„NAVNYOSZ tagok nyárbúcsúztató találkozója és I. magyar ízek fesztiválja” címmel beadásra és
NEA-MA-18-SZ-1002 szám alatt befogadásra került, a pályázati munkabizottság által kidolgozott
második pályázat.
A szövetség célja, hogy a NAV és jogelődje nyugdíjasait összefogja, a NAV-hoz tartozás, az egymáshoz
tartozás érzését megőrizze, a gondtalanabb nyugdíjas életet elősegítse, egészségügyi, kulturális,
szabadidős programokat szervezzen, az arra rászorulóknak szociális és kegyeleti ellátást biztosítson.
Védje a nyugdíjasok érdekeit, tartsa a kapcsolatot más nyugdíjas szervezetekkel.
A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégiumához benyújtott un.
szakmai célú támogatás elnyerésével az összetartozás, közösségépítés, a NAV-os hagyományok
ápolása mellett, a klubokban folyó szabadidős programok kiegészítéseként, a magyaros ízek, a
szabadtéri főzés hagyományainak megőrzését, egészségügyi tanácsadást, egy szórakoztató jellegű,
unokákat is váró találkozó pénzügyi feltételeit kívánjuk biztosítani
A programban – a műsor adására felkért művészek, fellépők mellett - helyet kapnának a NAV azon
szervezetének és a kapcsolatépítés alapján együttműködő társszervek azon egységei, melyek
látványos ismeretterjesztő, szórakoztató programokkal járulnának hozzá a találkozó programjához.
Ezzel nemcsak a szórakoztatást, hanem egy szakma, szolgálat iránti elkötelezettséget is szolgálnák.
2011-ig az országos jellegű találkozók rendszeresek voltak, a szervezeti összevonást követően
azonban a szervezés elmaradt, így az összetartozás érzése is nehezebben alakult és erősödik a
korábbi két különálló szervezet (VPOP APEH) nyugdíjasai között. E mostani találkozó ezt, azaz a közös
szervezethez (NAV) és az egymáshoz tartozást lenne hivatott erősíteni úgy, hogy közben mind az
időseknek, mind az unokáknak programot nyújtana. A főzőverseny pedig, mely a régiókból induló,
felmenő rendszerű verseny lenne, már biztosítaná valamennyi klubtag ráhangolódását az eseményre.
A verseny és találkozó előkészítése, megszervezés, kivitelezése a létrehozott szervezőbizottság
mellett a szövetség elnökségébe tartozó régiófelelősök és főleg a klubok önkénteseinek feladata, ők
végzik önkéntes, térítésmentes munkában. A verseny lebonyolítása forgatókönyv szerint történik.
A pályázat címe szerint, a rendezvény két fő részből áll: a főzőversenyből és a nyárbúcsúztató
találkozóból, ahol a főzőverseny döntője is zajlik.
A főzőversenyt az érmihályfalvi Nyíló Akác Fesztivál Alapítvány (Románia) érkező meghívás inspirálta,
de tekintettel a rövid határidőre (május 20.), a szövetség úgy döntött, hogy 2018-ban nem nyertes,
hanem kijelölt csapat utazik, de a főzőversenyt viszont hosszabb határidővel megszervezzük.
A főzőverseny régiós elődöntővel kezdődik, melyet a szövetség elnökségének régiófelelősei
szerveznek meg a régióhoz tartozó klubok jelentkező, háromfős csapatai számára. A helyszínválasztás
szabad, a jelentkező csapatok számától, a versenyzők lakhelyétől függ, mert így kisebb az utazási
költség. Az elődöntők megrendezésének lehetséges kezdő és befejező dátuma: 2018. május 1. –
2018. augusztus 31. A helyszín-, valamint az alapanyag biztosításhoz a szövetség, illetve a pályázat
adna támogatást. Az országos döntőn magasabb anyagi támogatás mellett nagyobb mennyiségű ételt
kellene főzni, mely a találkozó résztvevőinek étkeztetését szolgálná. A versenyen pörköltet kell
szabad tűzön, bográcsban főzni. A régiókból egy-egy csapat jut az országos döntőbe, melynek
időpontja 2018. szeptember 8. A versenyen zsűri értékel. Díjazásban az első három helyezett részesül
(serleg+oklevél).

A találkozó 2018. szeptember 8-án 10 órai kezdettel kerül megrendezésre Budapesten a NAV KEKI
objektumában. A rendezvényen színes programok (köztük a főzőverseny döntője, egészségügyi
felvilágosítás, NAV, rendőrség, OPSZ egységeinek bemutatója, vetélkedő, játékok, sport programok,
fellépők) várják a résztvevőket.
A rendezvényen mintegy 250-300 fő látogató részvételével számolunk. Rajtuk kívül a főzőverseny
döntőjén részt vevők száma 21 fő, a közreműködő vendégek száma 20-25 fő, a fellépők száma 2-6 fő.
A rendezvényre meghívást kapnak a NAV vezetői, az OPSZ vezetői, a PSE és országos nyugdíjas
szervezetek képviselői, az érmihályfalvi Nyíló Akác Alapítvány.
A találkozó megrendezése kapcsán a NEA program támogatását kérjük a vonzó programok
finanszírozásához, kupák, érmek, díjak és a zsűri finanszírozására, a rendezvény biztosítására, a
rendezvény kommunikációjára.
A kért támogatás összege: 739.500 Ft
A pályázatkiíró a pályázatot befogadta, jelenleg formai ellenőrzése van folyamatban.
A találkozó és a főzőverseny – az elnökség döntése alapján – szerényebb keretek között akkor is
megszervezésre kerül, ha a pályázatot a bírálók nem ítélik támogatásra méltónak, vagy netán formai
hiba miatt elutasítják.
A szervező bizottság elnöke:

Varga István klubvezető (Debreceni Pénzügyőr Klub), ötletgazda,
projektmenedzser
Tagjai:
Netye Mihály elnökségi tag, kulturális-, sport- és szabadidő felelős
Nagy Gyula elnökségi tag, régiófelelős, másik ötletgazda
Bozányné Nemes Rita elnökségi tag, titkár
A projektmenedzsert munkájában a pályázati munkabizottság később kijelölt tagja is támogatja.
Horváth Attila adóügyi alelnök, a pályázati munkabizottság vezetője

