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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége kiadványa

Mozgalmas negyedszázadunk
Többször szóba hoztuk, mégsem került fókuszba az elmúlt évben egy jelentős évforduló. Pedig éppen rólunk van szó, a mi
Szövetségünk alapjait rakták le elődeink immár huszonhat évvel ezelőtt, hogy végighaladva egy hosszú fejlődési folyamaton,
elérje mai formáját. Hogy is kezdődött?
Úgy, hogy a fővárosi pénzügyőrök egy része nyugdíjasként
nem akart elszakadni sem a testülettől, sem a kollégáktól.
Remek lehetőséget nyújtott a Mátyás utcai Pénzügyőr Klub
a kártyapartikhoz, a közös vacsorákhoz, a találkozásokhoz.
Mind többen lettek, s ennek az informális közösségnek mihamarabb arculatot kellett adni, amit a rendszerváltozás kapcsán megjelent új jogszabályok, így az egyesületekről szóló
törvény lehetővé is tett. Ennek alapján dr. Szente Gyula országos parancsnokhelyettes kezdeményezésére egyesületi forma
kialakítását határozták el. A testület vezetésének segítségével, de civil szervezetként határozták meg a további működési
keretet. Alapító bizottság állt össze, hogy megfogalmazza az
egyesület alapszabályát és a működés alapvető kritériumait. Kezdetben vitás kérdés volt, hogy az egyesület budapesti
legyen-e, vagy országos, hiszen ezt az elnevezésben is meg
kellett jeleníteni.
Végül az alakuló közgyűlésen, 1992. február 25-én megszületett a Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Egyesülete. E néven vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság 4472 szám alatt
1992. április 21-én. A közgyűlés elfogadta a szervezet alapszabályát is, amely rendszerbe foglalta az egyesület célkitűzéseit
és feladatait, tagjainak jogállását, a szervezet működési rendjét
és gazdálkodását.

Útkeresés
A megalakulást követő esztendők a kibontakozás, az útkeresés évei voltak. Vidéken is működtek már nyugdíjas közösségek, amelyek jelezték csatlakozási szándékukat, és bejelentették igényüket arra, hogy a szervezet elnevezésében is fejezze
ki valamennyi pénzügyőr nyugdíjas érdekképviseletét. Ennek
megfelelően az 1998. március 12-i küldöttgyűlésen határozat
született az új elnevezésről: Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége (VPNYOSZ). Az alapszabályt ennek
megfelelően kellett módosítani. Az új elnevezést a Fővárosi Bíróság 1998. szeptember 10-én jegyezte be. Huszonhat klubjában
ezer tagot számlált a nyugdíjas szervezet 2002-ben, hivatalos
fennállásának tizedik évében.

Együttműködési megállapodás
Jelentős eseményre került sor 2008 júniusában, amikor dr. Nagy
János altábornagy, országos parancsnok és Czikora András nyugalmazott dandártábornok, a VPNYOSZ elnöke Együttműködési

Megállapodást írt alá, amely határozatlan időre köttetett a vámés pénzügyőrség és a Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak
Országos Szövetsége között. E dokumentum sok szempontból
a már jól bejáratott gyakorlatot foglalta össze, tette hivatalossá.
Megfogalmazásában: „Az együttműködés célja a vám- és pénzügyőrség nyugdíjas tagjairól történő gondoskodás hatékonyságának növelése, a felek között fennálló kapcsolatok bővítése
és erősítése, a nyugdíjasok szociális, kulturális érdekvédelmének elősegítése, a testületi hagyományok ápolása.” Az utóbbi,
meglehetősen mozgalmas időszakban Czikora András elnöknek sikerült a NAV elnökével, illetve vezetőjével elfogadtatni és
továbbra is érvényben tartani ezt a számunkra létfontosságú
egyezményt.

