www.vtsz.eu - Vámos Települések Szövetségének honlapja

Pénzügyõr sporttábor 2.0 Bakonszeg
2017. július 24. hétfõ 07:57
Utolsó frissités 2017. július 24. hétfõ 08:17

Idén is eljött a nap, elkezdõdött a hagyományos PSE/NAV Bakonszegi táborozás. A tábor tematikája a küzdõsport,
(boksz, karate, judo, lövészet) de az atlétika, asztalitenisz, foci, csocsó is helyet kapott. A tábor nettó 120 órás (a szervezõk
részére) volt a fentiek és más programokkal vegyítve. Július 10-én a Kõér utcai sportteleprõl indult a csapat egyik
része a közel sem lévõ Bakonszegre. Megérkezés követõen a többiek is megjöttek és rövid eligazítás, szálláskiosztás
után, közel 30 fõvel megkezdtük az egyhetes tábort. Szerencsére jó idõjárást fogtunk ki, délután már az aktív
mozgásé volt a terep. Ezután, vacsora és szabadfoglalkozás következett. A 22 órai takaródóval nem volt gond, mindenki
nyugovóra tért. Másnap reggel a zenés ébresztõ után, a testet is felkeltettük egy kis reggeli futás és gimnasztikával.
Ezáltal a friss reggeli is jobban esett. A szobarend ellenõrzését követõen, Erdei László 3.danos karate mester tartott
intézkedéstaktikai bemutatót, majd egy színvonalas edzésen vehettünk rész az irányítása alatt. Még jó hogy ütõpárnánk
is volt, mert az egyenes, semi (full) contakt ütések, rúgásokat, így állni tudtuk. A kitûnõ idõjárás miatt a délutánt a
berettyóújfalui strandon töltöttük. Vacsorára visszaérve, megkezdtük az asztalitenisz és csocsó bajnokság selejtezõit. Este
már égett a tábortûz és pillecukor sütés rejtelmeiben mélyedtek el a gyerkõcök, és hát persze, a kihagyhatatlan
fogócska. Ezen a napon már nem volt ismeretlen senki egymásnak. Jól épült a csapat. A takaródóval ismét nem volt gond.
Másnap szintén a napi rutinnal kezdtünk. Annyi változás volt az eddigiektõl, hogy a hagyományos sípszót néha
felváltotta a dudaszó, azaz a hajókürt, ez késõbb hasznosnak bizonyult közel éjfélkor. (de errõl késõbb.) Reggelinél
felköszöntöttük, oklevél, csokival a szülinapos Ivettet. A tábori fiúkórus énekelte el a &bdquo;Boldog születésnapot&rdquo;, a
refrénbe már az egész csapat beszállt. Jó hangulatban kezdõdött ez a nap is. A délelõtti küzdõsport edzés során, három
csapatra osztottuk a társaságot és köredzésszerûen zajlottak, boksz, karate és a sportágspecifikus erõsítés.
