
Falu- és tanyagondnokok találkoztak Vámosatyán 

A Vámosatyai Polgármesteri hivatal meghívására a Bockereki Vadászház adott otthont a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falu- és tanyagondnokok éves közgyűlésének. Az ünnepélyes 

megnyitón Szász József Vámosatya Polgármestere köszöntötte a megjelenteket. […] 

Szeretettel köszöntöm Önöket Vámosatyán, a Szabolcs-Szatmár- Bereg megye keleti részén a 

Tisza jobb partján fekvő 700 esztendős kis falunkban! 

A 700 éves múlt fontos helyet foglalt el az elmúlt években az önkormányzat képviselő-

testületének elgondolásában, azért, hogy az elmúlt évszázadok fontos eseményeit elhatározásait 

hogyan tudjuk a jövőnek megőrizni, hogyan tudjuk feldolgozni a település évszázados 

küzdelmét, gazdasági, társadalmi helyzetét. 

Ezt a küzdelmet próbálja kifejezni Vámosatya település himnusza, amelynek szövegírója 

Németh- Nyiba Sándor zeneszerző, olimpikon, író a De-Pression együttes alapítója. A Himnuszt 

énekli Csákváry László, megzenésítette Körmendi Zoltán Liszt díjas zeneszerző. 

Most az Önök tiszteletére fog ez elhangzani Cd-ről. Kérem, hogy az említett helyzethez kellő 

tisztelettel legyenek és felállva ünnepélyes kereteknek megfelelően hallgassák meg Vámosatya 

település himnuszát, amellyel Önöket akarjuk köszönteni. 

Nemcsak a település himnuszának elkészítése valósult meg, hanem az évtizedek során 

végbement társadalmi folyamatokat, életünket meghatározó eseményeket tisztelte meg vers 

formájában Dr. Szabó Józsefné Nagy Márta verse. A verset elmondja Sebesytén Noémi a II. 

Rákóczi Ferenc Gimnázium II. évfolyamos tanulója. Kérem hallgassák meg „Vámosatya című 

versét”! 

Remélem, hogy a két egymástól eltérő kulturális alkotás elegendő, hogy megjelenítsük 

Vámosatya sorsának alakulását ezzel megtisztelve azokat, akik eljöttek Vámosatyára. 

Tisztelt Tanácskozás! 

Hallhatták a kulturális alkotásokból, hogy községünk gazdag múltjának, természeti és 

történelmi értékeink bemutatása teszi elviselhetővé a jelent, mellyel az itt maradóknak a jövőt 



szeretnénk reménytelivé változtatni. Ezért arra törekszünk, hogy a falu lakossága megismerje 

a település 700 éves múltját és azokat a társadalmi gazdasági lehetőségeket, amely 

évszázadokkal vagy évtizedekkel ezelőtt befolyásolhatták az itt élők mindennapos életét. 

Ennek a két alkotásnak az alapját a község 700 éves történetét bemutató két kötetes monográfia 

biztosította, amely bemutatja mi történt 700 év során a településen. Szakmai alapossággal 

kutatásokra támaszkodva, rendszerezi milyenek voltak és hogyan alakultak a település 

lehetőségei,rendszerbe szedve bemutatja az évszázadok hagyományait, történelmi eseményeit 

az itt élők gazdasági, társadalmi szokásait és azokat a hagyományokat, amelyeket megőriztünk 

és megfelelő körülmények között megünneplünk. A község hivatalos internetes honlapja is, mely 

elérhető a www.vamosatya.hu oldalon. 

Az említett két kötetes monográfia szerzője, írója dr. Szabó József János hadtörténész, 

nyugalmazott ezredes, egyetemi tanár, Vámosatya település díszpolgára. 

Kérem Önöket, akit érdekel, aki kíváncsi, hogy mi van ebben a két kötetben leírva, mi 

halmozódott fel évszázadok és évtizedek alatt a településen azok ha rákattintanak, 

megismerhetik ,felfedezhetik Vámosatyát, sőt saját településükre is gondolhatnak néhány 

esemény kapcsán. 