Találkozók
Az aláírásra Pasaréten került sor, az Országos Nyugdíjas Találkozó hivatalos eseményének részeként. Már a kezdetektől
évente megtartották ezt a testület által szervezett, nagyon
népszerű juniálist, amelyre az ország minden részéből szállították mikrobuszokkal a nyugállományú pénzügyőröket,
hogy régi, távol élő kollégákkal, tanfolyamtársakkal találkozzanak. Ezen alkalmakkor az országos parancsnok köszöntőt
mondott, elismeréseket adott át, és a Pénzügyőr Zenekar látványos gyepshow-ját is élvezhette a közönség. Olykor egyéb
műsorokkal is kedveskedett a VPSKSZK/VPSZEKK (Vám- és
Pénzügyőrség Sport, Kulturális és Szociális Központja/VP Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja – a mai KEKI elődei) igazgatója. Sokat köszönhet a Szövetség dr. Köpf László
igazgatónak, aki mindig szívén viselte a nyugdíjasok ügyét, és
e segítségre utódjától, Kosztyu Jánostól is mindenkor számíthatunk. Az utolsó országos találkozóra 2012-ben került sor.
Szerepét átvették a párhuzamosan addig is létező regionális
találkozók, majd a régiók megszűnésével tovább redukálódott
az összejövetelek lehetősége – ma már a megyei igazgatóságok hívják meg nyugdíjasaikat.
Budapest élére állt ennek az elhalásra ítélt hagyomány feltámasztásának. A 15. sz. Vámhivatal szokásos éves találkozóját nyitottá téve, dr. Balogh György altábornagy, volt országos
parancsnok felajánlotta minden pénzügyőrnek a részvételt. Az
első találkozó (2013) óta ez visszatérő program. Igaz, most mindenki maga állja az utazási és étkezési költségét, ennek ellenére azért már vidékről is érkeznek kollégák.
A nyugdíjasok ügyét kezdetektől felkarolta, és jelentős anyagi
támogatással segítette Moldován Tamás, a VIVA Média Holding
tulajdonosa, mint a testületi kiadványok, a Pénzügyőr szaklap
és A Mi Lapunk eddigi kiadója. Hálával gondolunk tavaly elhunyt
szponzorunkra, aki két évtizedes támogatása révén nagyot lendített a Szövetség működtetésén.

Változások kora
Nem kerülhették el a vám- és pénzügyőrséget érintő változások
a nyugdíjasok világát sem. Az EU-hoz történt csatlakozás megrengette a testületet, mivel határvámhivatalok felszámolásával
járt együtt, miáltal az ott szolgáló pénzügyőrök egzisztenciális
veszélybe kerültek. Ez ugyan bennünket már nem fenyegetett,
de mélyen átéltük utódaink helyzetét és a testület sorsának hanyatlását. A kényszernyugdíjazások következtében kikerült kollégáink szolgálati járadékossá válásával a VPNYOSZ úgy próbált
segítő kezet nyújtani nekik, hogy továbbra is nyugdíjasoknak
tekintette, s várja sorainkba őket.
Újabb fordulatot hozott dr. Nagy János altábornagy, országos
parancsnok menesztése 2010-ben, amit követett az addig önálló vám- és pénzügyőrség összevonása a civil APEH-hel, mely
intézmények 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal
néven végzik tovább feladatukat. Ez a változás aggodalommal
töltötte el a pénzügyőr nyugdíjasokat, bizonytalannak, kilátástalannak tűnt a Szövetség jövője.
Mivel az Adóhivatalnak addig nem volt nyugdíjas szervezete a
néhány szakszervezeti alapon működő klubon kívül, a VPNYOSZnak döntenie kellett: vagy felvállalja az adóhivatali klubok megszervezésében való aktív részvételt, vagy lemond a további
központi anyagi segítségről, amely egyet jelentett volna a meg-

