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Vámos Települések Szövetségének találkozója 2017 , egy kerékpáros szemével !
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Idén 10. alkalommal rendezték meg a VTSZ települések közös nemzetközi találkozóját. Az esemény kezdése,
Vámosmikolán a három vezetõ, (Dr. Minya Mihály dandártábornok, Hám László, Bárdi Alex), pisztolylövésére
indult a NAV/PSE közös csapata, Gombár Gábor ezredes vezetésével, a helyi gyerekekkel együtt, kerékpárral vittük
magukkal a VTSZ vándorzászlaját Vámosgyörkre.
A csapat névsora : Gombár Gábor,Zachár Attila,Pintér Csaba,Dr.Turcsányi Zsolt,Kiss László és Kiss
Lászlóné,Ladányi Olivér,
Dávid Csaba , Rózsahegyi Zsolt,Szilbereki János, Halász Csaba,Palatka Zoltán, Miskolczi Nándor és Zachár
Richárd.
Arató Csaba hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, de
maga helyett küldött zsák frissen szedett zöldpaprikát köszönettel
vettük. Ez igazi sportemberi tett volt. Ezek azok a cselekmények amik igazi csapattá kovácsolták a NAV/PSE/Tekerõ
Fináncok csapatát.
Egy kicsit részletesebben az eseményrõl, mert megéri:
Elõzõ nap érkeztünk Vámosmikolára, ahol már vártak minket és pár szóban bemutatták a települést, illetve a szállás
elfoglalása után finom vacsorát is prezentáltak részünkre. Másnap a laktató reggeli után a fõtérre mentünk és indult a
menet a fent részletezett módon. A látványos, dimbes-dombos útvonalon haladtunk részben a Duna mentén, kisebb
pihenõkkel tettük meg a távot. Jó tekerés lett, az idõjárás is velünk volt.Péntek este a Vámosgyörki mûvelõdési házban
fogadtak minket és bevontak a vámosszövetség találkozójára érkezõk és részünkre adott zenés vacsoraestbe..
Szombaton a helyi gyerekekkel közösen értünk be a VTSZ jubileumi eseményére és adtuk át a Vándorzászlót a
települést képviselõ népviseletbe öltözött gyermek részére.Az esemény azért is egyedülálló volt, mert egy emlékmûvet is
avattak, rajta az összes Vámos település címerével amit meg is áldottak.
A Pénzügyõr Zenekar felvezetésére megindult az ezres nagyságrendû Vámos sokadalom a helyi közösségi térre. Itt több
NAV és egyéb szervezet vezetõje megjelent. A VTSZ vezetése elismeréseket adott át, illetve kiemelték a vámosok
összefogását. Nincs még egy ilyen szakma, ami ennyire szívén viseli hivatását és ennyi Vámos település az
országban és a határon kívül. Valóban ez egy kuriózum, köszönhetõ a Vám- és Pénzügyõrség és most már a NAV
vezetõségének, illetve Bók Mihály és Hám László uraknak is. A Kormányt, Szabó Zsolt az NFM államtitkára
képviselte, aki beszédet mondott. Az esemény ebéddel és mûvészek fellépésével folytatódott, a fellépõk alatt a
helyiek színvonalas, mûvészi mûsorát értem. Nagyon jól sikerült, zenés, táncos elõadásokat láthattak a vámos
Rokonok és a megjelentek. (ezt azért is írom így, mert a köszöntõ beszéd is ezzel a szimpatikus megszólítással kezdõdött). A
rendezvényen elsõ ízben megjelent az IPA/NAV szervezete is. Elnökünk, Polcz Attila dandártábornok, meginvitálta a
kerékpáros csapatot is egy finom babgulyásra amit a rendvédelmi baráti szervezet tagjai készítettek és/de ami a
legfontosabb együttmûködési megállapodás is született a VTSZ-el. A Bevetési Igazgatóság is eljött, Dajka András
ezredes, igazgató és kollégái airsoft lövészetet biztosítottak az érdeklõdök számára, délután a speciális bevetésiek
látványos bemutatót tartottak. A Pénzügyõr Sportegyesület, a VTSZ iskolai versenyt nyert csapata, a tanárukon felül, még
2 Vámosgyörki gyermek részére adott ajándékként helyet az egyhetes nyári gyermek sporttáborban, Szabó Károly
vezérõrnagy jóvoltából.Délután, este számos érdekes szakmai és egyéb programok, kiállítások, koncertet is
láthattak a megjelentek. Nagyon jó volt a hangulat mind a 3 napon át, bárkivel is találkoztunk, igazi baráti-vámos
közeg volt érezhetõ a településeken.
Színvonalas esemény volt, méltó a jubileumi évfordulóhoz. Gratulálunk a szervezõknek.
Köszönjük, a meghívást és külön köszönet minden rendezõ felé, illetve a VTSZ vezetõinek.
Hajrá Vámosok és Vámosiak!Zachár AttilaKattintson erre a hivatkozásra a kapcsolódó képgaléria megtekintéséhez
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