Kérem tiszteljenek meg azzal, hogy meglátogatják honlapunkat! 

Elnök úrnak pedig átadnám Vámosatya önkormányzat monográfiájának kétkötetes példányát. 

Tisztelt jelenlévők! 

Önök a Megyei Elnökség rendezvénye miatt érkeztek Vámosatyára hivatalos célból, de sok 

látogató turista keresi fel a települést ezért készítettük el a különböző látványtárakat, amelyeket 

reményeim szerint ma bemutathatunk Önöknek, melyben segítségükre lesz kollegájuk Révész 

Ferenc falugondnok. 

Ha megtekintik, akkor érezni fogják, hogy beszélgetésük során mire büszke az Önök kollégája. 

Büszke azért, mert ezek alapozták meg Vámosatya előre haladásának egyik alapfeltételét. 

Engem büszkeség tölt el azért, hogy hét cikluson keresztül segíthettem, gondolkodhattam az 

elképzelések megvalósításán. 

Vámosatyát, ahol Önök járnak nem biztos, hogy mindenki tudja, hol található vagy már járt itt 

ezért említem meg, hogy mára a 13.században írott források említették, mint népes helységet. 

A 16. században valószínű, hogy Büdy Mihály Bereg vármegye főispánja ezért épített itt kis 

családi lakóvárat, amelynek romjait igyekszünk látogathatóvá tenni, hogy a turisták kedvelt 

kiránduló helyévé alakuljon. 

Tájékoztatom Önöket, hogy egy fejlesztés most van folyamatban, melyre 146 millió Ft 

támogatást kaptunk. A támogatásból a falak állagmegóvása részben megvalósul, részben, ha 

időutazást tesznek kitárul a belső udvar megtudjuk hol volt a bejárat, hol található a kaputorony 

és így könnyebben lesz meglesz képzelőerőnk a lőrésekről is, hogy esetleg milyen harci 

események bonyolódhattak a Büdy vár egykori területén és hogyan éltek ott a korabeli emberek, 

hisz a várudvarban a várban kialakított helységek nyomai a régészeti feltárással bemutathatóvá 

válnak. 

Tisztelt jelenlévők! 

Községünk nevének előtagja a vámos szó azt jelenti, hogy hajdan kelet-nyugati kereskedelmi 

útvonalon helyezkedett el Vámosatya a sóútvonal része volt és az áthaladásért vámot szedhetett. 

1865-ben még fahíd volt majd később 1875-ben épült a kőhíd és a vámosatyai kőhíd története 

is megtalálható az általam említett honlapon. 

Tisztelt Tanácskozás! 

http://www.vamosatya.hu/


A vámszedő jog feladatott rótt az akkori településre, hisz a körényéken lévő kilenc hidat 

Munkács és Beregszász irányában történő sószállítás miatt folyamatosan karban kellett tartani. 

A vámszedési jog a környező mocsarak lecsapolásával a folyó szabályozásokkal szűnt meg 

1910-ben. 

Sajnos Vámosatya lakóinak száma az elmúlt évtizedek alatt és napjainkban is nagyon sokat 

csökkent jelenleg 552 fő. 

A jogszabály minket is apró falunak nevez, tehát a falugondnoki szolgálat létrehozásához és 

működéséhez alanyi jogon mi is kiegészítő hozzájárulásra vagyunk jogosultak, mert 

lakosságunk nem érte el és nem haladta meg a létrehozáskor meghatározott 660 fős létszámot. 

Vámosatya vonzáskörzetében található a Bereg tüdeje a Bockerek-i erdő, amely a beregi síkság 

legnagyobb összefüggő erdősége, mára ezt az értéket gyönyörű tisztások, gazdag, változatos 

élővilág és gazdag vadállomány őrzi. 

