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A kezdet:  

A 2007 júniusában megtartott 1. országos találkozó, melyet Vámosgyörkön 
rendeztünk 10 magyarországi 4 romániai és 5 szlovákiai település küldöttsége vett 
rész. A magyar települések szám szerint 10-en szereplőket, fellépőket, 
versenyzőket hoztak, míg a határon túli települések, csupán polgármestereikkel 
képviseltették magukat, megfigyelőként. Így a találkozó hivatalos létszáma 475 volt.  
 
A nagysikerű találkozó arra sarkalta a magyar településeket, hogy szövetséggé 
álljon össze. Ez 2007. július 27.-én meg is történt.  

A cégbíróság bejegyezte szövetségünket 10 magyar település (Vámosatya, Vámosoroszi, Vámospércs, 
Vámosújfalu, Sajóvámos, Vámosgyörk, Nemesvámos, Somogyvámos, Vámoscsalád, 
Vámosszabadi.) 

Szövetségünk központjául Vámosgyörköt fogadta el a közgyűlés. 

A Vám és Pénzügyőrség kezdettől fogva nagy segítséget nyújt munkánkhoz, mely célul tűzte ki, hogy a 

vámos nevű településeken élő emberek megismerjék egymást, történelmüket, életkörülményeiket, 

kultúrájukat, sportjukat és tegyenek azért, hogy jobb, harmonikusabb legyen kapcsolatuk. 

 

Ennek jegyében évente 3 nagy rendezvényt tartunk. 
1. Május hónapban a „ki tud többet a vámos településekről”c. vetélkedőt az általános iskolák 

felsős tanulói számára 4 fős csapatok versenye. Ebben az évben Budapesten tartjuk a Vámosok 

iskolájában május 23.-án. 

2. Az évenkénti országos találkozókat, melynek időpontját a rendező település határozza meg. 

Eben az évben Vámospércs július 4-5-6. 

3. 3. Településeink énekkarai számára az egykori Virág János vámosgyörki zenepedagógusról 

elnevezett énekkari találkozó és versenyt. Ebben az évben október 9-10.-én lesz Vámosgyörkön. 

Minden rendezvényen jelen vannak a vám és pénzügyőrség képviselői és különféle módokon támogatják 

összejöveteleinket. Így pl. zenekarukkal, kommandósaik bemutatóival, kiállításokkal, melyek a vámos 

tevékenységet mutatják be. Dr. Nagy János altábornagy szövetségünk tiszteletbeli társelnöke évente több 

alkalommal hívja meg testvértelepüléseink vezetőit munkaebédre, eszmecserére olyan környezetbe, 

amelyet egyik tagtelepülésünk sem képes biztosítani. Ilyen volt a 2008. december 9-i budapesti találkozónk 

is, amelyik a Vámos múzeumban volt és összekötöttük szövetségünk nemzetközivé válásával. 
Romániából 3, Szlovákiából 5 település csatlakozott teljes jogúan szövetségünkhöz. Így 18 
tagtelepülés alkotja már ezt a szövetséget. 

A február 26-28 Hévízen a vámosok Gyógy házában tartott közgyűlésen már ők is jelen voltak és 

döntöttünk újabb magyarországi tagfelvételről. Így 2009. március 1-től Vámosmikola is teljes jogú tagunk. 

Tegnap kaptam az értesítést, hogy Szlovákiából 1, Romániából, pedig két új jelentkező település van.  



Szövetségünk és a vám és pénzügyőrség szorosabb kapcsolatát jelenti, hogy ebben az évben minden 

régióparancsnokság együttműködési megállapodást készít elő a területén lévő vámos településsel. 

A VPOP segítségével feltérképeztük, hogy a környező országokban a már ismerteken kívül hány vámos 

nevet viselő település található.  

Ukrajnában 5, Szerbiában2, Ausztriában 1. A szlovákok már jelezték, hogy ismernek Cseh országban is 

ilyen falut.  

Ha minden jól megy, akkor még az idén 20-tól több tagtelepülés lesz tagja szövetségünknek. 

Számunkra vámosgyörkiek számára ez igen nagy megtiszteltetés, hiszen egy EU-s működő szövetség 

központja településünk. Hamarosan gondoskodnunk kell székházról és működtető apparátusról. 

Gondoskodnunk kell az októberben megrendezendő "Virág János" énekkari találkozó és verseny pénzügyi 

hátteréről. A település jelenlegi pénzügyi viszonyai nem teszik lehetővé, hogy saját erőből hozzá kezdjen 

egy ilyen jelentős beruházáshoz. A szövetség és a falu is pályázni szeretne Szükségünk lenne pályázati 

lehetőségekre a fenti célok elérése érdekében. 

Tisztelettel kérlek, hogy megyénk és régiónk számára is fontos és működő civil szervezet ilyen irányú 

terveit támogatni szíveskedjél. 

Régiónkban még két település érintett, Sajóvámos és Vámosújfalu. 

Vámosgyörk 2009. március 8. 

Hám László 
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