JANUÁR 26. NEMZETKÖZI VÁMNAP
Tavaly volt egy negyedszázada annak, hogy a vámszakma
sok év után újra megünnepelte a nemzetközi vámnapot.
Ennek jegyében egy ünnepségre visszafoglaltuk az egykori
Vámpalotát, és vendégeink között köszönthettük a Vámegyüttműködési Tanács (Brüsszel) főtitkárát, munkatársait,
de meglepetésvendégünk is volt Göncz Árpád köztársasági
elnök személyében, aki külön meghívás nélkül megtisztelte testületünk ünnepségét.
Nem feladatom, hogy a magyar vámszakma történetét,
feladatait akár korszakokra bontva elemezzem, hisz minden
gazdasági-politikai szituáció meghatározza a kormányzati adminisztráció működését, feladatait, mégis azt hiszem, hogy
az utolsó 150 év – a kiegyezést követő időszak – minden
fejezete, időszaka feladatok sokaságát bízta a testületre. Természetesen egyaránt voltak szürkébb és szebb időszakai a
vámszakmának. Az egyik mindenképpen csodálatos időszak
a Lónyay kormány idejére tehető, de a nemzetközi és hazai
jogalkotás szempontjából óriási teljesítmény az 1924. évi XIX.
és XXI. Törvénycikk a vámjogról és a vámtarifáról, melyeknek
csodálatos rendszere jogalkotásilag is példaértékű.
És akkor saját magunkról, korunkról és nemzetközi szerepünkről egy ténysort, egy gondolatot: Az 1970-es évek közepétől a rendszerváltásig sok munkatársunk vett részt az USA
vámszolgálatának rendszeres kiképzésein és Magyarországon is mi rendeztük – ugyancsak amerikai kiképzőkkel – az
egykori KGST-országok vámszolgálatainak kiképzését a kábítószer-csempészet elleni harcra és annak sokrétű koordinálására. Jómagam a vámszakmát inkább hivatásnak, mint
foglalkozásnak tekintettem, és ezt a hitemet, hitvallásomat
ma sem változtattam meg, és szerintem nem kérdőjelezhető
meg a szakma nemzetközi volta és összehangolt, koordinált
tevékenysége sem. Ennek jegyében a szakma elkötelezett
hívei, egykori munkatársai tisztelettel emlékeznek és ünneplik a 2018. évi nemzetközi vámnapot.
Dr. Balogh György
nyugállományú pénzügyőr altábornagy
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szűnéssel. A NAV-VPNYOSZ 2011 végén kötött megállapodását
követően az elnökség kiegészült adóügyi alelnökkel és tagokkal,
s régiófelelőseink hathatós segítségével sorra alakultak meg országszerte az adóügyi nyugdíjasklubok. Szövetségünk az alapszabály és a működési szabályzat újrafogalmazása után 2016-ban,
a Fővárosi Törvényszék által bejegyzett új néven, Nemzeti Adóés Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetségeként (NAV
NYOSZ) folytatja a két elődszervezet nyugdíjasainak, s a NAV-tól
nyugállományba kerülők érdekképviseletét, az országszerte működő klubok közösségi életének támogatását. Míg korábban a
VPOP hatáskörébe tartoztak a segélyezési ügyek, az összevonás
után a Szövetségre testálták ezt a feladatot, ezért meg kellett alakítanunk a Szociális és Kegyeleti Bizottságot.
Mára nyilvánvalóvá vált, hogy klubjaink maradéktalanul folytathatják eddig megszokott életüket, sőt az autóbuszos kirándulásokat a korábban ebből kimaradó, vidéken élő nyugdíjasaink
is igénybe vehetik az összevonás hozadékaként. A hirtelen duplájára nőtt létszám miatt azonban a pénzügyőrök elveszítettek
addigi kedvezményeket (országos találkozó, Fiumei úti orvosi
ellátás, hévízi kedvezményes gyógykezelés). Viszont nyertünk is
valamicskét az új helyzettel: a Szövetség központi irodájának
kényelmes elhelyezése megoldódott, értekezleteknek, tárgyalásoknak és klubösszejöveteleknek is a helyszíne, s már nem
csak heti két napon tart nyitva. Széles körű kommunikációt tesz
lehetővé a 2013. január 1. óta működő www.navnyugdijasok.
hu honlapunk. Huszadik éve jelenik meg negyedévente A Mi Lapunk, mintegy krónikájaként nyugdíjas életünknek.
Itt tartunk jelenleg. A NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége ez idő tájt 46 klubból és mintegy 2200 nyugdíjasból áll. A mindenkori elnöknek nincs könnyű helyzete, mert igazodva az aktuális külső változásokhoz, a Szövetség nyugdíjasainak érdekében
helyt kell állnia, amiért köszönettel tartozunk mindannyian.
Mindenekelőtt azonban negyedszázados történetünk legfőbb szereplőinek, a Vám- és Pénzügyőrség, majd a NAV, illetve
e szervezetek vezetőinek és munkatársainak köszönjük, hogy
gondoskodnak rólunk. Ezt nagyon becsüljük meg, mert nem sok
munkahely törődik így a nyugdíjasaival!

