Tisztelt Klubtársaim!
Kérem, engedjétek meg, hogy az általam kiötlött főzőverseny, illetve annak nyárbúcsúztató fesztivállá való
kibővítéséről néhány gondolatot közzé tegyek.
Először is elnézést kérek a tegező formátumért, de talán így könnyebb megfogalmaznom a mondanivalót.
Az ötlet azért fogalmazódott meg, mert 2011-ig a vámterületi nyugdíjasok rendszeresen tartottak éves nyugdíjas
találkozót, ahol az ország minden részéről érkező egykori kollégák évente egyszer újból találkozhattak.
Úgy gondoltam, hogy ezt a nyugdíjas klubokba tömörült klubtagok részére is meg lehetne valósítani.
Ugyanis a klubtagok inkább csak a saját klubtagjaikkal tartják a kapcsolatot, vagy esetleg az ugyanazon városban
működő két klub szokott közös programokat szervezni.
Azonban ezek az összejövetelek csak helyi kezdeményezések. Gyakorlatilag nem ismerjük, vagy csak elvétve
ismerjük az ugyanazon régióban működő más klubokat, klubtagokat, nem is beszélve az ország más-más részein
élőket.
Ritkán van, hogy az ország másik végén élő egykori volt munkatársainkkal közös programot szervezünk.
Úgy vélem, hogy bizonyára közöttetek is akadnak szép számmal olyanok, akik szívesen találkoznátok a volt
kollégákkal, és együtt beszélhetnétek az elmúlt idők eseményeiről, a közös élményekről.
Ugyanakkor új kapcsolatokat is találhatunk, megismerkedhetünk a szomszédos klubok tagjaival.
Ezért jött az ötlet, hogy egy ilyen régiós „versenyt” kellene rendezni, illetve ezt tovább vinni országos szintre, és
kibővíteni egy kapcsolódó rendezvénnyel, ami pedig a nyárbúcsúztató fesztivál.
Ez utóbbi még szervezés alatt van, de szeptember 08-án megrendezésre kerül. Ennek részletes programja a
későbbiekben kerül kiadásra.
Ezért tisztelettel kérem a régiófelelősöket, klubvezetőket, a részvételen gondolkodó csapatokat, és minden egyes
klubtagot, hogy a főzőversenyt ne versenynek tekintsétek.
Az egész regionális és országos verseny tulajdonképpen egy baráti kollegiális összejövetel.
Az egésznek nem a verseny a célja, hanem az, hogy megismerjük a régióban, illetve az ország más területén élő
klubokba tömörült klubtársainkat. Tekintsük mindezt egy kötetlen szabadidős programnak, melynek során jót
beszélgetünk, az elkészült ételt elfogyasztjuk, iszunk egy-két üvegsört, vagy ki azt, amit akar, és kellemesen
hasznosan eltöltöttünk egy napot.
Nyilván, mivel a rendezvényt el kell valahogy nevezni, ez a rendezvénysorozat a verseny nevet kapta. Ráadásul,
mivel a főzésre, és a nyárbúcsúztató fesztiválra pályázat is került benyújtásra, ezért mindenképpen egy olyan
címet kellet választani, ami pályázatképes.
(Mégsem írhattuk oda, hogy baráti eszem-iszom, ihaj-csuhaj)
Célszerű volna, ha a regionális versenyeken nem csak az induló csapatok vennének részt, hanem ez egy családi
nap jellegű esemény volna, ahol a régió klubjai összejönnek, megismerik egymást, és ez egy klubok közötti
közös program lenne.
Nyilván ez a 3.000.-Ft/klub összeg igen csekély ahhoz, hogy a résztvevők részére elegendő eleséget biztosítson,
ezért természetesen a résztvevő klubok ezt saját keretükből is kiegészíthetik.
Ne várjátok azt, hogy a saját magatok által elfogyasztani kívánt ételek, italok költségei központi keretből
kerüljenek kifizetésre.
Úgy gondolom, hogy nem jelenthet problémát a megfelelő, eszközök edények, és más hasonló anyagok
biztosítása sem. Szerintem minden klubban van legalább egy olyan személy, aki családi körben főzött már.
Gondoljatok bele, csak ennyi kell.

