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Beszélgetés Szabó Gellért 
szentkirályi polgármesterrel

Mátyus Aliz: Szentkirályról min-
denkinek a Szentkirályi ásványvíz jut 
eszébe, vagy fordítva: a  Szentkirályi 
vízről talán sokaknak eszébe jut, hogy 
van egy Szentkirály nevű falu. 2011-
ben a legjobb fogyasztói kampány dí-
jat kapta a „Szentkirályi”, a  palacko-
zott vizek világkongresszusán, Rio de 
Janeiro-ban. Ha egy termék a legjobb 
fogyasztói kampány díját elnyeri, fel-
tételezhető, hogy annak megismerteté-
séért és eladásáért egy olyan appará-
tus dolgozik, ami valószínűleg a falu 
életére is hat. Először a Szentkirályi 
víz jelenségről szeretném kérdezni.

Szabó Gellért: A  Szentkirályi ás-
ványvíz valóban jelenség, méghozzá 
amiatt, hogy az ismeretlenség homá-
lyából tűnt fel 2004-ben. Ahol most a 
Szentkirályi Ásványvíz Kft. telephelye 
van, ott az 1996-ban jogutód nélkül 
megszűnt termelőszövetkezetünknek 
egy melléküzeme, egy fonoda üze-
melt, amit Balogh Sándor vásárolt 
meg. Itt többek között gyerekpezsgő 
és italaromák kiszerelésével foglal-
koztak, és szükségük volt a gyártás-
hoz technológiai vízre. A  vízellátás-
hoz volt ugyan egy kis vízhozamú 
hidroglóbusz, de mivel a vezetékes 
közműhálózat addig nem ér el, kény-
szerből fúrtak kutat. Ennek a 203 
méter talpmélységű kútnak a vize 
keltett olyan gyermekkori emlékeket 

az akkori tulajdonosban, hogy kapott 
rajta, és 2004-ben elindította a pári-
zsi Aqua Expón, és nyert. Ily módon 
tehát mondhatni, hogy a Szentkirá-
lyi ásványvíz – ha úgy tetszik – egy 
kényszerhelyzetnek a szüleménye. 
Mindaz a roppant szívós és nyilván-
valóan nagyon költséges munka, amit 
a termékeknek a piacra terítésében, 
a  fogyasztókkal való megismerteté-
sében a cég menedzsmentje végzett, 
megsüvegelendő, heroikus küzdelem 
volt, ezt magam is így értékelem.

A  képviselő-testületünk minden 
választási ciklus első évében egy el-
ismerő címet adományoz a falunk 
életében kiváló teljesítményt nyújtó 
szakembereknek, kollektíváknak. Az 
Ásványvíz Kft. is megkapta már ezt 
a kitüntető címet. Fontos azonban 
tudni, hogy itt egy magyar család 
tulajdonában lévő vállalkozásról be-
szélünk, akik a hely és a termék neve 
tekintetében kötődnek Szentkirály-
hoz, az önkormányzat viszont a vál-
lalkozáshoz szervezetileg semmilyen 
szinten nem kapcsolódik. Szentkirály 
csak hálás lehet az Ásványvíz Kft-nek. 
Valóban ők vitték el a falunk nevét 
szerte az országban, sőt a határokon 
túl is. Önmagában a hírnévből a falu 
nem nagyon tud profi tálni, viszont a 
legnagyobb adófi zetőnk ez a vállal-
kozás. Nagyon sok minden másként 

kellene hogy történjék, ha ez az adó-
bevételünk nem folyna be az önkor-
mányzati költségvetésbe. Egy jól mű-
ködő partneri együttműködés van az 
önkormányzat és a vállalkozás között. 
Igyekszünk mi is a magunk módján 
segíteni azt a sikert, amit eddig elér-
tek, és fönntartanak. Ezen túl eseti 
együttműködések vannak köztünk, 
illetve néhány év óta az általános is-
kolánkban a folyamatosan kimagasló 
tanulmányi eredményt produkáló 
nyolcadikos diákok értékes jutalom-
ban részesülnek az Ásványvíz Kft. jó-
voltából. Ez nem kis mértékben ambi-
cionálja a helyi gyerkőcöket.

M. A.: Megmondaná, hogy a költ-
ségvetésnek körülbelül hányadát teszi 
ki a Kft. adója?

Sz. G.: Akár a negyedét is.

„Úgy gondolom, hogy a nem másra várás, a gondjaink megoldásának nem 
mástól való elvárása az, amire azt tudom mondani: ebben talán nem a sor 
végén kullogunk, mi Szentkirályként és szentkirályiként.”
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M. A.: És ezen a nyolcadikosok-
nak való adományozáson kívül, részt 
vesz-e ez a család a falu életében?

Sz. G.: Nem itt élnek, kötődésük 
Szentkirályhoz nem létezett korábban, 
ma sem létezik. Vállalkozók és adó-
zók. Még azt is hozzáteszem ehhez, 
hogy nem a legtöbb szentkirályit fog-
lalkoztató vállalkozásról van szó.

M. A.: Körülbelül hány embert 
foglalkoztatnak?

Sz. G.: 120-130 embert, ennek 
legföljebb egytizede a helybeli. Idény-
munkások vannak még, akiket innen 
helyből vesznek föl. Magas fokú a gé-
pesítettsége az egész termelési folya-
matnak, amire szakembert nem feltét-
lenül találnak helyben. A környező te-
lepülésekről verbuválják a dolgozókat.

M. A.: Az utolsó népszámlálási 
adat szerint 2010-ben 1933 fő volt a 
falu lakossága…

Sz. G.: Az ez évi január eleji álla-
pot szerint 1980.

M. A.: Tehát nőtt.
Sz. G.: Igen, de inkább stagnáló 

tendenciát lehet a falu lélekszámá-
ra mondani. 2049 volt a legnagyobb 
számú állandó lakosunk 1996-ban. 
Több éven át csökkenés, aztán 2011-
ben egy 22 lélekszámos emelkedés 
volt, az elmúlt esztendőben ismét 4-5 
fős csökkenés. Kecskemét közelsége 
fölvethetné, hogy 20 kilométer nem 
lehet akadály a Kecskemétről való 
kiköltözésnek, és lehetnénk egyfajta 
szatellit település, amint Kecskemét-
től más, hasonló távolságra lévő tele-
pülések esetében ez látható. Jelentő-
sen megnőttek így populációk a Kecs-
kemét környéki falvakban. Minket 

ez a sors nem ért el. Érezzük ennek 
előnyét és hátrányát egyaránt. Értéke-
sítésre váró telkeink ugyan vannak, de 
az a bensőséges, a hagyományait őrző 
helyi társadalom, ami itt az évtizedek, 
századok során kialakult, megmaradt. 
Tekinthetjük úgy, hogy a falu, a  hely-
zetéből adódóan, ezt az állapotát meg 
tudta tartani, őrizni anélkül, hogy 
ezért bármit is tettünk volna. Így ala-
kult a sorsunk, hogy ezt a kétezer kö-
rüli lélekszámot tartjuk.

