HÉVÍZ

A Vámos Települések Szövetsége idén is Hévízen, a NAV Gyógyházában tarthatta meg
a 2o17.évi közgyűlését . A gyönyörű környezetben,ragyogó napsütésben, és az igen jó
hangulatú közgyűlésen a megjelent polgármesterek elfogadták Hám László VTSZ elnök,
és Szabó Ferenc FB elnök beszámolóját az elmúlt évről
A közgyűlés jóváhagyta,hogy az ez évi iskolák közötti vetélkedőre 2o17.junius 1o-én
kerüljön sor, a jubileumi / 1o éves / nemzetközi találkozó időpontja 2o17.június 16-17-18,
a helyszín: VÁMOSGYÖRK . Gedei Zoltán a település polgármester átadta a megjelenteknek
a nyári találkozóra szóló MEGHÍVÓT azzal,hogy az abban foglaltakra való visszajelzés mielőbb
megtörténjen. . Az őszi Virág János kórus fesztivál és vers és mesemondó vetélkedő elmarad,
indoka az,hogy a műsorszámok beépülnek a nemzetközi találkozó programjában.
A közgyűlés Bók Mihály főtitkár előterjesztése és indoklása alapján döntött arról is, hogy 2o18-ban
a szlovákiai Felsővámos / Horne Myto / rendezheti meg a VTSZ nemzetközi találkozóját. Puss András
polgármester megköszönte az előlegzett bizalmat,és mindenkit biztosított arról,hogy minden
rendben lesz a találkozóval kapcsolatban.
A NAV részéről megjelent Molnár Tamás helyettes államtitkár / a VTSZ tiszteletbeli társelnöke /
tájékoztatta a polgármestereket arról a lehetőségről,hogy ahol tehetséges sportoló gyerek/gyereke
vannak, és hajlandóak Bpesten a PSE színeiben versenyezni,akkor a PSE a támogatást tud nyújtania a
a további fejlődéshez. Bejelentette azt is,hogy az idei iskolai vetélkedő nyertesei közül két csapatnak
tud a PSE egyhetes táborozást biztosítani. Ezuton is köszönjük Társelnökünknek ezt a hihetetlen nagy
gesztust. Dr.Balaska Andrea ezredes,főosztály vezető asszony tájékoztatást adott arról,hogy hol és r
miben tud támogatást nyújtani a NAV a nemzetközi találkozóval kapcsolatban. Kosztyú János a KEKI
igazgatója biztosított mindenkit,hogy a gyerekek időben megkapják a felkészüléshez szükséges tan –
anyagot.
Vámospércs,Vámosújfalu,Sajóvámos,Vámosgyörk,Somogyvámos,Vámoscsalád,Vámosoroszi,Felsővá
mos / Horné Myto / Vámosfalva / Mytna / Vámosbalog/ Lúcky / Vámosudvarhely / Coroisinmartin /
Vámosgálfalva / Comunei Gánesti /i valamint Hám László elnök,Bók Mihály főtitkár,Dr.Balázs László
VTSZ titkár Szabó Ferenc FB elnök, Tarnai Tamás ov NAV, és Láng Miticzki András főtanácsadó NAV,r
részvételével a közgyűlés sikeresen elvégezte feladatát.
A VTSZ elnöksége, és polgármesterei ismételten megköszönik a NAV legfelsőbb vezetésének az eddigi
együttműködést. Isten áldja a vámosok nagy családját !