A kocsi csomagtartójába beteszem a bográcsot, az állványt, viszek egy öl tűzifát, a sarki boltban megveszem a
húst, a hagymát, a fűszereket, és már kész is.
Ennek a költségeit a résztvevők összedobják, hiszen saját maguk fogják megenni.
Vesztek még néhány üvegsört, egy-két stampó pálinka, és egy kellemes napot eltöltetek baráti társaságban.
Nem hiszem, hogy kellene az észt osztanom, hogyan csináljatok meg egy bulit.
Ha pedig nem sikerül tökéletesre az étel? Kit érdekel? Lényeg az együtt eltöltött kellemes nap.
Javaslom, hogy kérjétek meg a megyei NAV igazgatót, vagy más szerintetek arra érdemes személyt, hogy
vegyen részt a rendezvényeteken. Bizonyára találtok olyan vezetőt, aki néhány éve még a munkatársatok volt, és
akit szívesen megvendégelnétek egy pörköltre.
Ez irányú gesztus talán elősegítheti a NAV igazgatóságok és a klubok közötti kapcsolatokat.
A helyszín kiválasztása során nézzétek meg, hogy az adott NAV igazgatóság területén nincs-e egy erre alkalmas
revizori szállás. (lehet, ha meghívjátok a NAV igazgatót, helyszínként fel is ajánl valami erre alkalmas helyet.)
Debrecenben pl. van, ahol 30-40 ember kellemesen elfér és a kertrészben még bográcsozó hely is van. De tudom,
hogy Nyíregyházán is van, és szerintem minden megyeszékhelyen található egy ilyen helyszín. Ezeket nálunk a
GEI ingyenesen rendelkezésre bocsátja.
Az, hogy a meghatározott helyszínre hogyan juttok el, megint nem okozhat problémát.
A csapatból valaki feláldozza megát, és saját gépjárművét felajánlja. Nem hiszem, hogy régión belül a klubtól a
régiós helyszínig oda-vissza 300 km-nél több lenne. 300 km egy 7 literes átlagfogyasztással számolva 21 liter
üzemanyag. Ez 370 Ft/literrel számítva cca 8.000.-Ft. Öt személy esetében személyenként 1.600.-Ft
Ennyit csak fel tudtok talán áldozni egy általatok megvalósítani kívánt programért!
Az országosra való felutazásra központilag van csapatonként 10.000.-Ft.
A klubtagok jelentős része már ingyen utazik, úgyhogy ez sem lehet kifogás, ha valamely helyszínre el akartok
menni.
Néha megnézem a honlapot, ahová felteszitek, hogy mikor milyen kirándulást, és szabadidős programot
szerveztek, milyen jó volt, merre jártatok.
Nem lehetne ebben az évben ezen az országos programon való részvétel az egyik egy ilyen kirándulás,
szabadidős program?
Talán jogosan feltehetitek a kérdést, hogy mit biztosít a Szövetség ennek a programnak a lebonyolításához?
Ezeket megtaláljátok a nevezési feltételekben.
De kérlek, fordítsátok meg ezt a kérdést:
Mit teszek én ezért a rendezvényért? Akarom-e hogy megvalósuljon? Szeretnék-e részt venni a Szövetség által
szervezett programon?
Úgy gondolom, hogy nem azon kell elgondolkodnunk, hogy valamit miért nem lehet megcsinálni, hanem azon,
hogy miként tudjuk elősegíteni, hogy megvalósuljon.
Kérlek benneteket, hogy gondoljátok át, értelmezzétek szabadon a verseny és a program feltételeit, és ennek
függvényében vegyetek részt minél többen a rendezvényeken.
Köszönöm, hogy elolvastátok.
Üdvözlettel:
Varga István
projekt menedzser

Versenyfelhívás

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége a hagyományok megőrzése, ápolása,
valamint a hagyományos magyar ízek és gasztronómia iránt érzett elkötelezettsége, továbbá az általa
képviselt nyugdíjasok ez irányú tevékenységét népszerűsítve hagyományteremtő szándékkal meghirdeti az
I. NAV NYOSZ magyar ízek fesztiválja
gasztronómiai versenyt

I. helyezés: Serleg + elismerő oklevél,
II. helyezés: Serleg + elismerő oklevél
III. helyezés: Serleg + elismerő oklevél

Ezen kívül minden további döntőbe jutott csapat elismerő oklevélben részesül. Az első helyen végzett csapat
jutalma továbbá, hogy egy évig birtokolhatja a NAV NYOSZ mesterszakács vándorserleget.
A döntő helyszíne: NAV KEKI Oktatási Központja és Csónakháza (Budapest, Királyok útja 317-319.)
Időpontja: 2018. szeptember 08.
További részleteket, határidőket, a lebonyolítás menetét a „Nevezési feltételek” dokumentum tartalmazza
Mindenkinek eredményes versenyt és sok sikert kíván:
A szervező bizottság nevében:
Varga István projekt felelős