M. A.: Visszatérnék a munkahe-
lyekhez, melyik foglalkoztat nagyobb 
létszámú helybelit, és egyáltalán mi-
lyen munkahelyek vannak?

SZ. G.: A  legnagyobb számú 
helybelit foglalkoztató munkahely 
az önkormányzatunk. Még van né-
hány vállalkozásunk, tizenöt-húszas 
létszámban alkalmaznak helybelieket. 
Viszont a helybeliek java része mező-
gazdasági munkákból él, őstermelők, 
kistermelők, vállalkozók vannak, hála 
Istennek nagyon sokan, úgyhogy az 
önfoglalkoztatás tekinthető a legálta-
lánosabb megélhetési formának.

M. A.: Mióta polgármester? És mi 
van a faluban olyan, amiről azt gon-
dolja, hogy az önkormányzatnak kö-
szönhető?

SZ. G: 1990 óta. Amikor elin-
dultunk az önkormányzatiság útján, 
egyáltalán nem éreztem azt, hogy 
egy talajvesztett, gyökereitől, hagyo-
mányaitól elszakadt faluközösség a 
miénk. De az kétségtelen, hogy föl-
rázni, lelket adni kellett olyan érté-
keknek, amiket addig is magunkban 
hordoztunk. Igyekeztünk a tempót 

jól választva harmóniát biztosítani 
a döntéshozók és választók kapcso-
latrendszerében. Azóta is, a  képvi-
selő-testület nem önmagának készít 
választási programot különféle fej-
lesztési célkitűzéssel, hanem nagyon 
is a helyi adottságokra, fantáziára, ál-
dozatkészségre alapozva próbál jövőt 
építeni. Az alakuló ülésünkön hoztuk 
létre a Szentkirályért Alapítványt. 
Tudtuk, hogy félelem él a lakosság-
ban a tanácsrendszer megszűnése 
után, hogy egészen más lesz a telepü-
lési kondíció, önkormányzatként ki-
nek-kinek a saját lábán kell állnia, az 
állam nem fog gondoskodni rólunk. 
Mit tud tenni egy magára valamit is 
adó képviselő-testület? Nyilván adót 
vet ki, hogy ebből fejleszteni tudjon. 
Azt találtuk ki, hogy ezt a félelmet át-
fordítjuk a helyi hazafi ság erősítésébe, 
azaz kötelezően fi zetendő adót nem 
vetünk ki, hanem rábízzuk a helybe-
liekre: ki-ki erejéhez mérten adjon a 
faluközösség javára, közszolgáltatá-
sok jobbítására, fejlesztésre. A  befi -
zetőnek lehetősége volt megjelölni 
általa fontosnak tartott célkitűzést, 
vagy intézményt, többfélét is. Így jött 
létre a Szentkirályért Alapítvány 44 
500 forintos alaptőkével. Benne van 
az alapító okiratban, hogy minden 
év december 20-ához legközelebbi 
vasárnapon az előző évben befolyt 
összeg 5%-át 10 befi zető között ki-
sorsoljuk. A  kezdeti időktől ennek 
egy karácsonyi hangulatú ünnepséget 
körítettünk, helyi szereplőkkel, tán-
cosokkal, gazdasági adatok ismerte-
tésével, értékelésével. A  lényeg, hogy 
a Szentkirályért Alapítvány, ami aztán 
közalapítványi minősítést kapott, egy 

Búcsúi menet
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játék, és mi a faluközösségre bíztuk, 
hogy mennyire akarja komolyan űzni 
ezt a játékot. Visszatekintve 23 évre 
elmondható, nagyon komolyan akar-
ta. Merthogy az alapítvány lényegé-
ben házi bankjává vált a falunknak. 
Helyi adókat aztán később kénytele-
nek voltunk kivetni, megállapítottuk a 
magánszemélyek kommunális adóját 
és az iparűzési adót, de tudtuk ebbe 
a bizonyos házi bankba terelni a kö-
telező fi zetnivalókat. A polgár ugyan-
is választhatott. Az adórendeletünk 
kimondta: mentes az adófi zetés alól 
az, aki a Szentkirályért Alapítványba 
legalább a fi zetendő adójának össze-
gével megegyező adományt helyez el. 
A  kommunális adónál ez ma is fenn-
áll, amíg lehetett, 2007-ig az iparűzési 
adónál is megvolt. Úgyhogy ez a mi 
kis házi bankunk, ez nem titok, nyil-
vánosak az adataink, az elmúlt évet 
60 millió forintos tőkével zárta. Ko-
rábban, amíg a bevétele jobban bizto-
sított volt az alapítványnak, a  fejlesz-
téseinket: tornacsarnok, intézményi 
felújítások, és még számos egyéb, az 
alapítvány támogatásából fi nanszí-
rozta az önkormányzat. Most, mi-
után a jogszabályváltozások miatt a 
bevétel akkora mértékben már nem 
biztosított, a  bank „valódi” bankként 
működik. Mégpedig úgy, hogy az 
alapítvány kamatmentes kölcsönt ad, 
ideiglenes pénzátadási megállapodást 
köt a polgármester a kuratórium el-
nökével. Pályázati pénzünkhöz utó-
fi nanszírozással jutunk hozzá, de mi 
hitelt soha nem vettünk föl, mert az 
alapítvány adott az önkormányzat-

nak pénzt. Az önkormányzat meg-
valósította a beruházást, és amikor 
megérkezett az állami támogatás, ezt 
visszaadta az alapítványnak. A lényeg, 
hogy a saját lábunkon állásnak ezzel a 
játékkal olyan ízét éreztük meg, amit 
azóta is nagy élvezettel forgatunk a 
szánkban. És a tempóra visszatérve 

– sem a döntéshozók részéről, sem 
a választók részéről elégedetlenség 
nem merült föl, hogy csak eddig ju-
tottunk,.hiszen mindenki tudta, hogy 
a pénznek mi a sorsa. Föl sem merült 
igazán, hogy erőnket meghaladó do-
lognak veselkedjünk neki. Az a hala-
dási ütem, amit eldöntöttünk, kielégí-
tett valamennyiünket. Ez nem jelenti 
persze azt, hogy ne lett volna olyan 
vállalása a településnek, ami ennél 
sokkal nagyobb pénzt mozgatott meg. 
A  szennyvízberuházásunk 2010-ben 
készült el, ami egy 340 milliós beru-
házás volt. Viszont ott is működött az 
alapítvány. A kivitelező vállalkozónak 
jól jött, hogy tudtunk fi zetni anélkül, 
hogy az önkormányzatnak hitelt kel-
lett volna felvennie.

Az alapítványunk egy ösztöndíjpá-
lyázatot indított el 1994-ben középis-
kolás és felsőfokú képzésben résztve-
vő helybeli fi ataloknak. Éppen húsz 
éve, hogy ezt az ösztöndíjat adjuk. 
Idén augusztusban 18 fi atal részesült 
ösztöndíj-juttatásban, összesen 510 
ezer forint értékben. Ez egyszeri jut-
tatás, de az elmúlt 20 év során, éppen 
a minap számoltam össze, 71 szentki-
rályi fi atalnak adtunk pénzt. Van, aki-
nek többször is, mert ha tanulmányi 
átlaga eléri a 4.61-et, akkor gyakorla-

tilag mindenki jogosulttá válik erre a 
juttatásra. A  20 év alatt 5 millió 170 
ezer forintot fi zettünk ki ezen a mó-
don.

