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Egy gondolat, mely valóra válik...
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Már régóta gondolkodunk azon, hogy Vámosgyörköt hogyan lehetne mindenki számára ismerté tenni szerte e
hazában. A 90-es években már próbálkoztunk közösségre lépni a Vám-os településekkel. Sajnos az anyagiak
&ndash;mint eddig mindig- megakadályozták a gondolat kiteljesedését. Csak Vámosújfalu és Vámosoroszi
csatlakoztak céljaink megvalósításához. Ez évben azonban olyan támogatót találtunk, aki felkarolta korábbi
kezdeményezéseinket és tovább képes vinni azt. A Vám és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága a
tevékenység és névazonosságra való tekintettel egybõl kapcsolódott a gondolat megvalósításához. Különös szerencse,
hogy ebben az évben ünnepli a magyarországi vám-os tevékenység megalakításának 140. évfordulóját. A
gondolatot, miszerint megszervezzük és megrendezzük a magyarországi Vám-os névtagú települések 1. országos
találkozóját méltó fogadtatást kapott a VPOP-nél. Személyes találkozómon Dr. Nagy János vezérõrnagy tábornok Úr,
az EU vámszövetségének elnöke elvállalta fõvédnökségét rendezvényünk fölött. A vámosgyörki önkormányzat ennek
hatására felvállalta a Vámos Települések 1. Országos Találkozója- nak megszervezését és megrendezését. Ez a
még korábban soha nem volt rendezvény, 11 magyarországi vám-os települést érint. Nevezetesen: Sajóvámos,
Vámosújfalu, Vámospércs, Vámosatya, Vámosoroszi, Somogyvámos, Vámoszsabadi, Vámoscsalád,
Vámosmikola, Nemsvámos. Személyes telefonbeszélgetéseimkor a polgármesterek mindegyike örömmel fogadta a
kezdeményezést és részt kívánnak venni rendezvényünkön. Kezdeményezésünk értelmében minden évben más és
más település rendezi majd meg a VÁM-os települések találkozóját. Március 8.-i találkozómon a Dr. Nagy János
tábornok Úrral, megerõsítették bennem, hogy ezt a rendezvényt Vámosgyörknek meg kell rendeznie, mellyel településünk
az országos médiumok fókuszába kerül. Megismertetve településünket, az itt élõ embereket és környezetüket az ország és
talán a Kárpát medence és a világ magyar lakosságával. Olyan lehetõség ez, mellyel élnünk kell! Nagy
összefogásra van szükség a következõ hónapokban! Minden vámosgyörki lakos fontos kötelessége kell, hogy legyen
környezete rendben tartása, annak folyamatos szinten tartása, hiszen ország-világ képet fog rólunk kapni.
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