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Szegő Gábor matematikus 
120 éve, 1985. január 20-án 
született Kunhegyesen, s 30 
évvel ezelőtt 1985. augusztus 
7-én halt meg a kaliforniai 
Palo Altoban.

A Kunhegyesiek Baráti 
Köre koszorúzással egybe-
kötött megemlékezést tartott 
a városi könyvtár előtti szob-
ránál 2015. augusztus 7-én.

B é k é s c s a b á n  2 0 1 5 . 
augusztus 25-26-án tartottak 
kétnapos matematika konfe-
renciát Pólya György és 
Szegő Gábor világhírű mate-
matikusok emlékére. 

A konferencia fő célja a pe-
dagógusi szemlélet formálá-
sa, a megemlékezés világhírű 
matematikusaink életútjáról, 
tevékenységükről, munkás-
ságukról és a matematika-
oktatás mai problémáinak a 
visszajelzése volt.

Kunhegyesről Víg Márta 
helytörténész kapott meg-

tisztelő felkérést Szegő Gábor életútjának 
ismertetésére. Településünket képviselte 
még Zabolainé Kovács Margit matemati-
katanár, Nemes Györgyné és Fekete Zsolt.

Köszönjük a helyi középiskola igazga-
tójának, hogy lehetővé tette részvételünket 
a konferencián!

	 Víg Márta
 Fotók: Pál Imréné

1979-ben születtem Kazinc-
barcikán, majd két évvel később 
édesanyám szülőfalujába, a Borsod 
Abaúj Zemplén megye északi 
részén található Kékedre költöz-
tünk. Ott kezdtem meg általános 
iskolai tanulmányaimat, aztán a 
harmadik osztály befejezése után 
három évig Göncre jártam isko-
lába. A gimnáziumot Encsen 
végeztem el, és az érettségi évében 
azonnal jelentkeztem Egerbe, a 
szemináriumba. 

Két testvérem van. A húgom 
Budapesten egy könyvesboltban 
dolgozik, a bátyám pedig – aki autóvezetést oktat – Gyön-
gyösön él a családjával. 

Mivel egy kis faluban nőttem fel – Kékeden ma nem egészen 
kétszázan élnek – ezért kisgyermekkorom első részében nem 
volt „saját” papunk, hanem lelkipásztorilag Göncről láttak el 
minket. 

A nyolcvanas évek vége felé aztán nyugdíjas papként 
községünkbe költözött Balogh István atya. Hivatásom kezdete 
is erre az időre tehető. Ekkoriban az általános iskola alsó 
tagozatába jártam. István atya személyében elsősorban a 
barátságosság, és a felénk, gyerekek felé megnyilvánuló 
nyíltsága ragadott meg. A liturgia, a szertartások végzése iránt is 
ekkor kezdtem érdeklődni. 

Az atya távozása után Kéked újra filia lett, én pedig ismét 
ritkábban találkoztam papokkal, bár ezek az atyák is mélyen 
befolyásolták hivatásom alakulását, hisz személyükben sokféle 
papi karaktert ismertem meg. 

A papságról alkotott képem a szemináriumban eltöltött hat 
esztendő alatt, sokat fejlődött. Egyre inkább letisztult előttem, 
hogy a papság nem egy kényelmes, „otthon ülős” szakma, hanem 
egy egész életet igénylő hivatás. Volt néhány felsőbb éves kispap 
a szemináriumban, akiknek nagyon sokat köszönhetek. 
Segítettek ráébredni Isten szeretetére és arra, hogy az önátadás az, 
ami boldoggá teheti az ember életét. Az elsődleges és 
legfontosabb dolog, hogy merjük Istenbe helyezni a bizalmunkat. 

2003-ban szentelt fel papnak Seregély István érsek atya. 
Ezután először káplánként Hevesen szolgáltam három évig, 
majd Mezőkövesden két évig, aztán Ózdon bő fél évig. Ezt 
követően már önálló plébániai kormányzóként hat évet 
töltöttem Tiszacsermelyen, ahonnan az idén Augusztus 1-jével 
helyezett Ternyák Csaba érsek úr Kenderesre, ahonnan a 
kunhegyesi egyházközséget is ellátom. 

Az Egyház ma Magyarországon olyan helyzetben van, hogy 
bátran mondhatjuk azt, hogy missziós feladatot kell ellátnia. 
Éppen ezért, nekünk keresztényeknek, ha Istenről akarunk 
beszélni a világban, akkor gyakran a legalapvetőbb vallási 
ismereteket kell átadnunk embertársainknak. Sok kortársunk 
ugyanis rengeteg előítélettel és téveszmével rendelkezik a 
Kereszténységet és Istent illetően. 

A szóval való tanításnál már csak egy fontosabb van, amivel 
tanúságot tehetünk: az Isten igéje szerinti és Krisztus 
szentségeiből táplálkozó igaz,  élet. Mert csak ha így emberi
cselekszünk, akkor lesz nyilvánvalóvá a nem-hívők előtt, hogy 
Istennel együtt lehet boldogan élni. 

Bízom benne, és imádkozom érte, hogy az elkövetkezendő 
időkben majd együtt, közösen tudjunk haladni a Jóisten útján. 

Templomunkban vasárnaponként délelőtt háromnegyed 11-
kor kezdődik a szentmise. Erre mindenkit nagy szeretettel 
várunk.