Jó időben, száraz időben március 1. és október 31. között élményt és látnivalót nyújt az erdőn 

keresztül vezető tanösvény, amely Tákossal köt össze, a tanösvény hossza 8 km, a Bockereki 

erdő kiterjedése 700 hektár. 

A falu egyik büszkesége a koragót stílusban épült Árpád-kori templom, ahol a szentély északi 

részén egy kőből faragott szentségtartó található, régészeti fal feltárásra pályázat van beadva. 

A templom melletti fa harangtorony a 18.században épült. 

Ha meglátogatják a falu belsejét, tapasztalják, hogy a vámszedés egykori helyén a kőhídnál 

2000 óta bővítgetjük a község emlékparkját, ahol 33 kopjafa őrzi történelmünk fontosabb 

eseményeit és ezeknek az eseményeknek állítottunk egy- egy kopjafával emléket. 

Amire szüksége van a településnek azokhoz minden helyen rendelkezünk épületekkel amelyek 

korábban épültek. 

Így 2006-ban készült el az orvosi rendelő, védőnői szolgálat és egy közösségi tér, amely ma is 

egy modern épület és faluházként is tudjuk a rendezvényeinkhez használni. 

Mondhatjuk, ha végig jönnek a településen, hogy épületeink nem új építésűek, de jó állapotban 

vannak, biztosítják a feladat ellátását és fenntartásukról még tudunk gondoskodni, úgy, hogy 

az önkormányzat bevételének 98 %-a állami normatív támogatás, a saját bevétel a 2 %-ot nem 

haladja meg. 

Ennek ellenére 2010 óta kiegészítő támogatási kérelmet nem adtunk be, mert gazdasági 

lehetőségeinket a működés során a realitáshoz igazítjuk. 

Tisztelt Falugondnokok! 

Tisztelt Elnök úr! 

Önök most a Falugondok Egyesület szakmai napjára jöttek el hozzánk. Mindannyian tisztában 

vagyunk azzal, hogy a falugondnokok munkája az 1989 óta végbement társadalmi gazdasági 

változások miatt vált szükségessé. 

Szükségesség vált, mert az ilyen kis községek fiataljai a jobb megélhetés reményében az 1960-

as évek után a közeli és a távoli iparosodott körzetekbe költöztek. Emiatt a korábbi évszázadok 

generációs együttélése fokozatosan megszűnt a település demográfiája nem kedvező, hisz idős, 

beteg a munkavégzésben és a mozgásban korlátozott emberek maradtak a favakban, sokan 

magukra hagyottan. 

Beregben nagyon kevés a szociális otthon, na meg az öreg fát már nem lehet átültetni, ők 

ragaszkodnak a megszokott környezetükhöz, még akkor is ha önmagukat ellátni nem képesek. 



Szükség volt tehát olyan emberekre kezdetben, de napjainkban is, akik minden nap ránéznek a 

magányos helybeliekre a különböző szolgáltatásokkal szociális alapszolgáltatásokkal segítik 

jobbá tenni életminőségüket, elviselhetőbbé tenni helyzetüket, mert néhány jó szó sokat segíthet. 

Esetükben én azt gondolom, hogy Önök, mint falugondnokok töltik be a család szerepét, vagy 

részben kiegészítik a hozzátartozó nélkül maradtakat. 

Különleges embereket igényel tehát ez a foglalkozás. Ezt a munkakört csak az vállalja magára, 

aki szívvel-lélekkel tudja csinálni, aki vállalni tudja, hogy a nap 24 órájából 24ben 

falugondnok, az vállalja aki kedves, megbízható, talpraesett, az vállalja, aki alkalmas egy olyan 

kulcsszó jogosultságra ami feltételezi, hogy élni és nem visszaélni tud ezekkel a lehetőségekkel. 

Ezek nélkül a tulajdonságok nélkül nem lehet senki jó falugondok. 

