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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Tisztelt Képviselő-testület!
Szajol község polgármestere és a Szajoli Római Katolikus Egyháztanács Világi
Elnökeként a „Szajol Község Díszpolgára” cím adományozására javaslom
Lengyel István Törökszentmiklósi Esperesi Kerület szajoli esperes plébánosát.
Lengyel István plébános úr 1952. február 5-én született Nagyecseden. 1981.
augusztusától szajoli plébánosként látja el a Szajoli Római Katolikus
Egyházközségének lelkipásztori teendőit, illetve teszi ezt egyidejűleg Kengyel,
Bagimajor településeken is. Tavalyi esztendőben Kengyel község önkormányzata a
Kengyel Községért kitüntető díj arany fokozatát adományozta lelkipásztori és
közösségi munkája elismeréseként. 2015-ben ünnepelte pappá szentelésének 40.
évfordulóját. 1998-tól helyettes esperesi kinevezést kap az egri érsektől, majd 2004-től
kerületi esperes lesz. A hosszú évtizedek során tanúsított szorgalmas és emberséges
munkájának eredményeként az itt élő emberek elfogadták és megszerették őt. Egyházi
feladatain túlmenően kiemelkedő és példamutató aktivitással kapcsolódott be a helyi
társadalmi és közéleti tevékenységbe.
1996-ban létrehozta a Szajoli Szent György Cserkészcsapatot, melyben általános
iskoláskorú leányok és fiúk vettek részt. Alapítója volt a Szajoli Hírmondónak,
melynek szerkesztő bizottságában évekig dolgozott. Alapító és pártoló tagja a helyi
polgárőr szervezetnek. A Rózsák tere 6. szám alatt található plébániahivatal épületét,
erőt és energiát nem sajnálva, felújítatta és korszerűsítette. Nevéhez fűződik a hittan
terem megépítése 1989-ben, mely szervesen kapcsolódik a plébánia épületéhez.
1998-tól ezt a termet a szajoli általános iskola alsó tagozatának tanóráihoz biztosította.
1981 és 1996 között végzett tevékenységéért a szajoli képviselő-testület a „Szajol
Községért Kitüntető díjat” adományozta számára.
A 35 év alatt minden évben megszervezte az első áldozás, valamint a bérmálás
szentségének az egyházi rend szerint kiszolgáltatását. A több évtized alatt, az esperes
úr meghívására, az Egri Egyházmegye érsekei, püspökei, helynökei, esperesei
fordultak meg ünnepi szónokként vagy szentség kiszolgáltatóként. Nagyon sok szajoli
pár életre szóló esküjét vette a templomi szertartások során. Évek óta szervezi
Mátraverebély-Szentkútra a zarándoklatokat a szajoli és kengyeli hívek közösségének.
1995-ös esztendőben nagy lelkesedéssel szervezte és valósította meg a templom teljes
belső felújítását, jelentős építészeti értékkel gazdagítva településünket. Céljának
elérése érdekében támogatók egész sorát tudta felsorakoztatni.
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2014-ben a LEADER nyertes pályázatnak köszönhetően közel 30 millió Ft-ból újult
meg a templom külseje. További pályázatok benyújtásával igyekszik teljesen befejezni
a Római Katolikus Templom felújítását. A templomban található orgona felújítása is
nevéhez fűződik. 2015-ben a toronyóra és a harangjáték, adományozók anyagi
segítsége révén, az ő szervezésének köszönhetően került kialakításra, így színesítve
településünk hétköznapjait.
A képviselő-testület valamennyi tagjai jól ismeri Lengyel István plébános urat és a
Szajol község érdekében végzett három és fél évtizedes, kiemelkedően jelentős
munkáját, példamutató tevékenységét, mely révén Szajol községben nagy
köztiszteletnek örvend.
Úgy vélem, hogy a díj odaítélésével képviselő-testületünk méltóképpen elismerné
Lengyel István esperes plébános Szajol település érdekében végzett munkásságát.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatomat
támogatni szíveskedjen!

Szajol, 2016. április 8.
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