A  fi atalság aktivizálása, bevonása 
a falu életébe, roppant fontos népes-
ség itt tartó tényező. E  tekintetben a 
tánccsoportunkat, és annak vezetőjét 
Takácsné Kiss Márta képviselőtársa-
mat szeretném néven is nevezni, aki 
több mint 20 év óta fogja itt a fi atalja-
inkat. Ha jól tudom, 5 vagy 6 korcso-
portot oktat táncra, de már nemcsak 
ő személyesen, hiszen felnőtt mellet-
te egy generáció, melynek tagjai be-
segítenek a kicsik oktatásába. Nagy 
büszkeség számomra, roppant erős 
kötődés a falumhoz, amikor a fi ain-
kat, lányainkat látom táncolni, vagy 
a sikereikről hallok. Ez is egy kétezer 
lélekszámú faluközösség büszkesége.

Ami a közösségépítést illeti, új 
szokásokat vezettünk be. Szentkirály 
Napja-ként hirdetjük a falubúcsút, 
ami az augusztus 20-át követő vasár-
napon van. Szentkirály Napja egyszer-
re utal Szentkirályra, a faluközösségre, 
ezért falunap, búcsúnap, másrészt 
a névadónkra, Szent István királyra. 
A falu ősi neve visszaszerzésének a 20 
éves évfordulóján, 2007-ben volt az 
első alkalom, hogy nemcsak a 20-át 
követő vasárnap tartottunk össznépi 
összejövetelt, hanem a napján, 20-án 
is. Abból indultunk ki, hogy a búcsú 
egy fi eszta, családlátogatással, vendé-
gek sokaságával, s  ezáltal elveszik az 
intimitás, ami egyébként nagyon fon-
tos, hogy magunk között, magunkban 
érezhessük önmagunkat. 2007-ben 
volt először, hogy a Szent István szo-
bornál saját föllépőkkel celebráltunk 
egy kis ünnepséget, majd a művelő-
dési ház kertjében összeültünk, és 
egy kis vacsora, itóka kíséretében el-
töltöttünk egy estét, s  ez azóta évről 
évre ismétlődik. Számon tartják az 
emberek. Kis cetlik, un. kutyanyelvek 
formájában szoktam értesíteni a hely-
belieket. Több mint 400-an voltunk 
idén is. Kedd este volt a szobornál a 
kis ünnepség, tánccsoporttal, szava-
lattal, kamaramuzsikával meg ünnepi 
megemlékezéssel, utána pedig szépen 
fölöltözve ünneplőbe, zászlókkal el-
vonultunk a művelődési ház kertjébe, 
és folytattuk tovább asztalnál ülve, va-
csorával. Nagyon jó, nagyon szívme-
lengető volt.Ünnepség 2013 augusztus 20-án a Szent István szobornál
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M. A.: Én falukutató voltam az 
életem első felében, és tudom, ahhoz, 
hogy közösség legyen egy falu, ahhoz 
nagyon fontos dolgok tartoznak hozzá. 
Zemplénben, Pusztafalun szereztem 
meg egy 600 lelkes községben azokat 
a tapasztalataimat, amik segítenek, 
hogy most pontosan érzékeljem a fal-
vakban folyó dolgokat. Szentkirályt 
egyelőre nem ismerem, beszélgetésünk 
előtt minimális, aminek utána tud-
tam nézni. De beszédjéből érzékelem, 
és úgy vélem, biztos oka van annak, 
hogy ez a falu faluközösségként műkö-
dött és működik. ’52-ben Lászlófalvá-
nak nevezték el, miközben a területe 
Alsószentkirály és Felsőszentkirály 
nevű külső részekből állt.

Sz. G.: A  18. századtól kezdve 
Kecskemét pusztája volt a mi falunk. 
Kecskemét közigazgatási területe 
akkor nagyon nagy volt, ez a rész is 
Szentkirály-pusztaként létezett. 1943-
ban létesült az első közigazgatási 
kirendeltség itt a faluban. Egy kiren-
deltségvezető dolgozott itt a kecske-
méti városháza tisztviselőjeként, és 
intézte az ügyeket. A  falu ‘52. január 
1-jén vált önállóvá, Lászlófalva néven. 
Az elnevezésen különösképpen nem 
érdemes töprengeni. Szent István volt 
a falu templomának a védőszentje; 
1901-ben épült a katolikus templom, 
1902-ben a református templom. Van 
egy olyan térképem, ahol Lászlófalva 
névmegjelölés szerepel, de a falunak 
az ún. alsó és a felső része, Alsószent-
királyként és Felsőszentkirályként van 
feltüntetve. 1987. augusztus 20. nap-
jával kapta vissza Szentkirály az ősi 
nevét, és azóta viseljük ezt. És ha már 
itt tartunk, érdemes megemlíteni a 
Szentkirály, Szentistván nevű telepü-
léseknek a baráti társaságát, szövet-
ségét is, ez a Szent Király Szövetség. 
A  Szent István emlékét nevükben is 
őrző felvidéki, anyaországi, illetőleg 
erdélyi településekről van szó 21 tag-
gal. Minden évben más településen 
tartjuk a találkozónkat, az idén Szent-
királyszabadján voltunk.

M. A.: Igen, két hete, sajnos nem 
tudtam elmenni. Az országon belül 
hány település tartozik a szövetséghez?

Sz. G.: Tizenegy, ezenfelül 4 van 
Felvidéken, 6 pedig Erdélyben.

M. A.: Hadd kérdezzem meg, ez a 
puszta uradalomhoz tartozott?

Sz. G.: Nem, ez kecskeméti pol-
gároknak volt a birtoka, ők bérelték. 
Az egyik nagyon fontos jellegzetes-
ségünkre is ez a magyarázat, ugyanis 
az egyik leginkább tanyás település a 
mi falunk. A  2000-es lélekszámhoz 
egy igen nagy kiterjedésű terület tar-
tozik, több mint 10 000 hektár a falu 
közigazgatási területe. És a lakosság 
40%-a tanyán él.

M. A.: 40%?
Sz. G.: Igen. Mintegy 250 állandó 

élő címhelyes tanyánk van. És másik, 
közel ennyi, ahol állandó lakos ugyan 
bejelentve nincs, mert a tulajdonosa 
itt lakik a belterületen, esetleg Kecs-
keméten vagy Tiszakécskén, és nyara-
lónak alakította ki a tanyáját az illető.

A  bérlők annak idején a jószágai-
kat tartották ezen a vidéken. Eleinte 
csak nyáridőre jöttek ki Kecskemét-
ről, az egész család, vagy egy része, 
aztán állandó lakhelyet létesítettek. 
Így alakult ki a tanyavilág. Körülbelül 
800 szentkirályi tanyán él. A kép már 
színesebb, mert most már külföldi 
tanyatulajdonosok is vannak. Három 
holland házaspár is létesített állandó 
lakhelyet itt, teljesen vagy részben 
föladva az ottani egzisztenciájukat.