I. NAV NYOSZ magyar ízek fesztiválja
gasztronómiai verseny részvételi és nevezési szabályok, a versenyek lebonyolításának menete
1) Részvételi szabályok:
A főzőverseny lebonyolítása regionális szintről kiindulva történik. Ennek alapján a régióhoz tartozó klubok
összeállítanak maximum 3 fős csapatokat, akik az azonos régióba tartozó klubok csapataival mérik össze
tudásukat.
Egy klubból akár több csapat is nevezhet a regionális fordulóra.
(Nincs annak akadálya, amennyiben a klubok ezt szeretnék megvalósítani, hogy a régiós versenyt megelőzően a
klubok házon belül döntsék el, hogy mely csapatuk induljon a regionális versenyen, amennyiben csak egy
csapattal szeretnének versenyezni.)
A regionális fordulón részt venni kívánó csapatok a részvételi szándékukat jelzik a régiófelelős felé, aki a
helyszín kiválasztása során a résztvevő csapatok számát is figyelembe veszi.
Régiónként egy csapat jut tovább.

A végső megmérettetés az országos döntőn lesz.
A regionális elődöntőről továbbjutott csapat nevét a régiófelelős írásban jelzi az országos lebonyolításért felelős
személy felé. (Varga István, email: stefan61@t-online.hu)
2) Helyszínek, határidők és a lebonyolításért felelős személyek:
A regionális elődöntő helyszínéről a régiófelelősök gondoskodnak. A forduló lebonyolítási határideje: 2018.
június 30.
Az elért helyezések jutalmazása a régiófelelős feladata. A díjak költségei a központi keretből kerülnek
finanszírozásra. (első három helyezett oklevél 100.-Ft/db, a régió győztesnek kupa, 3.000.-Ft/db)
Az országos döntő lebonyolításának ideje: 2018. szeptember 08.
Az elért helyezettek jutalmazása a versenyfelhívásban leírtak szerint történik
Felelős: a szervezőbizottság, felelős szervező Varga István ötletgazda és projektmenedzser. (debreceni pénzügyőr
klub klubvezető)
3) Technikai, és finanszírozási feltételek
a) klubforduló
A klubok által lebonyolítani kívánt házi versenyre semmilyen technikai és anyagi támogatás nem áll
rendelkezésre. Ezt minden klub, saját kerete terhére valósíthatja meg. A klubforduló opcionális, a versenyre
benevező klub csapatainak nem kell szükségszerűen klubforduló keretében dönteni a klub győztesről.
A regionális fordulóra ettől függetlenül bármely klubból bármennyi csapat benevezhet.

b) Regionális forduló
A lebonyolításhoz szükséges technikai eszközöket, edényeket, stb. a versenyre benevezett csapatok biztosítják.
Úgyszintén a verseny helyszínére való szállítást is. Erre külön költségkeret nincs.
A klubokból benevezett csapatok esetében a helyszínbiztosítás, és az alapanyag költségek egy része az Országos
Szövetség terhére valósul meg. Erre vonatkozó igényt a régiófelelősök nyújtják be. A helyszínbiztosítás
maximális költsége 20.000.-Ft/régió.
Az alapanyag biztosítás költsége a versenyre benevezett klubonként 3.000.-Ft
Az összeg utófinanszírozott, vagyis azt a klubok a saját keretükből megelőlegezik, és a regionális forduló
lebonyolítása után, a régiófelelősök jóváhagyását követően, a megfelelő számviteli bizonylatok birtokában a
szövetség központi költségvetése által kifizetésre kerül. Célszerűségi szempontból ez az éves ellátmánnyal együtt
kerül kifizetésre, így amikor a klubok jelzik az éves ellátmány igényüket a régiófelelősök felé, akkor a
régiófelelősök vegyék figyelembe ezeket az igényelt összegeket is.
Figyelem! A keretösszeg kizárólag csak a főzőverseny alapanyagát alkotó élelmiszer összetevőkre fordítható
(Hús, fűszerek, hagyma, és hasonlók) Nem számolható el ebből italok, kenyér, valamint más olyan beszerzés,
ami nem kerül bele a bográcsba. A regionális felelősök gondoskodnak a megfelelő helyszín kiválasztásáról.
Amennyiben ez költséggel jár, úgy a régiófelelős jelzi ezt a szövetség gazdasági felelőse felé, aki a megítélt
20.000.-Ft hozzájárulás kifizetése iránt intézkedik. Célszerűségi szempontból annak a klubnak fizeti ki, ahol a
regionális felelős klubtag. A régiófelelősök április 30-ig jelezzék a Szövetség Gazdasági felelőse részére, hogy
szükségük van-e a helyszínbiztosítás költségére, vagy sem.

