeti Park alapító .
igazgatója. +2004. 

1933. április 24-én halt meg Masáth Ferenc református 
lelkész Kunhegyesen. 

1909. április 25-én Szamosszegen született Veres Barna 
ref. iskolai tanár. 

1944. április 26-án aknaszilánk oltotta ki Végső Lajos 
életét. A II. világháború áldozata lett. 

1946. április 27-én meghalt Mészáros Endre földbirtokos, 
a Borsos Imre Központi Rendelő eredeti tulajdonosa. 

1985. április 27-28-án a kunhegyesi Nagy László 
Gimnázium és Szakközépiskola rendezte a Nagykun 
Diák Sportviadalt. Csapatversenyben I. helyezést ért el.

2005. április 29-én Kunhegyes központi parkjában, a 
Szabadság téren játszótéravatásra került sor. Az uniós 
szabványoknak megfelelő, az Észak-Alföldi Regionális 
Tanács és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Minisztérium 2,8 millió forintos 
támogatásával készült.

1919. április 30.-1920. február 18-ig tartotta megszállás 
alatt Kunhegyest a román hadsereg.

Víg Márta
helytörténész

Ablaktár kiállítás
A fenti címmel kiállításra hívtuk a művelődési központba 

mindazokat, akik a mögöttünk álló hónapokban bármiféle 
technikával,  kedvenc időtöl tésüket  folytatva alkottak , 
tevékenységükkel téve kellemesebbé a mindennapjaikat. A „karantén 
alkotásoknak” sajnos kedvez a jelenlegi állapot, ugyanakkor 
megmutatva a kész műveket, a látványon túl motivációt is adhatnak a 
szemlélőknek. A húsvét közeledtével a rendhagyó kiállítási formával 
próbáltuk színesíteni a tavaszi hangulatot. Az alkotók által készített 
darabok a művelődési központ ablakaiban kerültek kiállításra. A 
festmények, húsvéti dekorációk, hímzett és szövött, horgolt textilek és 
üvegfestés 14 kézműves munkáját dicsérték. 

A napközben sétálók érdeklődve szemlélték ablakainkat, ami 
jóérzéssel töltött el bennünket. A kiállítóknak köszönjük a 
bemutatkozást! Bízunk benne, hogy az elszigetelt tevékenységek, 
hamarosan visszatérhetnek a közös alkotás körülményeihez.

A következő oldalon próbáljuk szemléltetni a kiállítás látható 
termékeit, bár az üveg tükröződése miatt nem igazán kiváló 
minőségban. Személyesen élvezhetőbb a látvány...

Szentpéteriné Lévai Mária