M. A.: És ők is beilleszkednek?
Sz. G.: Nagyon igyekeznek. Izgal-

mas nyilván az a miénktől nagyon is 
eltérő világ, amit végül is föladtak. De 
személyes kapcsolódások, baráti szá-
lak szövődnek a szomszédokkal, hely-
beliekkel.

M. A.: A  falubelieket nem zavar-
ják?

Sz. G.: Nem. Nyilván van egy ösz-
tönös idegenkedés a messziről jött 
ember iránt, de ha a maguk boldogu-
lását saját erőfeszítéssel megtalálják, 

akkor ez inkább elismerést vált ki a 
helybeliekből is.

M. A.: Ez a 40%-nyi tanyán élő 
ember részt vesz a falu közösségi ösz-
szejövetelein?

Sz. G.: Nagyon igyekszünk be-
vonni őket. A  rendszeres havi szóró-
lapos tájékoztatás már tavaly minden 
ingatlantulajdonoshoz eljutott, tehát 
a tanyán élőkhöz is. Ezzel igyekszem 
alkalmat adni kinek-kinek a közvetlen 
tájékozódásra, még inkább a dialó-
gusra. 2010. november 25-én volt az 
első Nemzeti Együttműködés Szent-
királyon címmel összehívott lakossági 
fórum, és huszonhatig jutottunk el. 
Úgy gondolom, újra fogjuk indítani, 
a  választások kiváló apropót adnak 
arra, hogy közös dolgainkat megbe-
széljük. A közös alatt nem föltétlenül 
csak a falu dolgaira gondolok.

Ami még a tanyasiakat illeti, a  ta-
nyai villanyhálózat felújítása egy 
többéves program volt, még a ‘90-
es évek közepétől. Az úthálózatunk 
használható, járható állapotban tar-
tása szintén folyamatos föladatot ad. 
Ehhez útjavító gépeket szereztünk be. 
Annak valóban hosszabb távon érez-
zük hál’ Istennek az áldásait, hogy an-
nak idején a földek egyéni magántu-
lajdonba adása-vétele, a részarány-tu-
lajdon, illetőleg a kárpótlási árverések 
a mi falunkban úgy zajlottak, hogy 
egyáltalán nem kellett sem a föld-
rendező, sem a földkiadó bizottságot 
arról meggyőzni, hogy milyen fontos 
számunkra a tanyavilág megtartása, 
éltetése. Nagy békességben, egyetér-
tésben kaphatta meg ki-ki a földjét ott, 
ahol akarta. Többnyire ez egyébként 
a szülői tanya körül történt mindenki 

Alapítványi ösztöndíjasaink
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részéről. Ez generációk sorsát meg-
határozóan tudott perspektívát adni, 
ugyanakkor a békességet megtartva 
jövőt biztosítani a helybelieknek.

M. A.: De hát ezek óriási dolgok! 
Ahol nem így történtek, az a falukö-
zösségeket tönkretette, és egy csomó 
olyan tapasztalatot szereztek az em-
berek, ami növelte a passzivitásukat.

Sz. G.: Ez így van.
M. A.: És most ez ellen próbál az 

Intézetünk is tenni. Nagyon érdekes itt 
Szentkirályon, hogy végül is az itteni 
termelőszövetkezet elnöke, agronómu-
sai nem használták ki a kedvező hely-
zetet, amint az más falvakban történt.

Sz. G.: De igen. A  mi falunk ag-
ronómusai és a TSZ elnöke úgy 
használta ki a helyzetet, amint az 
egy távlatos gondolkodásból termé-
szetszerűleg következik. A  kérdést 
amiatt köszönöm, mert ezt mindig ki 
szoktam emelni a sorsunk jellemzője-
ként. Biztos, hogy ez nem egyedi, de 
mi így jártunk. Beszélgetésünk elején 
említettem, hogy ’96-ban szűnt meg a 
TSZ nálunk. A végelszámoló, aki nem 
volt más, mint a Tsz elnöke, eladta a 
közös vagyontárgyakat: ingóságokat 
a helybelieknek, az ingatlanokat vi-
szont nemcsak helybelieknek, mert 
nagyobb érték lévén olyan tőke nem 
volt feltétlenül. Az ingóságok viszont 
mind helybeliekhez kerültek. Tehát 
az a 8300 hektár szántó, amit a TSZ 
művelt hosszú éveken keresztül nem 
maradt parlagon, hiszen annak kö-
szönhetően, hogy a munkagépek és 
erőgépek – traktortól kombájnig 
minden – helybeli magántulajdono-
sokhoz kerültek, egyetlen szentki-
rályinak se kellett a szomszéd faluba 
elmennie, hogy a földjét megművel-
tesse, és bért fi zessen a traktorosnak, 
hanem maximum a szomszédhoz kel-
lett átmennie, akinek…

M. A.: Vissza is dolgozhatta.
Sz. G.: Pontosan. A  TSZ tehát el-

adta mindenét, ebből kifi zette összes 
tartozását, a  maradék pénzt pedig a 
szövetkezeti üzletrészek megváltá-
sa formájában visszaadta a tagoknak. 
Ha jól emlékszem 11 vagy 13%-on 
vásárolták vissza a üzletrészeket a ta-
goktól. Egyetlen kft., bt., vagy rt. nem 
alakult Szentkirályon a TSZ-vagyon 
kimentéséből. Továbbmegyek: az ak-
kori pártideológiához szükségszerű 
kötődése miatt nem éppen népszerű 

TSZ elnök néhány évi „pihenés” után, 
amikor kivonult kicsit a közéletből, 
a  falugazdásza lett Szentkirálynak. 
Falugazdász, akinek a dolga, hogy az 
elérhető állami támogatásokat meg-
szerezze a földtulajdonosoknak, akik 
gazdálkodásuk akár intim részleteit is 
feltárják előtte. Ezt csinálta jó néhány 
éven keresztül. És a faluközösség ré-
széről hozzám olyan jelzés nem ju-
tott el, hogy valaki elvi kérdést csinált 
volna abból, hogy az általa korábban 
akármilyennek minősített TSZ elnök-
höz mint falugazdászhoz elmenjen-e 
segítséget kérni.

M. A.: Falubeli család a TSZ el-
nöké?

Sz. G.: Igen. Nem tősgyökeres 
szentkirályiak, úgy települtek ide, de 
ez mára évtizedeket jelent, és azóta 
folyamatosan itt tartózkodnak, gyer-
mekeik itt nőttek fel, unokáik itt élnek. 
És ez szintén olyan adottságunk, ami 
fontos adalék ahhoz, hogy a falukö-
zösségnek a maga összes kínja-gond-
ja ellenére megadatott az a bizonyos 
békés építő munka. Az egymás idege-
inek lehetőleg nem borzolása. Emberi 
gyarlóságból fakadó, mások partvo-
nalon kívül helyezésére irányuló tet-
tek minálunk is vannak persze, de a 
falu egészére nézve helyrehozhatatlan 
káros hatást még nem gyakoroltak.

