Küzdősport szakosztály
Bakonszegi küzdősport tábor
2020. július 6- 2020. július 11. között került megrendezésre a korábbi évekhez hasonlóan a NAV
bakonszegi üdülőfaluban. A tábor célja a NAV állományába tartozó gyermekeknek illetve, PSE
tagoknak történő küzdősportok bemutatása, gyakorlása, az önvédelem alapjainak megismertetése,
az egészséges életmódhoz szükséges testnevelés szemléletének továbberősítése.
A tábor ideje alatt naponta került sor a hőmérsékletmérésre és naponta többszöri alapos
kézfertőtlenítésre.

A táborban mindennap más és más programokkal, bemutatókkal készültek a NAV állományába
tartozó kollégák, például a NAV KEKI debreceni Kihelyezett Intézkedéstaktikai Képzési Osztály
munkatársai önvédelmi bemutatót tartottak, a NAV Bevetési Igazgatóságról érkező kollégák a
kialakított lőtéren tartottak lövész bemutatót és edzést, valamint Erdei László főtörzszászlós
kolléga és karate mester pedig erőnléti és karate edzést tartott.
A korábbi évek hagyományait megtartva a tábor ideje alatt születésnapját ünneplő gyermek névre
szóló oklevelet kapott, valamint más és más szempontnak megfelelően oklevelet kaptak a
csapatba rendeződött gyerekek is, pl a „legszebb szoba lakói”, vagy a „legjobb járőr csapat”.

Labdarúgó szakosztály
Focitábor 2020.
A NAV KEKI és a Pénzügyőr SE által szervezett 2020-as focitábor 4 hétig tartott. Az első 2
hétben június 22. és július 3. között a Kőér utcai sporttelepen, a második 2 hétben július 13. és 24.
között Pasaréten (csütörtökönként a Királyok útján) volt a tábor. A napi foci 2 edzés mellé 2
egyéb foglalkozást építettünk a programba, így helyszíntől függően volt birkózó és strandröplabda
edzés, találkoztak a résztvevők játékvezetővel, megismerkedtek egy valódi gyepmesterrel,
meghallgatták a Pénzügyőr SE legendás játékosainak emlékeit, a Pénzügyőr és Adózástörténeti
Múzeum kollégái rengeteg munkával segítették a táborozókat, de volt sebesség, gyorsaság,
erőfelmérés is.
A NAV KEKI kedvezményes étkeztetésének köszönhetően a gyerekek 2 db pólót kaptak
ajándékba, illetve minden résztvevőnek, minden napra biztosított volt 1 db 1,5 literes ásványvíz
is.

Röplabda szakosztály
Strandröplabda tábor 2020.
A Pénzügyőr Sportegyesület röplabda szakosztály 2 hetes strandröplabda tábort szervezett
minden korosztálynak. A tábor 2 turnusból állt, az első turnus 2020. június 16-19-ig, a második
pedig 2020. június 22-26-ig tartott. A tábor teljes időtartama alatt jelen volt 3 edző és 1
táborvezető, akik egész nap tartották az edzéseket és figyeltek a gyerekekre. A gyerekek nagyon
élvezték a tábort, volt olyan gyerek, aki mindkét turnusban részt vett. Minden nap 2 edzést
tartottak kollégáink, közöttük étkezéssel és csendes pihenővel. Szabadidőben lehetőség volt
röplabdázni, pihenni, játszani, természetesen mindezt felnőtt felügyelete mellett. A tábor első
napján a résztvevők ajándékpólót kaptak, melyet büszkén viseltek a tábor teljes időtartama alatt.

Tenisz szakosztály
Tabáni tenisztábor
A tenisztábor 2020. július 6.- 10. (5nap) között került megrendezésre a Tabáni Tenisz Centerben,
melynek célja volt a teniszjáték megismertetése (6-12éves korú) kezdőkkel, illetve a már
tenisztudással rendelkező gyermekek számára tudásuk továbbfejlesztése.
A tenisztábor minden nap 9.00 – 16:30 között jelentett elfoglaltságot a gyerekeknek.
A gyerekeket naponta 3 óra teniszfoglalkozás, reggel (9-10.30), délután (14.30-16.00), délben
kétfogásos ebéd, majd délután 16.00-kor uzsonna várta a Tabáni Tenisz Center éttermében.
Három alkalommal (hétfő, szerda, péntek) uszodalátogatáson, kedden a Gyermekvasúttal
jánoshegyi kiránduláson vettek részt a gyermekek, csütörtökön a királyi vár történelmének és
környezetének megismerése volt a plusz program. Ebéd utáni pihenésként, társasjátékokra volt
lehetőség.
A tábor végén egymás elleni mini-páros teniszbajnokság került lebonyolításra. A tábor ideje alatt
három felnőtt (köztük teniszedző, oktató és testnevelő tanár) biztosította a szakszerű
foglalkozások és az egyéb programok hatékony, a gyermekek részére élvezetes lebonyolítását.