Délután járõrversenyt szerveztünk. Járõrvezetõk lettek kijelölve, a járõrök véletlenszerûen kerültek egy-egy teambe,
csapatépítésként. 4 járõrcsapat indult harcba a kupákért. Ászok, Újonc pénzügyõrök, The slump God&rsquo;s és a
Vérfarkasok. A nulladik feladat a zászlók elkészítése volt. Tetszetõs lobogók születtek. Ezután indulhattak a csapatok az
állomáshelyekre a feladatok leküzdésére. Volt légfegyveres lövészet, dobó, fújó számok, vízi pisztoly lövészet valamint
elméleti tudáspróba is. Ezen felül részt vehettek &bdquo;kapura rúgás&rdquo;, &bdquo;bombakeresés&rdquo;,
&bdquo;gránátdobás&rdquo; számokban is a próbázók. Vízhordás a keleti fõcsatornából történt, azt hogy mivel,
inkább nem írom, mert azóta is keresik a folyóban. A feladatok leküzdése után, kis pihenõt tartottunk, bevártuk az összes
csapatot és kezdõdött a kötélhúzó verseny, illetve a medicinlabda dobószámok. A fújó versenyszámnál, mindenki
megkapta a saját felfújt NAV labdát. Elõzõ nap a pisztolyokat, egy-egy csokoládé munícióval szintén tulajdonukba
vették. Az eredményhirdetésre mindenki jól esõ érzéssel telepedett le a tûzköré. Minden csapat kapott kupát, a tagjai
csokoládét, a szünetben meg jégfagyival ismertük el, hogy teljesítették a kiírtakat, végül a megérdemelt Pénzügyõr pólót is
átadtuk. Megjegyzem, hogy majd mindenki rálépett a &bdquo;bombára&rdquo;, bár ez most csak pontlevonással
járt, ezen még javítani kell. A vacsora elfogyasztása utána fogó-bújócska ment takaródóig. A csütörtöki zenés ébresztõ,
futás és reggeli, valamint a szobarend ellenõrzés után, a délelõtti edzésre letettük a puzzle tatamikat. Idõközben leért
Pestrõl a PSE judo-edzõje, Kobza Miklós, aki egy érdekes, jó hangulatú edzést tartott. Ebben azért mások is voltak, mint
karaténál és boksznál, itt test-test elleni közvetlen kontaktus is kialakult, akár fiú, lány közt is. Egymást úgy
pörgették, mint a táncosok, de vízszintesen. Miki egy érdekes &bdquo;shangoku&rdquo; technikát is bemutatott,
lényege, hogy bármi lehet belõle, leszorítás, fojtás, vagy karfeszítés. A gyerekek persze csak egyszerûbb fajtákat
gyakorolták egymással, illetve egy kis eséstechnikát is átvettek. Az egész edzés játékos jellegû volt, így még
jobban elvezték a mozgást. Ebéd után a Morotva tanyára mentünk bobozni. Egy kört fizettünk be, de közkívánatra
megdupláztuk, közben egy-egy üdítõt is kaptak a fiatalok. A focisták igényeit kielégítve a mellette lévõ mûfüves pályát is
kibéreltük. Az egész gyerekhad egy szoros- izgalmas mecset játszott. Itt jegyezném meg, hogy a VTSZ (Vámos
Települések Szövetsége) 6 gyermekkel és egy tanárral képviselte a szervezetet. Talán nem volt véletlen, hogy a
Sajóvámosiak nyerték a NAV/VTSZ versenyt. A felkészítõ tanáruk, Csáki Tamás, nagy segítséget jelentett a tábor
egész hetében is. A foci valamint pingpong versenyt is Õ vezényelte le. Szép munka volt. Köszönjük neki. Eközben a
táborban maradt felnõttek, Horváth András és Horváth Bernadett, a meglepetés vacsorát készítették elõ.
Babgulyást bográcsban és frissen sütött gofrit csoki öntettel. Mondanom sem kell, milyen élmény volt mindannyiunk
számára. Nagyon jól sikerült, finom étek volt, még másnap is inkább azt ettük, mint a hozottakat. A vacsora elõtt a
pingpong és csocsó döntök zajlottak. Közben a tábortûz is újra felizzott és jó hangulatban telt az este, vízibomba csatával.
A tûzhöz végül már csak ujjnyi vastag faágakat kértünk, ami nem minden esetben jött össze. De mint a gyerekek
megmagyarázták, nem lett megmondva, hogy kinek az ujjához legyen méretezve. Jó poén volt, ez jellemezte is az
egész tábori idõszakot. A szokásos takaródó is megtörtént, bár ez már nehezebben ment, talán a bab vagy éreztek,
hogy van valami a levegõben? (Nem tudom, de bejött...) A házak esti ellenõrzése során kiderült, hogy a lányok,
eltûntek. Elõször azt hittük, hogy csak máshol vannak, netán mosogatnak? De kiderült, hogy nincsenek a tábor területén.