Megint más kérdés persze az is, 
hogy a szövetkezés, egymás erejének 
megsokszorozása azóta sem akar 
menni a szentkirályi gazdálkodóknak.

M. A.: Az egykori két rész, Alsó-
szentkirály és Felsőszentkirály sem 

volt a módosság alapján elkülönülő 
rész, a szegényebb és a gazdagabb?

Sz. G.: Nem.
M. A.: Tehát azt lehet mondani, 

hogy kecskeméti polgárok az alapítói 
a falunak. És ezek mind földdel ren-
delkező gazdálkodó emberek voltak?

Sz. G.: Igen.
M. A.: Nem tartoztak uradalom-

hoz, tehát akkor a szentkirályi gazdák 
azonosak az én Pusztafalun meg-
tapasztalt gazdáimmal, akiket ma-
ga-ura parasztoknak neveztem el.

Sz. G.: Ezt csak megerősíteni tu-
dom, még a téesz időkből is.

M. A.: Mert teljesen másképp mű-
ködtek, mint egy nem maga-ura pa-
raszt.

Sz. G.: Így van. A  téeszben, a  kö-
zösben dolgozni muszáj volt. Annak 
idején, amikor még munkaegység volt, 
azt teljesíteni kellett, de amikor ez ki-
telt, ki-ki ment a háztájiba. A  tanya-
világ, az volt a mindene a háztájinak. 
Ezrével sertéshízlalás, juhtartás, több 
száz szarvasmarha, lovak. A téesz idő-
ben virágzott a háztájizás. Ellentétben 
például a szomszéd faluval, Kocsérral, 
aminek más sors jutott. Ott egy vi-
rágzó TSZ volt. Nem mondom, hogy 
a kocséri faluközösség azzal az erős 
munkaadóval, gazdasági potenciállal, 
amit a termelőszövetkezet biztosított, 
értékben fölénk vagy alánk helyezen-
dő volna, de a saját gazdálkodást, ter-
melést, létezést a szentkirályi tanya-
világon élő családok húsközelibbnek 
élhették meg, mint ők, ez biztos. A ta-
nyáknak a léte az ottani, akkori falu-
vezetés számára egészen más megvi-

Ünnepség 2013 augusztus 20-án a Szent István szobornál
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lágításba helyeződött. Náluk is voltak 
megművelt tanyahelyek, de sokkal 
kisebb számban, mint itt.

M. A.: Szentkirályról tehát el-
mondható, hogy jellemzi, ami egy em-
berben megőrizni segíti az önérzetet, 
a méltóságot és a jó szellemet. Vannak 
még ilyen falvak a környékben?

Sz. G.: Önkormányzat vagyunk. 
A  szomszéd falu gondjával, bajával 
én polgármesterként alig foglalko-
zom. Ami eddig összekötött bennün-
ket a többcélú kistérségi társulások 
tagjaiként, most már nem működik. 
Együttműködünk egymással, amíg 
az érdekünk úgy kívánja, de hogy a 
szomszéd falubeliek miért büszkék a 
falujukra, vagy miért érzik jól magu-
kat a saját településükön, ezt én nem 
tudom. Így megítélni sem azt, hogy 
mennyire vagyunk unikum. Azt meg, 
hogy a közösségi létnek, vagy a közös-
séghez tartozásnak a foka egy skálán 
hol helyezkedik el egy szentkirályi, la-
kiteleki, nyárlőrinci vagy tiszakécskei 
polgár számára, szintén nem. És azt 
se tudom, hogy messzemenő követ-
keztetéseket lehetne-e levonni belőle 
arra vonatkozóan, hogy a felelős helyi 
hazafi ság, a közéletben való részvétel, 
az ország ügyeivel való szintén felelős 
foglalkozás visszaköszönne-e ebben a 
bizonyos közösségi affi  nitásban.

M. A.: Nem hiszi, hogy…
Sz. G.: Én pusztán azt mondom, 

hogy az a fajta függetlenség, a hozzá 
tartozó kiszolgáltatottsággal, ami a 
tanyai életre jellemző, az meghatá-
rozó az ember gondolkodására. Én 
tanyán nőttem fel 25 éves koromig, 

a  gyökereim most is a tanyában van-
nak, a tanyavilágban.

M. A.: Meg is van az a tanya?
Sz. G.: Igen, megvan. Tehát a ta-

nyasi függetlenség és kiszolgáltatott-
ság a próbatételek tekintetében rop-
pant hatékony iskolának bizonyultak 
a magamfajták számára. Ez alatt a 
képviselőtársaimat mindenképpen 
kell, hogy értsem. A  szubszidiaritás, 
és talán nem tűnik fellengzős szó-
használatnak, a  maga valójában meg-
élt szubszidiaritás onnan indul, hogy 
amire képes vagy egyénként, azt ne 
várd el a közösségtől, amire képes 
vagy kisközösségként, azt ne várd 
el a nagy közösségtől, hanem segíts 
magadon és a közösségeiden. Ennek 
a fi lozófi ai, spirituális, gyakorlati és 
gazdasági aprópénzre váltása az, ami 
bebizonyítja, hogy mire képes egy 
ember, egy család, egy faluközösség. 
Úgy gondolom, hogy a nem másra 
várás, a gondjaink megoldásának nem 
mástól való elvárása az, amire azt tu-
dom mondani: ebben talán nem a sor 
végén kullogunk, mi Szentkirályként 
és szentkirályiként, a  faluközösséget 
és az egyéneket értve ez alatt.

M. A.: 25 évet leélt tanyán, ez 
alatt elvégezte az iskoláit. Milyen is-
kolát?

Sz. G.: Állattenyésztési Főiskolát 
végeztem, Hódmezővásárhelyen.

M. A.: És azt követően hol kezdett 
dolgozni?

Sz. G.: Itt a téeszben. 1981-ben 
kezdtem, de még másoddiplomaként 
állathigiénikus szaküzemmérnöki 
képesítést is szereztem, ‘83-tól pedig 
újra itt dolgoztam a szövetkezetben, 

és ebben még a katonaság is benne 
volt. ‘90-ben innen választottak pol-
gármesterré.

M. A.: És a faluban nem is laktak, 
csak kint a tanyán?

Sz. G.: Nem, mindig a tanyán lak-
tunk.

M. A.: És ezt követően Kecskemé-
ten.

Sz. G.: Megházasodtam ‘83 áp-
rilisában, és a feleségem kecskeméti 
lány lévén, ott vásároltak a szülei egy 
kis garzonlakást. Az esküvő után oda 
költöztünk be, és azóta Kecskeméten 
maradtunk. Így hozta a sorsom. En-
nek minden előnyét, hátrányát, szó 
szerint élvezem. Mert igaz ugyan, 
hogy fáradságot jelent a mindennapi 
utazás, de ez egy olyan fáradság, ami 
a magánéletnek egy, a  munkahelytől 
való földrajzi elszakadását is biztosít-
ja. Viszont az is igaz, ezt a feleségem-
től lehetne megkérdezni, hogy aludni 
járok haza voltaképpen. Úgy alakult a 
sorsunk, hogy gyermekünk nincs. Fe-
leségem pedagógus, ő az iskolában ta-
lál magának foglalatosságot, én pedig 
itt. Nincs ügyfélfogadás, nincs fogadó 
órám, és ezt tudják rólam a helybeli-
ek. Viszont 4 óra után már viszonylag 
kevesen szoktak jönni ügyes-bajos 
dolgaikkal. Az átgondoltabb alkotó 
munkára vagy 4 óra után a hivatalban, 
vagy miután hazamegyek, otthon van 
lehetőségem.

