
Nevezetes évfordulók 

700 éves falu, 7. ciklusát töltő 70 éves polgármester 

 

A polgármester a 700 éves falu kétkötetes monográfiájával. 

A 700 éves Vámosatya 7. ciklusát töltő polgármestere 70. születésnapját ünnepeltük 

május 06-án. Szász József Vámosatya község polgármestere 1951. 05. 06-án született 

Vámosatyán. Az általános iskolát helyben, a középiskolát Vásárosnaményban további 

tanulmányait Nyíregyházán és Kecskeméten végezte. Munkaviszonyát a helyi mezőgazdasági 

termelőszövetkezetnél kezdte. Több éven át a termelőszövetkezetben különböző magasabb 

tisztségek betöltését bízták rá.  

A rendszerváltás (1989-90) időszakában, a termelőszövetkezet megszűnését követően 

társaival KFT-t alakított és vállalkozóként dolgozott. 1994. december 14-től napjainkig 7 

cikluson át Vámosatya polgármesterévé választották. Célja a település működési feltételének 

a megteremtése, az alapellátási kötelezettségek biztosítása.  

Mindemellett arra törekszik, hogy az utána következő nemzedéknek a kialakított 

életkörülmények reményt adjanak arra, hogy jövőjüket és számításukat itt találják meg 

falujukban. Ezért létrehoztak különböző látványtárakat, tájházat, emlékparkokat. Látogatóvá 

tették a Büdy-várromot. Tanulmányok készültek Vámosatya hadi szerepéről, a Vámosatyán is 

áthaladó só útról. és még számos érdekességről. Ez évben készült el a 700 éves település két 

kötetes monográfiája is, ami egyedülálló mind Vámosatya, mind a környék történetében.  

1976. december 04.-én kötött házasságot Kozák Gyöngyvér Évával aki nyugdíjba 

vonulásig a barabási Napköziotthonos Óvoda vezető-óvónője volt. Két gyermekük született, 

aki négy unokával ajándékozták meg szüleiket.  

Szász József és a falu lakossága igyekezetének köszönhetően fejlődik a település, 

képviselő társaival együttműködve azon tevékenykedik, hogy a 700 éves Vámosatya 

múltjának feltárásával és bemutatásával olyan turisztikai értéket hozzon létre, amely nem csak 

ide csalogatja a turistákat hanem az itt maradóknak munkát, megélhetést biztosit, és a 

település is hosszabb távon fennmaradhat.  



 

Dr. Szabó József János hadtörténész, Vámosatya 3. díszpolgára köszönti az ünnepeltet. 

 

A jegyző és az aljegyzőasszony köszöntője. 



 

A képviselő testület, a közvetlen munkatársak és vendégek a polgármester köszöntői. 

 

Vámosatya képviselőtestülete. 



 

A munka az ünnepen sem áll meg. Rögtönzött képviselőtestületi ülés. 

 

Születésnapi tortáról a polgármester úr kedves felesége, Gyöngyike gondoskodott. 

 


