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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Vámos települések találkozója 

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-Marcali és Lengyeltóti-

Somogyvár térségében című pályázathoz 

Pályázati azonosítója: EFOP-1.5.3-16-16 

A Somogyvámos Község Önkormányzata 3 365 465 Ft támogatást kapott a rendezvény 

megszervezéséhez. 

A támogatásból a Vámos települések találkozója programjait a Vénu Kft rendezte meg, a 

pályázatban leírtak szerint. 

 

A rendezvény időpontja:2019.augusztus 3. 

 

A programok helyszínei:Somogyvámos Rózsa úti szabadidős tér, Somogyvámos 

Általános Iskola udvara 

Résztvevő országok, csoportok: Szlovákia, Románia, Magyarország 

Vendégünk volt: 

-Polcz Attila (Dandártábornok, NAV rendészeti szakfőigazgatója)  

-Hám László (Vámos Települések Szövetségének elnöke) 

-Dr Neszményi Zsolt (Somogy Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja) 

-Bíró Norbert (Somogy Megyei Közgyűlés elnöke) 

-Móring József Attila (Országgyűlési képviselő) 

-Vám és Pénzügyőr zenekar 

Meghívott fellépők: Vámosgálfalva néptánceggyüttese, Vámosbalog énnekkar, 

Vámosszabadi gyermektánccsoport, Felsővámosiénnekkar, Vámosgyörki zenekar, Rio 

eggyüttes, JanicsákVeca, Buzsáki Boszorkányos Néptánc Együttes, Baglas Néptánc 

Együttes, 

A rendezvényre látogatók összlétszáma 1100 fő, összes közreműködő 50 fő , és 10fő 

szervező. 

 

 

 

 



 

[Ide írhat] 
 

A Vámos települések találkozója programja: 

 

9:30 Ünnepélyes felvonulás a Pénzügyőr zenekar vezetésével 

10:00 Emlékkapu avatás  

10:30 Ünnepi köszöntő beszédek 

12:00 Pénzügyőr Zenekar műsora 

12:30 Ebéd 

13:30 Vámos települések kulturális műsorai 

15:30 Buzsáki Boszorkányos Néptánc Együttes műsora 

16:00 Vámosgyörki Zenekar műsora 

17:00 Baglas Néptánc Együttes műsora 

18:00 Rio zenekar előadása 

19:00 Tombolasorsolás 

20:30 JanicsákVeca koncertje 

21:30 Tűzijáték 

22:00 Utcabál 

 

 

A rendezvény során nem feledkeztünk meg a gyermekekről sem akik számára különböző 

programokat szerveztünk. Két légvár, bikarodeó, légpuska lövészet is hozzájárult a gyerekek 

kikapcsolódásához. A nap során 10-18 óráig kisvonat közlekedett a településen amivel a 

vendégek megtekinthették Somogyvámos nevezetességeit. 

A nap folyamán a NAV külön sátorral és programokkal várta az érdeklődőket ahol részletesen 

megismerhették a NAV múltját és tevékenységeit. 

Ezzel párhuzamosan az iskola udvarán kézművesek és büfé fogadta az ide látogatókat. 

 

A rendezvény tematikája:  

A program összeállításában igyekeztünk bemutatni a különböző Vámos nevű településeken 

élők kulturális életét valamint hagyományőrző értékeit. Az előadásokat igyekeztünk úgy 

összeállítani hogy minden korosztály találjon magának érdekes programokat. Mindemellett 

figyelemmel voltunk adottságainkra, atérségben élők érdeklődési körére, ill. lehetőségekre. A 

találkozó jó lehetőséget biztosított arra hogy térségben élők jobban megismerhessék egymást 

illetve településünk értékeit. 

A program összeállítása után, a résztvevők pontosításával kezdtük el a marketing 

tevékenységet, elsősorban Somogyvámos  honlapján hirdettük  de  plakátok kihelyezésével, 

valamint   szórólapok   sokszorosításával  is népszerűsítettük a rendezvényt. A programon 

szereplőkkel való folyamatos kapcsolat biztosította a programok pontosságát, acsúszások 

elkerülését. A rendezvény lebonyolítását,  a Vénu Kft végezte el. A változatos műsorok 

elhozták a fellépők rajongó közönségét, és azokat a   „spontán”   látogatókat,   akik   

összességében   kíváncsiak   voltak   az   egyes   programokra,   így végig biztosították a nap 

folyamán a nagyszámú közönséget.  
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Szakmai hatásai: 

Sikeresnek bizonyult a rendezvény mivel nagy létszámú látogató érdeklődésével tudtuk 

megrendezni. Szakmaiságát biztosította hogy több Vámos nevű település is színvonalas 

programmal szórakoztatta az ide látogatókat. Mindezek mellett a párhuzamos programokon és 

a kézműves vásáron is nagy volt az érdeklődés. A NAV által renezett programokat és 

előadásokat is nagy érdeklődés kísérte. 

A rendezvényen nagy létszámú látogatók közreműködők valamint árusok vettek részt, 

összesen: 1160 fő. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a helyi és a külső szereplők megválasztása egy fő 

vonulatravaló építkezés már önmagában is jelenthette a kiemelkedő érdeklődést. A 

rendezvényről másnap a Somogyi Hírlap a címlapon emlékezett meg az eseményről. 

A rendezvényről készült fotókat, a meghívót és a szakmai beszámolót Somogyvámos 

honlapján a www.somogyvamos.hu meg lehet tekinteni. 

Somogyvámos 2019.08.06. 

 

 

Aláírás 

 

 

 

 