M. A.: Ez egy magyar falu, katoli-
kusokkal és reformátusokkal, és a két 
felekezet is mindig volt. Tehát hozzá-
szoktak az egymás mellett éléshez.

Sz. G.: Igen, erre is nagyon büszke 
vagyok. A két felekezet fél éven belül 
épített magának templomot. 1901. 
december 16-án szentelték fel a kato-
likus templomot, 1902. június 6-án a 
református templomot. 1/4-3/4 a re-
formátusok, katolikusok aránya – te-
hát a katolikusok vannak többen. De 
erről is azt tudom mondani, hogy ter-
mékeny békességben és együttélésben 
van a két felekezet egymással. A lelki-
pásztoroknak nagyon sok köszönhető 
ezen a téren. Ez a múltban is így volt, 
a  jelenben is így van. A  fi atalabb ge-
neráció az, amelyiknél ez a szülői at-
titűdből eredő békesség igazán kama-
tozik. A  közös programok lebonyolí-
tása akár református, akár katolikus 
szervezésben egyaránt elfogadott. Sőt 

Falunapi ünnepség, augusztus 25.
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itt a közélet, például a tánccsoport. 
Ünnepségek alkalmával a falu kínálja 
ezt a fajta, az emberi értékekben való 
föloldódásnak a lehetőségét.

M. A.: Lehet mondani, hogy a falu 
vallásos?

Sz. G.: Igen.
M. A.: A  legelső megújult lapszá-

munkba csináltam a tiszakécskei La-
jos atyával egy beszélgetést. Vajon van 
itt is a házasulandóknak, a fi atal há-
zasoknak közössége, ami segíti a lelki 
épülésüket?

Sz. G.: Szervezett formában nem 
tudok ilyesmiről. Viszont minálunk 
nagycsaládok vannak, katolikus és re-
formátus családok is. Sok gyerek volt 
annakidején a pusztákon, kiterjedt 
rokonsággal. Most már nem olyan 
sok a gyerek – sőt kevés –, de vannak 
sokgyerekes családok. A családi kötő-
dések, rokoni kapcsolódások, ha nem 
is veszik át teljességgel bizonyos cso-
portok szerepét, de jelentősen segítik 
azokat, akik esetleg bajba kerülnek.

M. A.: Az ilyen falvakba tapasz-
talatom szerint nem települnek be ci-
gányok. Pusztafalun egyetlen cigány 
család sem volt. Itt ezen a területen 
mi a helyzet?

Sz. G.: Cigány lakosságunk tulaj-
donképpen soha nem volt. Gyerekko-
romban emlékszem, hogy vályogvető 
cigányok vagy dinnyés cigányok egy-
egy nyárra ideverődtek, de azután el 
is mentek. Amint említettem, megle-
hetősen nagy a kiterjedtsége a falunk-
nak, és ez jóval több mezőgazdasági 
munkást igényel, mint amennyi hely-
belit a falu ki tudna állítani. Erdélyi 
vendégmunkások találtak terepet itt 
Szentkirályon, de nem szerencsét pró-
bálni jelent meg valaki, kopogtatva 

végig az ajtókat munkát keresve, ha-
nem a helyiek, a gazdálkodók találtak 
rájuk. Ez feszültséget okoz a szentki-
rályiak között, nem kis próbára téve 
esetenként sokakat a helybeliek közül. 
Úgy gondolom, hogy e tekintetben 
is, néhány kellemetlen szituáción 
kívül, a  békesség eddig megmaradt. 
Magam is nagyon igyekszem a je-
lentőségét hangsúlyozni a helybeliek 
számára, hogy arra az egyensúlyra, 
arra a békességre, amit évszázadokon 
keresztül megőriztünk, most nagyon 
vigyázzunk, mert fölborulhat. Lete-
lepedők is vannak közöttük. Tehát 
van olyan helybeli ingatlantulajdonos, 
aki állandó vagy ideiglenes lakhelyet 
biztosít a saját tanyájában, házában 
Erdélyből idetelepült vendégmunká-
soknak. A  velük kapcsolatos problé-
mákat kézben kell tartania az egész 
faluközösségnek. E  tekintetben szin-
tén a szubszidiaritásra tudok utalni. 
Havi összejöveteleinknek többször 
is témája volt, a  képviselő-testületi 
üléseken is sokszor fölvetődik a ven-
dégmunkások kérdése. Tudom, hogy 
ez nehezen fogadható el sokak részé-
ről, de a polgármester, a  jegyző, meg 
a rendőr nem tudja a falunak ezt a 
gondját megoldani. Én egyetlen ven-
dégmunkást nem hívtam, hoztam 
be Erdélyországból, hiszen személy 
szerint nincs egy talpalatnyi földem 
itt, ahol őket alkalmaznám. Ebből kö-
vetkezően nem kívülállóként, hanem 
pártatlan emberként tudom képvisel-
ni azt, hogy ki-ki fontolja meg a saját 
személyes érdekében és a családja 
jövője szempontjából, hogy akit ven-
dégmunkásként idehoz, azért felelős-
séggel tartozik az egész faluközösség 
előtt. Úgy gondolom, ez tudatosult 

a helyi gazdálkodókban. Személyes 
állásfoglalást is tettem többször ez 
ügyben, de elsősorban volt fontos a 
gazdák egymás közötti beszélgetése, 
ennek a kérdésnek meghányás-vetése. 
Ez segít sokkal inkább, mert egymás 
nevelése sokkal hatékonyabb annál, 
mint hogyha egy képviselő-testület 
helyi ügyekben rendeletalkotással 
vagy egyéb adminisztratív eszközök-
kel próbál rendet tenni.

M. A.: Mióta vannak Szentkirá-
lyon erdélyi vendégmunkások?

Sz. G.: Régi történet ez, 20 év kö-
rül tart már biztosan.

M. A.: És a valódi problémát az 
jelenti, hogy ezek az idejövő emberek 
azoknak a családoknak a gazdaságát 
jelentősen növelik eredményben?