Közösségi munka
Tisztelettel és hálával adózunk mindazoknak, akik életük egy
részét adták/adják önkéntesként ennek a szervezetnek a működtetéséért, a nyugdíjasélet tartalmasabbá tételéért. Ide tartoznak a múltbéli és jelenlegi klubvezetők és egyéb posztokat,
feladatokat vállalók, a régiófelelősök, az elnökség tagjai, a bizottsági és kuratóriumi tagok, s kiemelten az elnökök.
Sokan, sokféleképpen dolgoztak nyugdíjasainkért az évtizedek során, közülük nem egy társunknak már csak az emléke él.
Idézzük fel mindazok nevét, akiket elődeinknek tekinthetünk.
Elnökök: dr. Szente Gyula ny. pénzügyőr ezredes (1992–2001),
dr. Garamvölgyi Károly ny. pénzügyőr altábornagy (2001–2007),
Czikora András ny. pénzügyőr vezérőrnagy (2007–2017).
Alelnökök: Tánczos Imre, dr. Faragó Ambrus, dr. Szabó Sándor,
Fehér Sándor, dr. Kaizinger Tibor, Varga Sándor (2012–2017).
Elnökségi tagok voltak a „hőskorban”: dr. Bernáth István,
Borsi Béla, Fehér Sándor, Horváth Károly, dr. Király Vince, Kis
István, Mészáros Lajosné, Molnár Ferenc (titkár), Nákovics
László, Senviczki Béla, Tánczos Imre (titkár), Tököli Sándorné
– Bódog Antal, Fodor Miklós, Hidasi Jánosné, Horváth István,
Petrikás Lászlóné, Pesicsné dr. Sebők Teréz, Rácz Lukács, Tihanyi Béla, Varga József.
Az elnökség mellett működő bizottságokban és a kuratóriumban dolgozott: dr. Terpitkó András, dr. Pintér Sándor, Németh
Adorján, Sidó Géza, Répás Tiborné, Csorba László, Varga Ágoston, Tóth Bálint, Kovács József, Tukacs György, Szabó László.
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Budapesti
diskurzus

December elején látta vendégül a NAV KEKI a VPOP-tól és a
Fővárosi Paracsnokság állományából nyugállományba került
pénzügyőröket és közalkalmazottakat. Sokan évente egyszer,

ekkor találkoznak a régi kollégákkal, míg mások, mint a Fővárosi Pénzügyőr Klub tagjai, egész évben kapcsolatban vannak
egymással, klubnapokon, programokon. A kétszintes elhelyezés
persze úgy lenne optimális, ha megfelelő technikai felkészültséggel kivetítőn lehetne látni és hallani a földszinten elhangzó
beszédeket, amelyek sorát most Kosztyu János igazgató, a NAV
KEKI vezetője nyitotta meg, köszöntve a nyugdíjasokat.
A budapesti év végi nyugdíjastalálkozót most is megtisztelte
jelenlétével Molnár Tamás pénzügyőr vezérőrnagy, államtitkárhelyettes úr. Ismertette a vám- és pénzügyőri szakmai terület
feladatait, terveit, és hallhattunk a gondokról is. Nagy érdeklődéssel hallgatták nyugdíjasaink a szakmai tájékoztatást, értékelve, hogy ily módon, közvetve egy kicsit részeseivé válhatnak
a vám- és pénzügyőrség mai életének.
A NAV NYOSZ elnöksége nevében Csík Bálint szólt a megjelentekhez, majd megköszönte nevünkben is Kosztyu János igazgató
úrnak a vendéglátást. Egy kis vidámságot csempészett közénk
a komoly gondolatok után Gulyásné Rajnai Gabriella alezredes
asszony humorosan szellemes kis sziporkák felolvasásával. Az
ebéd felszolgálásáig megkezdődött a földszint és emelet közti
áramlás, beszélgető csoportok, asztaltársaságok életteli zsibongása töltötte meg a házat. Ahogyan az szokás ilyenkor.
B. Gados Júlia