Vitorlás- és Vízisport szakosztály
Nyári vízi tábor
A Pénzügyőr Sportegyesület Vitorlás- és Vízisport szakosztálya és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
közösen - immáron hatodik éve - nyári tábort szervezett 2020. június 29-e és július 17-e között a
NAV dolgozók gyermekeinek. Idén csak három hét tábort szerveztünk, mert az engedélyezés
nem volt könnyű a járványhelyzetben. Az érdeklődés azonban nagyobb volt, mint valaha, így a
második és harmadik héten létszámbővítést kellett végrehajtani, hogy szinte az összes jelentkezőt
fogadni tudjuk a táborainkba.
A tábor célja az volt, hogy a nyári szünidőben tartalmas elfoglaltságot és mozgással teli időtöltést
biztosítson a gyerekeknek, környezettudatos szemléletre és magatartásra nevelje az ifjúságot,
kialakítsa a gyerekek természet és víz iránti szeretetét, valamint megtanuljanak kenuzni, kajakozni
és sárkányhajózni.
Az első két héten a Királyok úti Oktatási Központ volt a bázisunk, ahol a gyerekek az első
turnusban csak napközben voltak a táborban, a második héten pedig egész héten, az éjszakát a
tábor füves területén, saját sátraikban töltötték. Ezt a két turnust a 10 és 14 év közötti gyerekek
részére szerveztük, de a nagy érdeklődésre tekintettel, valamint a tavalyi résztvevők kívánságára
ezt a korhatárt lefelé és felfelé is kicsit módosítani kellett.
A tavalyi gyerekek mintegy 80 százaléka idén is eljött a táborainkba, de voltak, akik két, illetve
három hétig voltak nálunk. A tábor során változatos programban vettek részt, az elméleti
ismertetőket követően megtanultak kenuzni, kajakozni és sárkányhajózni, a Duna legszebb
részein eveztek, és persze minden nap jutott idő fürdésre, közös játékokra és ergométeres
edzésekre, versenyekre. Ez utóbbi a gyerekek fizikai erejét, állóképességét és mozgáskoordinációját is jelentősen fejlesztette. A gyerekek rendkívül nagy érdeklődéssel jöttek a táborba,
lelkesen vettek részt a foglalkozásokon, és erejüket, energiájukat nem kímélve mindent
kipróbáltak.
A harmadik turnus a nagyobb (12-16 éves), és már táborainkban képzettséget szerzett gyerekek
számára indult. Ezt a hetünket az ország egyik legtermészetesebb és legszebb „evezősparadicsomában” töltöttük, Baján és a Gemenci erdő környékén, érintetlen állapotában megőrzött
Duna szakaszon. A gyerekek megismerkedtek a környék mellékágaival, holtágaival, páratlan
természeti értékekkel, és olyan helyeken eveztünk, ahol „csak a madár jár”! A vízitúra ilyen
formája nagy szabadságot biztosít a gyerekeknek, ezzel egyidejűleg önállóságot tanultak, hiszen
ezen a két héten magukról gondoskodtak, mely kitűnően sikerült. A helyes és megfelelő mértékű
táplálásukat biztosítottuk, rengeteget játszottak és nevettek a gyerekek. Minden gyerek nagyon
ügyes volt, a napi távot mindenki könnyedén teljesítette.

A gyerekek tartalmas heteket töltöttek el nálunk, megismerkedtek az evezős sportok alapjaival,
megtanulták tisztelni a vizet, és sok-sok élménnyel gazdagodtak. A három hét táborunk során
több, mint 70 gyerek vett részt, és sajnos még így is néhány nem fért be a maximális heti
létszámba. Mindenki - a tavalyi évhez hasonlóan - már most jelezte jövő évi részvételi szándékát,
ami azt bizonyítja, hogy messzemenően elégedettek voltak a táborral, az ott szerzett ismeretekkel,
élményekkel.