Sz. G.: Ez az igazság. Nem juthat-
tunk volna ide a falu összképét, illető-
leg a helyi családok egzisztenciáját il-
letően, ha ők nem lennének. Ez azon-
ban nemcsak Szentkirály problémája, 
hanem Magyarországé, hogy erre a 
helyzetre gyógyírt nem sikerült ta-
lálni eddig. Hozzáteszem, szerintem 
nem is nagyon akar és tud a politika. 
A  munkavállalás szabadsága uniós 
állampolgárként nekik is ugyanúgy 
kijár, mint bárkinek. Azok az életvi-
szonyok, ahonnan ők jönnek, sajnos 
még mindig rosszabbak annál, mint 
amit itt mi esetleg embertelennek 
minősítünk. És az idénymunka olyan, 
hogy nyáron, vagy tavasztól őszig kell 
megkeresni az egész éves bevételét 
nemcsak az emberpárnak, aki itt van, 
hanem a gyerekeknek is. Aztán isko-
lába, óvodába is esetleg járnak közü-
lük már. Egzisztenciát teremteni vi-
szont lehetetlenség, merthogy a piac 
vastörvénye bérmunkásként tekintve 
őket, kizárólag azt a javadalmazást 
biztosítja, ami a megélhetésükre szol-
gál. Ebből itt gyarapítani, vagyont sze-
rezni semmi szín alatt nem tudnak. 
Otthon, Erdélyben esetleg. Pedig még 
télen is, amikor nincs munka, inkább 
itt tartózkodnak, minthogy hazamen-
nének. Ez egy komoly próbája az ős-
lakos szentkirályi faluközösségnek, 
amivel gyötrődik, vívódik a falu. Bele-
értve a faluközösségbe azokat is, akik 
nem tősgyökeres szentkirályiként, ha-
nem Kecskemétről, vagy máshonnan 
idetelepültként roppant kis szeletét 
látják, érzékelik az összetett problé-
mának, és egyfajta üdülőként szeret-Falunapi ünnepség, augusztus 25.
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nének tekinteni nemcsak a saját por-
tájukra, hanem a szomszédra, meg a 
második, harmadik utcabeliekre is 
olyan igényeket támasztva, amihez 
az egész közösségnek kellene alkal-
mazkodni. Olyan érveket és normát 
találni, ami mellé mindenki föl tud 
sorakozni, nehéz. Ez a folyamat tart, 
és úgy gondolom, nem vett még olyan 
rossz irányt, amit esetleg aztán a kö-
zösség maga sem tud kezelni. A  leg-
több gondot egyébként a kizárólag 
szállásadással foglalkozó néhány helyi 
ügyeskedő okozza.

M. A.: Talán erről egy másik al-
kalommal még szívesen beszélgetnék. 
A  tapasztalataim miatt is, meg egy-
általán, mert azt gondolom, ez fontos 
dolog, de most nem akarom, hogy be-
lemenjünk, talán lesz még alkalmunk 
arra, hogy beszélgessünk máskor is.

Nem beszéltünk még a Nemzeti 
Zarándoklatról, azután a Kecskemé-
ten lezajlott programról, a  „Jövőépítő 
játékok”, a  „Háztájit az asztalra” kez-
deményezésekről, versenyről, amelyen 
a szentkirályiak kiemelkedő helyet ér-
tek el a tíz falu között, amelyek részt 
vettek ebben a játékban…

Sz. G.: Talán a játék szót egy szé-
lesebb megközelítésben is értelmez-
hetjük az egész életünkre. Magyarán 
a könnyedséget volna jó valahogy be-
levinni a mindennapi életünk gond-
jai mellé. A „Háztájit az asztalra” egy 
ilyen próbálkozás, ha úgy tetszik. 
Nem tudom, hogy mire futhat ki még 
ez a kezdeményezés, az tény, hogy a 
legtöbb jelentkező Szentkirályról volt 
ebben a bizonyos 10 településes kör-
ben. A  modern eszközökkel, a  kom-
munikációnak és az informatikának a 
bevetésével próbálunk valahogy köz-
vetlen utat építeni fogyasztó és ter-
melő között. Nem egyszerű ez, nem 
nagyon tudok fényes sikerekről be-
számolni egyelőre. Saját kis helyi pia-
cunk is nyílt, és ez is egy kis pezsgést 
eredményezett, hogy falun belül egy-
másra találjon termelő és fogyasztó. 
Még az a „mezítlábas” módja is dívik 
a piacolásnak minálunk, hogy a tejet 
a tehéntulajdonos gazdasszony, fi atal-
asszony házhoz viszi, és így adja el. Jó 
volna a földből tisztességgel, jól meg-
élésnek a föltételeit megtalálni. Esélyt 
látok ezzel az akcióval is erre.

A  Nemzeti Zarándoklat egy más 
jellegű dolog. 2009-ben volt elő-

ször, utána 2011-ben ismételtük meg. 
A  Magyar Faluszövetség révén ke-
rültem kapcsolatba a két szervezővel, 
Lesovics Miklós pálházai és Köteles 
László komlóskai polgármester kol-
légával, akik aztán a maguk kezdemé-
nyezését és lelkesültségét rám is átra-
gasztották. Én a déli részt szerveztem, 
és tettem meg Ópusztaszertől Buda-
pestig. Kifejezetten szép emlékeim 
vannak, nagyon fontos lelki tartalom 
volt e mögött a zarándoklat mögött. 
Ami elgondolkoztat ezzel kapcsolat-
ban most, ahogy visszaemlékszem 
az akkori magamra, talán leginkább 
az a kiáltás, amit el kívántunk juttat-
ni a hozzánk hasonlókhoz, ember az 
emberhez, választott vezető a válasz-
tóihoz, a többségi etnikum tagja a ki-
sebbségi etnikum tagjához. Ez a kiál-
tás, nem túlzok, amikor azt mondom, 
egyre sürgetőbbé válik, és egyre fon-
tosabb volna, hogy elhangozzék ma 
is. Talán nem is kiáltásként, hanem 
baráti szóként. A  szerveződés aktu-
alitása napjainkban sem vesztett a 
jelentőségéből semmit. Elgondolkod-
tat ez a bizonyos embertől emberhez 
történő kéznyújtás. Mert erre nem 
csak akkor van szükség, ha az orszá-
gos választáson más politikai erő jut 
pozícióhoz. Ez persze a felelősségét is 
jelzi minden magyar polgárnak, ám a 
mértékletességre, alázatosságra törté-
nő kifejezett intést is a mai politikai 
vezetés felé.

M. A.: Ez teljesen világos. Egyet 
még. Ön a Magyar Faluszövetség el-
nöke.

Sz. G.: Igen.