Ez egy nagyon szép mesterség, ha jól végzik a munkájukat. Én azt gondolom, hogy nincs annál 

jobb érzés, ha érzi az ember, hogy szeretik és becsülik, mert jó munkát végez és megbíznak 

benne. 

Itt Vámosatyán mindig sikerült olyan falugondnokokat választani, aki igazi gazdája a falunak 

és családtagja az időseknek. 

Ilyen a mostani falugondnokunk Révész Ferenc is, aki falugondnoksága mellett több ciklusban 

önkormányzati képviselő is. 

Őt mindenki itt helyben Csabának szólítja, pedig tudjuk, hogy Ferenc. Csak a szűkebb 

családban adnak becenevet a szeretett családtagnak. Ilyen Csaba a vámosatyai falugondnok. 

Munkáját ismerő, magas színvonalon végző és mondhatnám úgy is nem csak családtajga az 

időseknek, hanem a többi rétegnek is a munkaközösség vezetője. 

Tisztelet Falugondnokok! 

Tisztelet Elnök úr! 

Biztosan tudják, hogy a falugondnoki hálózatot megyénként a Megyei Falugondok Egyesület 

szervezi és támogatja. Ennek az egyesületnek a szervezésében jöttek el hozzánk, amely 

számomra megtiszteltetés. A megyei falugondok egyesület 2000-ben országos szövetséggé 

szerveződött. 

A szövetség feladata az egyesülethez hasonlóan a szakmai érdekvédelem és a hálózat 

fejlesztése. 

Mindez komoly szervező munkát igényel és komoly szervezettséget feltételez, amelyet az Önök 

elnöke megvalósít. Szem előtt tartja a felelősségteljes munkát és nyílt eszmecserét folytat és 

feladatának érezte, hogy itt Vámosatyán a falugondnokok megismerjék a más községbe tartozó 

falugondok társaikat és segítségükre legyen abban, hogy baráti kapcsolatok szövődjenek. 

Elképzelése, hogy alkalom nyíljon arra is, hogy ha Önök a falubelieknek szerveznek egy-egy 

kirándulást, akkor tudják hová érdemes menni, kit érdemes megkeresni és mit érdemes 

megnézni. 

Az ismert bővítése fontos, mert az elmúlt évek során sok változást hozott a falugondnokok 

munkájában, így a falugondnoki hálózatban. E mellett lehetőséget kíván biztosítani ez a 

tanácskozás a résztvevőknek a tapasztalat cserére a közös gondolkodásra és az 

együttműködésre, hisz ez nagyon fontos volt az elmúlt két év járványos időszakában és nagyon 

fontos volt a háború kezdetén, melynek kimenetelét nem tudjuk. 

Tehát nagyon fontos a módszerek a jó gyakorlatok az innovatív kezdeményezések továbbvitele, 

mert az említett változás miatt új feladatok jelentek meg az Önök munkájában, más egy 600 fős 

település problémája és más egy 1000 fősé. 



Tisztelt Jelenlévők! 

Erre Önök képesek, hisz a nemzeti kormány igyekszik az önök munkáját megbecsülni , 

munkájukhoz a tárgyi feltételeket biztosítani, mert most is többen új busszal érkeztek, és többek 

pedig várnak a támogatói okirat alapján a falugondnoki busz cserére, itt említeném meg már 

eddig harmadszor lehetett falugondnoki buszra pályázni és így harmadszor lehetett a buszt 

lecserélni, de aki akarta, akár mind a hármat megtarthatta. 

Fontos, hogy a napi munkájuk során segítsék a helyi önkormányzataikat és nagyon fontos, hogy 

a kapcsolattartás Önökön keresztül megmaradjon vagy érvényesüljön a helyi gondok 

megoldásában. 

Kérem, hogy az önök tanácskozása ma nyújtson lehetőségek a problémák, gondok 

megvitatására, a mostani találkozó adjon lehetőséget, hogy társaikkal megismerkedjenek és 

ehhez kívánom, hogy érezzék jól magukat itt Vámosatyán. 


