
Életút és visszaemlékezés

Születésem óta ebben a kis Borsod-Abaúj-Zemplén megyei faluban élek feleségem-
mel, 46 éve boldog házasságban. Két felnőtt gyermekem van, Tímea lányom pe-
dagógus a helyi iskolában, István fiam köztisztviselőként dolgozik egy közeli kis 
városban. Végzettségemet tekintve magas építész vagyok, Budapesten végeztem. Öt 
unokám van, a 6 évestől a 20 éves korig bezárólag.

Sajósenye egy 500 fő alatti kis település, Miskolctól 15 km-re, ahol egyszerű, 
szorgalmas emberek élnek, és akik nagyon szeretik a községüket, ápolják a hagyomá-
nyokat, szeretik a sportot, a kultúrát, nagyon sok a zöld terület és így elmondható, 
hogy élhető település is vagyunk. 

Az 1990-es megválasztásom előtt, a Sajóhidvégi TSZ-ben építésvezetőként 
dolgoztam. Szinte ezzel egy időben a KÉSZ Betéti Társaság ügyvezetőjeként te-
vékenykedtem. Jelenleg a polgármesteri tisztségem mellett a Takács és Társa Kft. 
ügyvezetője vagyok. A közigazgatásra volt némi rálátásom, hiszen korábban 4 évig 
Sajósenye előjárójaként a Sajóvámosi Községi Tanácsnál képviseltem községünket. 
A rendszerváltáskor, amikor külön váltunk Sajóvámostól, Sajósenyén semmilyen 
alkalmas létesítmény nem volt, az önkormányzat működtetésére. Emlékszem, hogy 
az alakuló gyűlésünket is a településünkön található „FÉSZEK” Református Fo-
gyatékosok Ápoló - Gondozó Otthona pincéjében tartottuk.
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Ma már szinte hihetetlen, hogy milyen körülmények között, és milyen áldatlan 
állapotban kezdtük el a közmű építéseket. 

Tudom, most már sokan megmosolyognák, de községünkben akkor még nem volt 
vezetékes víz, szennyvíz, gáz, az utak kavicsosak, sárosak voltak.

Először a víz, szennyvíz, majd a gáz rendszer kiépítése valósult meg. Később 
az önkormányzati járdák és utak rendbetétele volt, a meghatározott cél. 1992-
ben építettük meg faluházunkat lakossági összefogással és némi pályázati pénzel. 
Ebben az épület komplexumban található meg a polgármesteri hivatal, az orvosi 
rendelő és a díszterem. 

1998-ban mertünk nagyot álmodni. A településünkön ez idáig nem volt temp-
lom, ezért úgy döntöttünk, hogy a lakosság bevonásával és állami támogatással 
megépítjük Ökumenikus templomunkat, ezzel is lehetőséget biztosítva a hívek lelki 
feltöltődéséhez. 

2001-ben a Millennium évében a Köztársasági elnök úr feleségével, Gönc 
Árpádnéval és Dr. Seregélyi István Egri Érsekkel közösen avattuk fel ökumeni-
kus templomunkat. Ennek a templomnak az az érdekessége és talán egyedüli is 
az országban, hogy az önkormányzat tulajdonában van, melynek keretén belül 
mi látjuk el a templom fenntartását/működését. És minden vasárnap más és más 
mise, liturgia, Istentisztelet van. 

Természetesen az eltelt 30 év alatt nagyon sok minden megváltozott községünk-
ben, például megújult a fiatalok háza, új bölcsőde épült, bővült a sport öltöző vala-
mint a település egyik ékessége a Máriássy-kúria is felújításra került. 

Minden évben több ismétlődő rendezvényünk van. Az évet januárban az ökume-
nikus imahéttel kezdjük, ahol három település lakói, hívei találkoznak egymással 
és a zsúfolásig megtelt templomunkban közösen énekelünk, közösen imádkozunk, 
majd ezt követően a Faluház dísztermében koccintunk az újratalálkozás és az újév 
örömére és fogyasztjuk el a helyi asszonyok finom süteményeit. Februárban farsangi 
bált rendezünk. Március 15-ei ünnepségünket a templom-parkban állított kopjafá-
nál tartjuk, ahol a polgármesteri köszöntőt követően fellépnek óvodásaink, iskolá-
saink és népdalkörünk. A májust az Anyák napjával egybekötött majálisi ünnepsé-
günk nyitja, délelőtt a Faluház dísztermében köszöntik gyermekeink édesanyjukat, 
nagymamáikat kis műsorral és ajándékozással egybekötve, a délután folyamán pedig 
a sportpályán játékos vetélkedőket és főzőversenyt rendezünk, értékes nyeremények-
kel, ahol családok és baráti társaságok mérik össze főzőtudásukat.  