Beregi meglepetések
Éppen egy évvel ezelőtt, március 10-én jártunk Lónyán, hogy
az önálló Magyar Királyi Pénzügyőrség megalakításának 150.
évfordulóján megkoszorúzzuk gróf Lónyai Menyhért pénzügyminiszter sírját. Meglehetősen rozoga állapotban találtuk a családi
sírkápolnát, amit egyszer már a vám- és pénzügyőrség kezdeményezésére felújították sok évvel ezelőtt. Ezúttal a NAV NYOSZ
elnöke, Czikora András nyá. pénzügyőr vezérőrnagy indította el a
folyamatot, amelynek eredményeként Tállai András államtitkár,
a NAV vezetője javaslatára a Nemzetgazdasági Minisztérium
(hagyományosan: pénzügyminisztérium) a lónyai önkormányzat
rendelkezésére bocsátotta a felújításhoz szükséges összeget.
Híreink szerint májusban átadják a megszépült, egyébként a
műemlékvédelem alól kivont sírkápolnát. Tekinthetjük mindezt
a májusi közgyűlésen leköszönt Czikora András elnök búcsúajándékának, a testületi múlt ápolásáért végzett kiemelkedő
tettének. Nem utolsósorban pedig látványos példát kaptunk arról, hogyan lehet nyugdíjasként is a közjót szolgálni.
*
Amikor szóba kerül a kiegyezés kori pénzügyminiszter életútja,
eddig leginkább Lónya község neve szerepelt a visszaemlékezésekben. Most azonban újabb mozaikkocka egészíti ki az általunk eddig ismert Lónyay-képet. (És valljuk be, Magyarországképünket is.) Ezt köszönhetjük Borsi Bélának, aki a záhonyi klub
jubileumi ünnepsége után delegációnkat elkalauzolta a közeli
Tuzsérra, ahol Ferkovics Tibor polgármester nagy hozzáértéssel,
részletesen bemutatta a tuzséri Lónyay-kastélyt. Ez volt az egykori pénzügyminiszter, gróf Lónyay Menyhért kedvelt tartózkodási helye, akinek utolsó kívánsága az volt, hogy ide temessék
el, de bizonyos akadályoztatás miatt végül Lónyán, a családi
sírkápolnában lelt végső nyugalomra.
Ugyanezt a lelkesedést, elkötelezettséget sugározta Bodnár
Róbert tiszteletes, a nagyközség református templomának bemutatásakor. A templom már régóta itt áll, de a kertjében az
ő elgondolása alapján kezdték el kialakítani fákból, cserjékből,
virágokból az Emlékezés kertjét. Történelmünk meghatározó
eseményeit követhetjük majd végig a botanika segítségével.
Lenyűgöző maga az ötlet is! Mondhatni, könnyű szép templom-
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kertet varázsolni, ha a tervező egyúttal botanikus is az emberi
lelkek gondozását ellátó papi hivatás mellett.
-schütz