Fontos: Mivel a versenyre pályázat lett benyújtva, így az egyes költség nemek (helyszínbiztosítás,
alapanyagköltség) közötti átcsoportosítás nem megengedett. Továbbá, mivel feltehetően pályázati pénzzel kell
elszámolnunk, az alapanyag, és a helyszínbiztosításról szóló számláknak a NAV NYOSZ címére kell szólni.
(NAV Nyugdíjasok Országos Szövetsége 1093 Budapest Mátyás u. 16.)

Az ételeket a régiófelelős által felkért, független zsűri bírálja el, aki lehet külsős személy, vagy a tovább nem
jutott csapatokból összeállított zsűri, vagy bármely olyan személy, akit a versenyző csapatok elfogadnak. Erre
külön költségkeret nem áll rendelkezésre.
Javaslatként megfogalmazódott, hogy a megyei NAV vezetőséget meg lehetne keresni, és vendégként meghívni
a rendezvényre. Bizonyára tudunk olyan jelenlegi vezetőket keresni, akik korábban munkatársaink voltak, és
szívesen eltöltenének egy kellemes napot a nyugdíjas kollégáikkal.
c) Országos döntő
A lebonyolítás során az étel elkészítéséhez használt edények, főzőberendezések, tüzelőanyag helyszínre szállítása
szintén saját költségen történik, azonban erre a regionális versenyből továbbjutó klub csapat legfeljebb 10.000.-Ft
költségtámogatást igényelhet.
Az alapanyagok beszerzésére csapatonként 5.000.-Ft biztosítható a NAV NYOSZ központi keretből előzetes
költségigény alapján. Ezen összeg elszámolása során az alapanyagba beszámítható a tálaláshoz felhasználásra
kerülő köret, esetleg savanyúság, vagy bármely egyéb díszítő elem.
Mindkét költségösszeget a továbbjutó klub igényli. Az elszámolás szintén utófinanszírozott, az alapanyagok
beszerzési számláit a NAV NYOSZ nevére kell kiállítani.
Ezen összegek (a fenti 10.000.-Ft és az 5.000.-Ft) gyakorlatilag szeptemberben merül fel, ezért a kluboknak
célszerű az ez időpontig már megkapott ellátmányból erre tartalékolni.
A helyszín biztosításának költsége a központi keretből kerül kifizetésre
A helyezéseket független külső/ belső szakértő zsűri fogja eldönteni.
Az országos döntő helyszínén ugyanaznap a versennyel egyidejűleg kerül megrendezésre az I. NAV NYOSZ
tagok nyárbúcsúztató fesztiválja, melynek programja a későbbiekben kerül ismertetésre.
Figyelem!
A költségek elszámolása során minden esetben szem előtt kell tartani a hatályos számviteli törvény szerinti
előírásokat.
Ennek megfelelően a pénzügyi elszámolás csak szabályszerűen kiállított számla alapján történhet.
Számla nélküli költség semmilyen formában nem számolható el.
4) Ételfajták és bírálati szempontok
A versenyre szabadtűzön, (tűzifa, vagy gázégő igénybevétele lehetséges) bográcsban elkészített pörkölttel lehet
nevezni.
A bírálati szempontok az alábbiak:
-

Az étel alapanyagok előkészítési menete
A munkakörnyezet, tisztaság, öltözet
Tálalás

-

Íz világ, íz harmónia
Az étel hagyományos alapanyagokból készül

Az elkészült ételből, azt megfelelő módon tálalva, egy adag kóstolót kell a zsűri részére biztosítani.
5) Külföldi részvétel feltételei
A z országos döntőt megnyert csapat részt vehet egy határon túli magyar közösség által megrendezésre kerülő
rendezvényen, ahol szintén bemutathatja gasztronómiai képességét.
A versenyre való kijutás költségei, beleértve a nevezési díjat, alapanyag költségeket, a csapat és a technikai
eszközök helyszínre szállításának költségeit, stb., a NAV NYOSZ központi keretből kerül finanszírozásra.
A határon túli rendezvény pontos helyszíne és időpontja még nem tisztázott, a részvétel jelen pillanatban még
csak egy szándék, azonban megfelelő támogatottság és a tagság aktív közreműködésével szeretnénk
megvalósítani.

