Juniális a félegyházi rózsakertben

„Csak a szokásos tavaszi piknik!” – összegezte a szegedi pénzügyőr nyugdíjas klub vezetője, Gombkötő
Lajos a június 9-iki összejövetel ürügyét, amit nem először tartanak a Gombkötő-portán. Annál is
izgalmasabb a helyszín, mert a bulira lányuk, az ex-pénzügyőr Zsuzsa ajánlotta fel lakóhelyének mediterrán
belső udvarát, ami élettel, kacagással, zenével telt meg ezen a szombaton. A kertben teljes pompájában virít
a rózsabokor, amit korábban egy hasonló rendezvényen a Fővárosi Pénzügyőr Klub képviseletében Táncos
Imrétől kaptak ajándékul.
A szervező meglepetést ígért, ami kellően ámulatba is ejtette a nagyérdemű, mintegy két tucatnyi résztvevőt.
Kiskunfélegyháza egyik legjelentős vállalkozója, Vasvári Attila családi gazdaságába látogattunk, aki a
három legkényesebb bogyós gyümölcsöt, epret, málnát és szedret termel – mondhatjuk, szinte laboratóriumi
körülmények között. Úgy tűnt, inkább a munka a kenyere, nem a beszéd, mert nagy vallatásra árulta el, hogy
harminc éve hozta létre gazdaságát, és folyamatos fejlesztéssel, gépesítéssel jutott odáig, hogy ma már szinte
minden automatizált. Íróasztal mellől, informatikai programokkal vezérli a számos, futballpályányi
fóliasátor alatt növekvő termés öntözését, szellőztetését, permetezését. Persze emberi kezet is igényel a
munka, az ültetés, szüret, piacozás tekintetében. Látogatásunkkor szemmagasságban kígyózó, hosszú
gyümölcs-függönyökön kellette magát az eper, egy másikban épp most vágják ki a letermett
málnavesszőket, csak a termőtalajjal félig telt csupasz vödrök sorakoznak. Nem úgy a szeder házban, amely
most kínálja a leggazdagabb termést, amit természetesen meg is kóstoltunk. Köszönjük Vasvári Attilának,
hogy fogadta kis csapatunkat, igazán különleges élménnyel gazdagította ismereteinket.
Dél tájban a Gombkötő vendégasztal már szépen felterítve várta a vendégeket Lajos felesége, Marika és
lányuk, Zsuzsa jóvoltából. Parfüm helyett halászlé illata kúszott orrunkba a kapuig, s az érkező hölgyek, a
piknik szokásai szerint egykettőre elővarázsolták házi süteményeiket.
Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével dr. Kaizinger Tibor elnök úr, aki a NAV NYOSZ nevében
üdvözölte és nyitotta meg a klubnapot. Pár mondatban tájékoztatta a jelen lévőket a szövetség, azon belül a
klubok helyzetéről, és hangsúlyozta, milyen fontosnak tartja, hogy a szövetség – és a klubok helyi szinten is
– nyissanak más klubok, valamint külső civil szervezetek és intézmények felé. Továbbá ismertette a
szeptember 8-ára tervezett országos főzőverseny eddigi elképzeléseit, és meginvitálta arra a jelen lévőket.
A hallé nem csak látványra, de ízre is párját ritkító volt – nem véletlen: saját kezével pecázta a hozzá való
pontyot a házigazda. Ugyancsak házi gyúrású a csuszatészta, és az összes feltét: túró, tejföl, pirított
szalonna. Minden sütemény kóstolására a bőség zavara miatt nem kerülhetett sor, de Varga Ica fokhagymás
rágcsája, Mike Sándorné Ilike zserbója és Tóthné Irénke sajtos tallérja a legínyencebbeket is kielégítette. A
klubtagságból mindössze két férfi képviselte az erősebb nemet, közülük is Szitás Sanyi (bácsi?) kezelte a
mulatós hanganyagot, így a megtáncoltatás – a házigazdán kívül - Lengyel Tibire, vagy éppen
összekapaszkodtak a hölgyek és úgy ropták.
Élettel, programokkal és jó hangulatú eseményekkel telik a klubélet a szegedi körzetben – csak így tovább!
Köszönjük a meghívást és vendégszeretetet!
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