14 éve ápolunk szoros testvér-települési kapcsolatot az erdélyi Ürmös és a fel-
vidéki Péder községekkel. Két évente nálunk kerül megrendezésre ez a Nem-
zeti találkozó, ahol 4 kellemes napot töltenek itt a két testvér-település lakói. 
Az augusztus 20-át Falunappal és búcsú ünnepséggel közösen tartjuk, ahol a dél-
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előtt folyamán ökumenikus templomunkban találkoznak a hívek, majd délután 
a helyi egyházi vezetők megszentelik az újkenyeret, ezután pedig kultúrműsoroké 
és a szórakozásé a főszerep.

A következő rendezvényünk az október 23-ai megemlékezés, melyet az 1956-os 
emlékmű előtt tartunk. A tél beköszöntével megérkezik a Mikulás gyermekeinkhez. 
Advent vasárnapjain a templom-parkban felállított óriás koszorúnál találkozunk, 
ahol a helyi egyházi vezetők és a polgármester köszöntik az egybegyűlteket, majd ezt 
követően minden vasárnap más és más hagyományőrző együttesek, kultúrcsoportok 
adják elő karácsonyváró műsoraikat, majd meleg teával, forralt borral és pogácsával 
kínáljuk a kedves résztvevőket. 

Az évet a Mindenki karácsonya ünnepséggel zárjuk, mely keretén belül gyerme-
keink, népdalosaink hangulatos műsorát követhetjük. Ezután pedig finom forralt 
bor, meleg tea és finom sütemény mellett elbeszélgetünk, muzsikaszó kíséretében. 
Településünkön működik egy nemrégiben felújított óvoda és az elmúlt évben meg-
épült mini bölcsőde. Községünkben található még „FÉSZEK” Református Fogya-
tékosok Ápoló - Gondozó Otthona, ahol mintegy 50 szellemileg sérült, felnőtt férfi 
embertársunkat gondoznak és ápolnak nagy szeretetben. 

Községünkben található még a Máriássy - kúria, mely nemrég került felújításra, 
most keressük az igazi funkcióját, és a 400 éves Rákóczi hársfája, mely a település 
egyik ékessége.

Sajósenye összefogását mi sem bizonyítja jobban, minthogy 50 éve van egy folya-
matosan működő futballcsapatunk, ifjúsági és felnőtt együttessel. Negyed százada 
alakult a polgárőrségünk, aki minden rendezvényünk biztosításában aktívan részt 
vesznek és óvják az itt élők nyugalmát. 

10 éves múltra tekint vissza a Kicsi madár néptánccsoportunk, akik felvételt nyer-
tek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba. De ugyanilyen szép sikereket él a 
22 éve sikeresen szereplő Népdalkörünk is, akik több, országos aranyminősítéssel 
dicsekedhetnek.

Szerénytelenség nélkül elmondhatom, hogy büszkeséggel tölt el, hogy a Népdal-
kör és a polgárőrég, valamint a futballcsapat alapító,- és ma is aktív tagja vagyok 
(a futballban csak, mint edző vagyok jelen).

Az eltelt 30 év alatt 8 testülettel, 4 jegyzővel dolgoztam. Igyekeztem mindenkivel, 
pártállástól függetlenül együtt tevékenykedni és megértetni, hogy csak „az a szekér 
halad előre, melyet mindenki egy irányba húz”. Azt hiszem, hogy ezek a gondola-
tok mentén végezzük továbbra is teendőinket és ezért fejlődött olyan látványosan 
Sajósenye. Örülök annak, hogy én személy szerint 30 éve, folyamatosan része lehetek 
ennek a szép községnek a kialakításában.
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Kitüntetéseim:
Belügyminisztériumi Aranygyűrű (1997.03.14. Kuncze Gábor belügyminiszter), 
 a Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany fokozata (2018.03.15. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter),
Magyar Arany Érdemkereszt (2013.03.08. Áder János köztársasági elnök).
Filozófiám: Légy türelmes mindenkihez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem 

a hatalom nélkül szűkölködőkhöz is.