M. A.: Következik-e ebből olyan 
tapasztalat, amivel a falut tudja se-
gíteni?

Sz. G.: Igen. Mégpedig az, hogy 
a Faluszövetség a 8 országos önkor-
mányzati érdekképviseletek közül az 
egyik. Mi kizárólag falvakat tömö-
rítünk, 200 körüli a taglétszámunk. 
Országos önkormányzati érdekszö-
vetségként kezdettől fogva a min-
denkori kormányzat számára egy 
érdekérvényesítő, de konzultációra is 
kész és képes szervezetként tekintjük 
magunkat. Azon fórumoknak, ame-
lyek az önkormányzati rendszer és a 
kormányzat közötti kapcsolattartást 
hivatottak szolgálni, tagja volt a Fa-
luszövetség. Most is tagja az Önkor-
mányzatok Nemzeti Együttműködési 
Tanácsának. Ebben a minőségemben 
1998 óta vagyok részese kormány-
zati egyeztetéseknek, és szereztem 
személyes benyomásokat miniszte-
riális emberekről. Nagyon jó látni, 
hogy minden emberben benne van 
a természetes, józan megközelítése 
ügyeknek, problémáknak. Egy kor-
mánytisztviselőről sokat elárul, aho-
gyan reagál vagy nem reagál olyan 
fölvetésekre, amik nélkülözik a józan 
paraszti megközelítést. Más kérdés, 
amikor nem egyénként beszélgetek 
egy főosztályvezetővel, államtitkár-
ral, országgyűlési képviselővel, mert 
neki az intézménye képviseletében 
kell megnyilvánulnia. Akkor a jó-
zanságot és tisztes hozzáállást egy 
más szemüvegen keresztül kell hogy 
érvényre juttassa. Ekkor én sírok és 
kesergek, és esetleg még dühöngök 
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is, de mindenképpen fáj, hogyha el-
válik egyéni lelkiismeret, illetőleg az 
adott politikai vezetés szolgálata. Ez-
zel együtt nagyon értékes barátságo-
kat őrzök magamban és tartok fönn 
mind a mai napig. Nem voltam híján 
az értő emberi szónak egyetlen kor-
mányzat alatt sem. És a hatalomnak 
az embertelenségét vagy gazságát is 
tapasztaltam ez alatt a tizenöt év alatt 
folyamatosan. Nem a politikai kurzus 
mondja meg az ember értékét, ha-
nem az, amit ki-ki magában képvisel 
és hordoz, és kifejezésre juttat. A  fa-
lunk számára, Szentkirály számára én 
lobbizni nem szoktam. Azok az in-
formációk, amik eljutnak hozzám egy 
jogszabály-tervezet formájában, azt 
igyekszem megosztani a tagtelepülé-
si polgármester kollégákkal, de azon 
kívül is van még egy kör, a 200 lakos 
alatti települések e-mail-cím listája, 
amit rendszeresen kezelek. Az infor-
mációkat szétküldöm. Ez tájékoztatás. 
Ezzel a tisztességes postás szerepét 
tudom betölteni, vagy tudja betölteni 
a Faluszövetség. Továbbadok infor-
mációt és begyűjtök – ennél többet 
nem tehetek. Ki-ki autonóm módon 
maga hozza meg a döntését arról, 
hogy mire használja ezt. Kétségtelen, 
hogy ennek köszönhetően viszont a 
falum határain túl tudom és akarom 
látni a magyarságot, a  magyar nem-
zetet foglalkoztató gondokat, bajokat. 
Falusiként azzal a felelősségtudattal 
és reménykedéssel, amit én paraszt-
polgármesterként magamba szívtam, 
vagy szereztem ez alatt a 23 év alatt. 
Az előbb már említett játék kímélet-
lenségét, kegyetlenségét, veszélyét is 
láttatva. Roppant nehezen viselem a 

legutóbbi időkből, például az ún. ön-
kormányzati rendszer adósságkon-
szolidációját. Nehezen tudom elkép-
zelni azt, hogy az előtt az ítélőszék 
előtt, ahol majd mindannyiunknak 
meg kell állnunk – nem miniszterel-
nökként, nem polgármesterként, nem 
kormánytagként és nem párt tagja-
ként, hanem mezítelenül, önmagunk-
ban – ezelőtt az ítélőszék előtt és a 
nemzet jövője előtt miféle megítélés 
alá kerülnek majd ezek az intézke-
dések. És itt megint a szubszidiari-
tásra tudok visszautalni. Magyarán a 
kicsi, ha már minden tőle elvárhatót 
megtett, fordulhat csak a nagyhoz 
és kérheti annak segítségét. Csak és 
kizárólag akkor. Vajon e tekintetben 
a nemzet legnagyobb közösségéhez 
ugyanúgy viszonyul-e egy megyei 
jogú város, vagy egy falu közössége? 
Csak kérdezem. Erről beszélni kelle-
ne. Vita azonban nincs, mert többszö-
rösen hallottuk, miszerint politikai 
döntés született arról, hogy ennek így 
kellett történnie. Ebből következően a 

döntés értékelését valóban 4 évenként 
a választók tehetik meg. Nagyon nagy 
hiányát érzem annak, hogy őszinte, 
nyílt, feltáró, a  tanulságokat is levo-
nó dialógus gyakorlatilag még kísér-
let szintjén sem történt mindez ideig. 
Sem a döntés előzményét, sem most 
már túlhaladva jó néhány hónappal 
a dolog megtörténtét illetően. Ilyen 
gondok feszítenek. Néha az önmér-
sékletre nagy szükségem van, amikor 
engem nagyon is bosszantó, a  lelkiis-
meretemet feszítő ellentmondásokra 
bukkanok.

M. A.: Van a faluban olyan ember, 
akire tudja, hogy mindig bizton szá-
míthat?

Sz. G.: Sok.
M. A.: Sok?
Sz. G.: Sok, igen. A  munkatársa-

im elsősorban. A hivatal minden dol-
gozója, a  jegyző, alpolgármester úr. 
A  képviselő-testület. Héttagú velem 
együtt. Itt a hivatalban még dolgoz-
nak másik tízen, azután a tanyagond-
nokok, közmunkások. Csudára képe-
sek a közfoglalkoztatottak is, hogyha 
olyan érző szót hallanak, tekintetet 
látnak – ami nem az enyém föltétle-
nül, hanem a munkatársamé, aki irá-
nyítja őket – amiből feléjük a bizalom 
és annak a meggyőződése árad, hogy 
azért érdemes a szavát megfogadni, 
mert azzal az egész faluközösség len-
dül előre. Egy Szent István napra való 
készülődés kész nagyüzem nálunk. 
Minden településen, de Szentkirály 
falujában ez azért még fokozottabban 
van jelen.

M. A.: Nagyon szépen köszönöm.
Sz. G.: Én köszönöm szépen.
M. A.: Engedje meg, hogy eljöjjek 

máskor is beszélgetni.

SZABÓ GELLÉRT: Tanyasi általános iskolába jártam, utána a kecskeméti piaristáknál 
érettségiztem 1976-ban. Főiskolai tanulmányaim befejezése után a helyi Mezőgazdasá-
gi Szövetkezetben dolgoztam 1990-ben történt megválasztásomig. Zenélni is tanultam, 
a Kecskeméti Pedagógus Énekkarnak 24 éven át voltam tagja, a Bohém Ragtime és Jazz 
band-nek pedig egyik alapító tagja. Középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezem. Az Eu-
rópa Tanács Helyi és Regionális Közhatóságok Kongresszusa (CLRAE) magyar küldött-
ségében 1996. és 2010. között voltam képviselő. 2006. és 2010. között a Nemzeti Földalap 
Ellenőrző Bizottság munkájában tagként vettem részt, most a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat Elnökségében tevékenykedem. Településünk a Magyar Faluszövetségnek a tag-
ja, melynek 1998 óta alelnöke, 2006 novembere óta elnöke vagyok. Az első helyhatósági 
választáson a listaállítás céljával alakult helyi MDF-csoport. Akkor ennek, a későbbi alkal-
makkor a Szentkirályi Vágó János Gazdakörnek a jelöltje voltam. Pártnak nem voltam és 
nem vagyok tagja.
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