Nyárbúcsúztató Fesztivál
Sikeresen lezajlott a NAV NYOSZ I. Nyárbúcsúztató Fesztiválja, közel háromszáz résztvevővel.
Mintha az egykori országos találkozó intézménye támadt volna fel, amikor is évente alkalom adódott
a régi pénzügyőr kollégák találkozására. De, ez csak az alapelvre vonatkozik, mert megjelenítésében
most minden másként történt. Újdonság többek között, hogy házastársat, sőt, unokákat is lehetett
hozni, akik számára megfelelő gyerekprogramról is gondoskodtak a szervezők. Hajókázás a Dunán,
ugrálóvár, strandolás, arcfestés, játékos családi vetélkedő mellett lövészet, egészségügyi szűrés, és a
Pénzügyőr Zenekar remek műsora kötötte le a közönséget figyelmét. A helyszín átkerült Pasarétről
Pünkösdfürdőre, a Királyok útján lévő Oktatási és Sportközpontba, ahol óriási tér áll rendelkezésre
sok száz ember számára.
Ez alkalommal került sor az év elejétől szervezett országos főzőbajnokság döntőjére is. Mint
ismeretes, a Pályázati Bizottság ötletbörzéjén vetődött fel a főzőverseny gondolata. A Bizottság
elnöke, Horváth Attila megbízta Varga Sándor bizottsági tagot a versenykiírás megfogalmazására,
míg ő maga pályázással próbált – sikeresen – pénzt szerezni a költségek csökkentése céljából.
Hatalmas szervező munkával már május óta tartottak a régiós elődöntők. Úgy látszik, evés közben
jön meg az étvágy, mert, bár egy-két helyen döcögősen indult a szervezés, és voltak régiók, ahol
egyáltalán nem mozdultak rá erre a játékra, azért csak összejött hét-nyolc csapat. Az észak-alföldi
régióvezető Nagy Gyula lelkesedéssel és odaadással adta főzőszakértelmét a csapatoknak – már, ahol
igényelték.
A résztvevők:
Közép-Magyarország: Észak-pesti Adóügyi Klub (TAX&GASZT) – egyéves szürke marha pörkölt
Veres László, Urinyi Tibor, Kenyér István
Fővárosi Pénzügyőr Klub – marhalábszár pörkölt
Melegh Imre, Csík István, Baross István
Észak-Magyarország: Miskolci Adóügyi Klub – avasi pincepörkölt vegyes sertéshúsból
dr. László Zoltán, Csorbai László, Kalászdi Pál
Salgótarjáni Pénzügyőr Klub – vadmalacka pörkölt
Balogh Miklós, Némethné Fábián Erzsébet, Kőnigh Ferenc
Dél-Alföld:

Tompa-Kelebia Pénzügyőr Klub – vaddisznó pörkölt
Módra Mihály, Horváth Zoltán, Farkas Ferenc

Észak-Alföld:

Debreceni Pénzügyőr Klub (Hajdúsági Zsíros Zsiványok) -racka juh pörkölt
Takács Zoltán, Balogh Csaba, Szőke Sándor

Nyugat-Dunántúl:

Győri Pénzügyőr Klub (Győri Pörkölt Ördögök) – szarvas pörkölt
Jáni Lajos, Balogh István, Babinyecz Gábor

Dél-Dunántúl:

Barics Ferenc, Kunvári Gábor, Varga Imre -mecseki borjúsült

Közép-Dunántúl:

Nem indult

Kedves vendégeket köszönthettünk a bográcsozók között: elfogadta dr. Kaizinger Tibor elnök úr
meghívását Lónya község polgármester asszonya, Király Edit, akinek főzőcsapata pörköltet és töltött
káposztát főzőtt (édeskáposztából, apróra tekerve). Főzőcsapatuk: Bartha Tibor, Túróczy Annamária,
Nagy Zoltánné
Minden résztvevő emlékérmet kapott, a klubok emléklapot, a három győztes csapat ezen felül még

kupát is. Ráadásként az első helyezett egy évig őrzi a vándorserleget, amely egymás után három
győzelem esetén maradhat véglegesen majd a legjobbnál. Ezen felül a Netye Mihály elnökségi tag
által felajánlott ajándék könyveket is átvehették a győztesek és a vendégcsapat. Most első helyezett
lett Észak-Magyarország: Miskolci Adóügyi Klub, második Nyugat-Dunántúl: Győri Pénzügyőr
Klub, harmadik Dél-Dunántúl: Tompa-Kelebiai Pénzügyőr Klub csapata. Gratulálunk!
A főzőverseny valójában lehetőség arra, hogy a régiós klubok kötetlen, játékos esemény kapcsán
találkozzanak, ismerkedjenek, barátkozzanak egymással. Ezért is gondolták a szervezők, hogy
minden régió küldje el a győztes csapatát, vagyis csupán egy csapatot. Voltak olyanok, akik nem
régiógyőztesként érkeztek a döntőre, mert nem akadt versenytársuk valamilyen oknál fogva. Elvi
állásfoglalás volt, hogy a zsűrizésnél ezek a csapatok nem indulhatnak a fődíjért, csak különdíjban
részesülhet közülük a legjobb, mert nincs mögöttük előzetes megmérettetés, ami méltánytalan lenne
azokkal szemben, akik régiógyőztesként indulnak a döntőn. Végül ez az elv nem érvényesült. A jövő
évi rendezvényen a szervezőknek ezekre a helyzetekre is fel kell készülniük, és mindent pontosan
leszabályozni, ellenőrizni.
A rendezvény értékelésére még ezután kerül sor, levonva a tanulságokat, amelyek segítik a jövő évi
felkészülést. Mindenesetre a résztvevők általános véleménye szerint jól sikerült ez az első országos
rendezvényünk, és számítanak a folytatásra.
Sok-sok részletet kellett megszervezni, míg összeállt a kép. Az indulásról már volt szó a bevezetőben.
Fontos volt a gyerekek szórakoztatása is, ami szívügye volt dr. Kaizinger Tibor elnöknek, ezért ő is
beszállt a szervezésbe. Varga István a versenykiírás elkészítésén kívül hozott egy jó kis családi
vetélkedőt. Gazdasági felelősünk, Szobota Gyula a költségvetést szemmel tartva engedett egy-egy új
ötlet megvalósításának. A szálak Bozányné Nemes Rita titkár asszonynál futottak össze, aki minden
energiáját hozzáadta ehhez a rendezvényhez (ahogy szokta, a többi ügyben is). Köszönet a
munkájukért, mint ahogy azoknak a régiófelelősöknek, klubvezetőknek és klubtagoknak is minden
elismerésünk, akik aktívan részt vettek az I. Nyárbúcsúztató Fesztivál sikeres megrendezésében.
Mivel nem csak a főzésről volt itt szó, örömmel láttunk olyan kollégákat, akik csak jól akarták érezni
magukat nyudíjastársaik között – hiszen ez volt a fő cél. Jövőre legyünk még többen!
B. Gados Júlia