KÖSZÖNET ÉS ELISMERÉS
A megyei nyugdíjastalálkozókon az alábbi személyek részesültek elismerésben a nyugdíjasklubban végzett munkájuk
elismeréseként:
Dániel Lászlóné (Somogy megyei Adóügyi Klub) Nyugdíjasokért emlékplakett
Dr. Major Mária (Komárom-Tatabányai Pénzügyőr Klub)
Nyugdíjasokért emlékplakett
Ferencsik Éva (Veszprém megyei Adóügyi Klub) Nyugdíjasokért emlékplakett
Mészáros Nándor (Kecskeméti Pénzügyőr Klub) Nyugdíjasokért emlékplakett
Motyovszki Andrásné (Nógrád megyei Adóügyi Klub) Nyugdíjasokért emlékplakett
Gratulálunk az elismerésben részesülteknek!
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Gondolatok a dél-dunántúli
nyugdíjas-találkozókról
Szeptember végéhez közeledve még nagy volt a csend és tanácstalanság a hagyományos találkozókkal kapcsolatban. Lesznek, vagy nem lesznek? Ez nagy kérdés volt a régióban is. Már
az is felvetődött konkrétan Pécsen, hogy a nyugállományú pénzügyőrök öntevékenyen, önszervezéssel, úgynevezett „batyus”
találkozót szerveznek. Ez ügyben szándéknyilatkozatot szerzett
be a klub szervezője. Pozitív volt a végeredmény, vagyis a pénzügyőrök szeretnének így is találkozni.
Aztán október vége felé jött a kedvező hír: az igazgatóságok
egy kicsit szűkebben, de gondoskodnak a nyugdíjasok hagyományos találkozójának megtartásáról. És kiküldték a meghívókat, amit a nyugdíjasok örömmel fogadtak, várták a találkozót
Pécsen, Kaposváron és Szekszárdon, ami úgy, mint tavaly, öszszevont lett. Tehát együtt adós és vámos!
Néhány adat a részvételekről, mivel igény mutatkozott
a statisztikára. Megyénként a nyugdíjasok száma „adós”„vámos” /továbbiakban: a. és v./ bontásban a kiküldött meghívók és visszajelzések szerint. Ugyanígy a részvételek: Pécsen 281 nyugdíjasból (171 a. – 110 v.), részvétel összesen
123 fő (96 a. – 27 v.). Kaposváron 244 főből (154 a. – 90 v.)
részvétel 94 fő (87a. – 7 v.). Szekszárdon 123 főből (104 a.
– 19 v.), részvétel 67 fő (65 a. – 2 v.). Régiós adatokról: öszszesen: 648 nyugdíjas (429 adós – 219 vámos), melyből

részvétel 284 fő (43,8%), éspedig 248 adós (57,8%) és 36
vámos (16,4%).
Jelzem, hogy 2016-ban a régiós részvétel: összesen 308 fő,
melyből 251 adós és 57 vámos. Ez már igazán elgondolkodtató! Tehát a vámos oldal változatlanul nagyon hiányos volt, még
most sem lett nagy „összeborulás”.
Általánosságban pozitívnak értékelhető viszont, hogy a rendező igazgatóságok mindegyike példát mutatott a nyugdíjasokkal való törődésével, azok megbecsülésével, továbbá azzal, hogy
viszonylag jól vendégül látta egykori munkatársait. Mindhárom
találkozón az igazgatók személyesen üdvözölték a résztvevőket,
tájékoztatást adtak a NAV-ot érintő változásokról, a hivatalok
munkájáról, az új feladatokról, sikerekről, eredményekről.
Köszönet a színvonalas és baráti légkörű találkozóért, ahol
a nyugdíjasok jól érezték magukat. Ez volt a második közös találkozó, mely érezhetően oldott légkörben zajlott, és még közelebb hozta egymáshoz a nyugdíjasokat. A találkozók nem voltak
időben korlátozva, elhangzottak szűkebb körökben viccek, régi
történetek, tréfás anekdoták, előkerültek fényképek esküvőkről, unokákról.
Tehát jó volt újra együtt lenni egy kis időre.
Varga Imre
régiófelelős

Ásó, kapa, nagyharang
Szokták mondani, hogy nagy kerítő a testület. Amikor 1949ben koedukálták a vám- és pénzügyőrség személyi állományát, ez már várható volt. Igaz, eleinte nemek szerint
elkülönítve tartották a szaktanfolyamokat, de kint, a szakaszokon úgyis találkoztak egymással a fiatalok. Később
aztán a Vám- és Pénzügyőri Iskola is engedékenyebb lett,

