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1875. június 1-jén Karcagon született Kun Elek. Kunhegyesen 
volt református tanító.  +1914
1947. június 1-jén Kunhegyesen református tanítóként kezdte 
pályáját Bodon Béla.
1989. június 2-án vette fel a kunhegyesi születésű Nagy László 
(1816-1875) reformpedagógus nevét a helyi középiskola.
1929. június 3-án hunyt el Csávás István a Kunhegyesi 
Takarékpénztár Rt. tisztviselője 65 éves korában.
1924. június 3-án született Kunhegyesen Bari Elemér 
cigányprímás. Pro Cultura Kunhegyes 2008, JNSZ Megye 
Művészeti díjas 2005. (+2010)
1890. június 4-én Szabó G. Sándor  református, nőtlen -   -
Kunhegyesen született. Az első világháború áldozata lett. 1914. 
szeptember 17-én a szerbiai Sabác melletti ütközetben meghalt.
2010. június 4-én a kunhegyesi református templom kertjében 
avatták fel a Győrfi Sándor által készített Trianoni emlékművet.
1794. június 5-én kapott báróságot Mészáros de Szoboszló. 
(Lib. reg. LVIII.239.)
2004.  jún ius  5 -én Kunhegyesen kerül t  so r  az V.  
nagykunkapitány választására. Kapitányi tisztséggel Simai 
Jánost tisztelte meg a település.
1946. június 6-án született Karcagon Körmendi Lajos író, költő, 
szerkesztő, a Nagykunság irodalmi életének kiváló szervezője. 
+Karcag, 2005. január 1.
1885. június 7-én született Kunhegyesen Fehér Pál 
földbirtokos, tiszteletbeli főszolgabíró. +1951
1883. június 8-án halt meg Karcagon Kovács Imre református 
gimnáziumi tanár, igazgató – tanár. (Kunhegyesen született 
1832. november 14-én.)
1934. június 8-án született Kunhegyesen Kiszel Sándor, aki 
1963-1990 közöt t  Kunhegyes  Tanácsa  Végrehaj tó 
Bizottságának titkára volt. +1995. április 13.
1816. június 9-én született Kunhegyesen Nagy László 
reformpedagógus, királyi tanácsos. +1875
1964. június 9-én született Debrecenben Hegyesi Hudik Margit 
kunhegyesi kötődésű énekművész, főiskolai tanár.
1942. június 10-én született Kunhegyesen D. Szabó Miklós 
tanár, újságíró. +2018. 06. 29.
1903. június 10-én Balla Sándor könyvnyomdát nyitott 
Kunhegyesen. 
1994. június 11-én a helyi gimnáziumi oktatás 30. évfordulóján 
került sor Nagy László kunhegyesi születésű pedagógus (1816-
1875) domborművének avatására. (Czobor Sándor kisújszállási 
szobrászművész alkotása.)

1980. június 13-án adták át ünnepélyes keretek között a Dózsa 
Úti Általános Iskola sportcentrumának új öltözőjét, szertárát és 
szabadidő szobáját.
1937. június 15-én meghalt Kunhegyesen Farkas Sándor 
fényképész 73 éves korában. Településünkről több képeslapot is 
készített és kiadott.
2005. június 19-én került sor a Komlósi-féle szélmalom 
felújítása alkalmából rendezett avató ünnepségre. 
1891. június 19-én született Kunhegyesen Balázs Bálint. Az I. 
vh. áldozata lett.
1923. június 19-én született Komáromi Dániel férfifodrász 
Kunhegyesen.  +1997
1459. június 21-én guthi Ország Mihály nádor, a kunok bírája 
döntött a Hegyesegyház fele része iránt perlekedő kunok 
Kolbáz leszármazói (Balázs, Barnabás, Pál) és Kolbáz 
testvérének, Aboskának leszármazottja (Lajos) között. Ennek 
értelmében békésen megegyeztek, s Lajos Hegyesegyház fele 
részét Balázs, Barnabás és Pál birtokába adta.
1892. június 22-én kezdték el a kunhegyesi izraelita templom 
építését. – 2002-ben lebontották az épületet.
1918. június 23-án Tiszafüreden született Végh János. A 
kunhegyesi 1956-os eseményekben (Petőfi kör) való 
részvételéért 7 év börtönbüntetést szenvedett. (+ 1977) 
1950. június 23-án kezdődtek a délvidéki kitelepítések a 
Kunhegyeshez közeli, a Bánhalmi Állami Gazdasághoz tartozó 
Kormóra (közigazgatásilag Tiszagyenda) 271 főt, köztük 
időseket és gyerekeket deportáltak.
1848. július 25-én meghalt a verbászi táborban Tar Imre 
kunhegyesi nemzetőr. 
1849. június 27-én halt meg Szolnokon kórházban Basa Gábor 
nádor huszár 24 éves korában.
1993. június 27-én halt meg Tari Kálmán. A Pedagógus 
Továbbképző Intézet igazgatója volt nyugdíjaztatása előtt. 
(Kunhegyesen született 1928. október 13-án.)
1865. június 28-án elhunyt Szanna Mihály főbíró Kunhegyesen 
55 éves korában.
2012. június 29-én halt meg Molnár József kereskedő. 
(Budapesten született 1924. január 1-jén.)
1884. június 30-án alakult meg a település első pénzintézete, a 
Kunhegyesi Takarékpénztár (Részvénytársaság) Alexander  
László mérnök indítványára.

Víg Márta
helytörténész

Múltba néző…

Májusi események a Kossuth óvodában
A Kossuth óvoda eseménydús májusáról szeretnék kicsi 

ízelítőt adni. Ahogy a kis versike is mondja: „Május első 
vasárnapja, nem feledem anyák napja.” Az első fontos 
eseményünk az anyák napja volt. Idén kicsit másképp, 
hagyományainktól eltérően történt az anyukák, nagymamák 
köszöntése. A Covid-19 miatt nem volt lehetőségünk az 
óvodába meghívni őket, így minden kisgyerek otthon mondta el 
a köszöntő verset, éneket. Meghatott bennünket is a gyerekek 
beszámolója, amikor elmondták, hogy „anya könnyezett, 
amikor elmondtam a verset.” Az ajándék sem maradt el, amit 
sok munkával és nagy gonddal csináltak a gyerekek. 

Készítettünk egy köszöntő videót, amit anyák napján vasárnap 
tettünk fel a csoport facebook oldalára.

A TulipGarden új színfoltként jelent meg a közelünkben. Ezt a 
látványosságot is meglátogattuk Abádszalók határában. A 
gyerekek az ott vásárolt tulipánokkal kedveskedtek az 
anyukájuknak.

A gyerekek világához közelálló nap a Madarak, fák napja. Ezt 
a napot faültetéssel tettük maradandóvá. Sétáltunk az óvodánk 
hatalmas, fákkal, bokrokkal, madarakkal teli udvarán. 
Megnéztük és megneveztük az ott lévő fákat, évgyűrűt 
számoltunk és az ovisok a fűbe leheveredve hallgatták a 