Ekkor már elmúlt 23 óra. Ezért, mint a tábor ügyeletes vezetõje, riadót rendeltem el. Ekkor szólalt meg ismét a
hajókûrtszerû sûrített levegõs harsona, egymás után 5x. Az 5 dudaszó lélektaninak bizonyult, elsõ hármat még
beleálmodták, de 5-re már mindenki felkelt és álomittasan jelent meg a tûzrakó helynél, bár ekkor csökkent kicsit
népszerûségem. Ismertettem, hogy valószínû lányrablás történt. Kisebb morgolódás után belátták, hogy mi a
feladat. A táborlakókat 4 fele osztottuk, 3 csapat ment ki terepre, a falu, az erdõ és a csatorna felé. A 4. bent maradt,
õrizte a tábor és a tüzet. Mondanom sem kell, hogy a rövid, de annál nagyobb hangorkán miatt a falu összes kutyája is
felébredt, de legalább vadállatok nem voltak az úton, hacsak a járõrverseny vérfarkasait nem hívom annak. Nagyon
szép csöndes, csillagfényes éjszakán meneteltünk 3 irányban, míg végül meglettek a lányok. Persze ekkor derült ki, hogy
az éjszaki riadó egy megrendezett esemény volt, a lányok sem egyedül mentek, hanem kommandós kísérettel. A csapatok
néha egymást is megijesztették az éjszakában. Ezután már senki sem panaszkodott, hogy felriasztottuk a tábort. Jó
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buli volt, másnap is elõjött egy-egy éjjeli tréfa. A csapatok beérkezése után megköszöntem a feladat sikeres teljesítését,
másnap nyomravezetõi díjakat adtuk át a résztvevõknek. Végül a riadó lefújása, a tûz eloltásával ért véget az
éjszakai esemény. Nagy füst volt, és a füstöt színes fényekkel világították meg, csodás látvány volt. Többen azt
sajnálták, hogy ilyen hamar meglettek a lányok. Tetszett nekik az éjszaki égbolt alatti menetelés, népszerûségi
indexem talán visszakúszott. Pénteken, bár aznap feküdtünk le, de a reggeli mozgás sem maradt el. Délelõtt a
hosszú- és rövid- távú futó számokat rendeztük meg. Ez egy illetve két hidat jelentett, egy híd oda kb.1000 méter.
Utána az egyéni lövészversenyt bonyolítottuk le, itt köszönném meg a NAV Bevetési Igazgatójának az eszközök
biztosításához és kollégánk, sporttársunknak, Málik Attilának a táborhoz nyújtott segítségét. Ebéd után,
megérkezett Hám László úr a VTSZ elnöke is, a táborzáró ceremóniára. A záráson Gombár Gábor táborvezetõvel
együtt értékeltük az egy hetet és kiosztottuk a megérdemelt, teljesítéshez kötött okleveleket, érmeket, illetve a
sportversenyekre a díjakat és a segítõk részére egy- egy emléktáblát. A legnépszerûbb táborozó díját Ivett kapta, ez
rendszerint a táborlakók szavazat alapján történik, de most egy új metódust alkalmaztunk. A legtöbbször elhangzott név
alapján lett õ. Ehhez hozzátartozik, hogy volt más is, András, de õket nem lehetett így megítélni, mivel 4 András nevû
is volt a táborban. A ceremónia után tombolát sorsoltunk, a jegyek egy része a futóversenyen célba érkezõk kapták, a
többit a mezõn elrejtve kellett megtalálni. De mindenki nyert tombolát végül. Délután még egy edzést iktattunk be, egy
kicsit küzdhettek a gyerekek, sportbírók felügyelet mellett. Az esti tábortûz sem maradhatott el, amit 22-kor eloltottunk és
ezzel zártuk a napot és a tábor. Másnap reggeli és egy kis ejtõzés után hazaindult a csapat. Így utólag is, és a
beérkezõ vélemények alapján is kijelenthetõ, hogy egy csodás, élményekkel dús nyári hetet tölthettünk el pénzügyõr
tábori körülmények közt Bakonszegen. Gratulálunk minden résztvevõnek! Köszönet illeti a PSE és NAV vezetését,
valamint a Sajtó és Kommunikációs Fõosztályt a segítségért, illetve a segítõket, a Küzdõsport szakosztály tagjait és
azokat, akik a tábor létrejöttéhez hozzájárultak és bárminemû segítséget nyújtottak.
HAJRÁ PÉNZÜGYÕR! Zachár
AttilaKattintson erre a hivatkozásra a kapcsolódó képgaléria megtekintéséhez >>
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