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Még javában benne járunk a nyárban, de az elnökség már az évszak búcsúztatására készül. Mint arról
már többször írtunk, szeptember 8-án Nyárbúcsúztató fesztivált rendez a NAV NYOSZ, amelyre a
navnyugdijasok.hu weblapon megjelentetett feltételek szerint lehet jelentkezni. Ez alkalommal kerül
sor az év elején meghirdetett országos főzőverseny döntőjére is.
Rekkenő melegben, az idei nyár egyik legforróbb napján tartotta meg kihelyezett ülését az elnökség
a Királyok útján lévő oktatási és sportközpontban, a rendezvény leendő helyszínén. Bár a kerti
medence hűs vízében is kellemes lett volna, végül az egyik klimatizált előadóteremben tartottuk meg
a helyszíni szemlével egybekötött elnökségi értekezletet.
Jó hírt közölt Szobota Gyula gazdasági felelős pénzügyi beszámolójában: a tavalyi
költségvetésünkből megtakarított összeg a közelmúltban kiegészült a központi támogatás egy
részével, így fellélegezhetnek a klubok is. Sokat jelent a Horváth Attila alelnök, a pályázati
munkabizottság vezetője által elindított és elnyert támogatás, mivel a SPAR ajándékkártyán
rendelkezésre bocsátott összeget felhasználhatjuk a rendezvény céljára. Végleges lista készült a
főzőverseny résztvevőiről – a nyolc régióból (Budapesten külön működik az adóügyi és a vám- és
pénzügyőri szekció) hét képviselteti magát egy-egy csapattal. Egyedül a közép-magyarországi régió
vám- és pénzügyőri klubjai nem vesznek részt a bográcsolásban.
Mivel a kiírásban az szerepelt, hogy az utazást mindenki oldja meg egyénileg, vannak, akik buszt
béreltek, s több klubból hozzák majd a nyugdíjasokat, mások vonattal vagy személygépkocsival
utaznak Budapestre. Élénk vita alakult ki e fontos kérdés kapcsán. Bizonyos szórakoztató programok
elhagyásával felszabaduló összegeket dr. Kaizinger Tibor elnök szerint fel lehetne használni az
utazási költségek támogatására. A gépkocsival érkező versenyzőkre (hiszen nekik szállítaniuk kell a
bográcsot, gázpalackot vagy fahasábokat, a főznivalót) és az autóbusszal sok embert több klubból
szállító régiókra vonatkozna ez a kedvezmény, régiónként csak egy járműre vonatkoztatva.
Természetesen csak hozzájárulásról van szó, mert az utazási költség fennmaradó hányadát egyébként
minden érintettnek ki kell fizetnie, mintha csak kirándulást szerveznének.
Döntést hozott az elnökség arról is, hogy tekintettel a nyári szabadságokra, augusztus 30-ig
meghosszabbítja a regisztrációs lehetőség határidejét. A régiófelelősök próbáljanak megnyerni minél
több helyi vezetőt az igazgatóságokról az eseményen való részvételre, hiszen ez kitűnő lehetőség
lenne közelebbről is megmutatni, milyenek is vagyunk mi, nyugdíjasok. Némi töprengés, latolgatás
után megszületett a forgatókönyv terve, amely hamarosan olvasható lesz a honlapon. Néhány szoba
még igényelhető az oktatási központban 2400 Ft/szoba/éj (2-3 ágyas szobákkal), elérhetőségük a
Szövetség titkárságán megtudható.
Ezután következett a helyszíni szemle. A PSE Vízi Szakosztályának aktív résztvevőjeként dr.
Kaizinger Tibor otthonosan vezette körbe az elnökségi tagokat a terepen. Fontos kérdésekről
egyeztettünk Gombos Sándor gondnokkal a rendezvény különböző eseményeinek elhelyezéséről,
megtekintettük az éttermet, ahol a regisztrációval rendelkezők elfogyaszthatják majd a gulyáslevest.
Lementünk a stégre, ahonnan az érdeklődők hat turnusban gályára szállhatnak egy félórás dunai
hajókázás öröméért. Ezek után már csak azért kell drukkolni, hogy jó időnk legyen. De annyira jó,
hogy a gyerekek az ugrálóvárból a medencébe szaladjanak lubickolni!
Még egy témája volt az értekezletnek, amelyről döntést hozott az elnökség. A Mi Lapunk alapításának
huszadik évfordulója kapcsán ünnepi megemlékezést tartanánk egy kibővített elnökségi ülés
keretében, amelyre novemberben kerülne sor.
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