ügyőr-vámos vegyes házasságok sokasága. Hogy közeli példát
hozzak fel, két elnökünk, Czikora András és dr. Kaizinger Tibor
is a testületben találta meg élete párját.
Erre gondolhatott Untener Erika, amikor nagy titokban felkészült egy ismert házaspár köszöntésére, akik negyvenhat éve
mondták ki a boldogító igent. A fővárosi pénzügyőrök évadzáró-évadkezdő bankettjén robbant a meglepetés, amelybe csak
kevesek voltak beavatva. Saját dalszövegét énekelte el Erika az
érzelmeket megremegtető Colhen zenéjére a meglepett Sárosi
Gyula és felesége, Ági asszony tiszteletére. Maga az előadásmód és a szöveg is szívhez szóló volt, amely a házastársi hűség,
odaadás, az együtt öregedés szép és fájdalmas pillanatait fogalmazta meg. Csak gratulálni tudunk az ünnepelteknek, illetve az
ünneplés módját kitaláló előadónak!
g.

KOZMETIKA

így a bentlakásos tanfolyamokon persze hogy nem csak a
tananyaggal voltak elfoglalva a hallgatók… De hát, ez így is
van rendjén!
Nem kevés házasság köttetett meg pénzügyőr lányok és fiúk
között az idők folyamán, sőt az 1964-es összevonás óta pénz-
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Egy húszéves lány még nem jár kozmetikushoz, mert a fiatalság hamvassága miatt nincs rá szüksége. Ez azonban
nem így működik egy újság esetében… Mivel ez évben elérjük a második X-et, ezért itt az ideje egy kis csinosításnak,
frissítésnek. Magunkról, történetünkről majd a következő
lapszámban írunk, addig is barátkozzanak tisztelt Olvasóink
A Mi Lapunk megújult, fiatalos küllemével!
szerk.

a Mi lapunk – XXI. évfolyam

A siker titka

Fotó: Bircsák Adorján

Tavaly ünnepelte fennállásának 75. jubileumát a Pénzügyőr Zenekar, az Olasz Kultúrintézetben tartott ünnepi hangversennyel.
Decemberben hosszú évek óta karácsonyi koncertre várják a
hallgatóságot a Szent István-bazilikába, a következő év zenekari programja pedig rendszerint a január 26-i nemzetközi vámnap alkalmából tartott koncerttel kezdődik. Ez utóbbi esemény
arról is nevezetes, hogy ilyenkor nyújtja át a NAV vezetője vagy
a helyettese a muzsikus kollégák titkos szavazása alapján odaítélt Év Zenésze díjat. A Pénzügyőr Zenekarról kérdezem tehát

Kapi-Horváth Ferenc ezredes, vezető karmestert, aki a zenekar
művészeti és hivatali irányítása mellett komponista is egy személyben, s aki szerzői esteken mutatja be alkotásait.
– Most, érkezésemkor zeneszót hallottam kiszűrődni az irodából. Molnár Balázst, a zenekar kiemelt szólamvezető zenészét, fuvolaművészt kísérted zongorán. Mire készültök?
– Tessék hozzáképzelni még egy szép énekhangot is, mert
úgy lesz teljes a hangzás. Valaki felhívta a figyelmemet egy érdekes könyvre. Erzsébet királyné, vagyis Sissi versei Mészöly
Dezső fordításában jelentek meg a Sirály a Burgban című kötetben. Ezekből a szép, színvonalas versekből zenésítettem meg
hatot, most ezeket próbáltuk.
– Valamennyi koncerten óriási a siker. Mi kell ahhoz, hogy ezt
éveken keresztül fenntartsa a zenekar?
– Igyekszünk úgy összeállítani a műsort, hogy az elnyerje a
közönség tetszését. Egyébként minden évben művészeti tervet
kell összeállítani és – elfogadását követően – megvalósítani.
A zenekarban helyet foglaló, kiválóan képzett zenészek részéről
az egyéni gyakorlás, majd a karmesterek által irányított próbákon az ideális hangzás kialakítása sok munkát igényel. Meglehetősen gazdag a repertoárunk, és ezt állandóan bővítjük eredeti művekkel vagy átiratokkal. Sokféle műfajban otthonosak
vagyunk a barokktól a modern zenéig. Klasszikus örökzöldek,
opera-, operettfeldolgozások, indulók, szórakoztató, film- és
népzene, könnyűzenei sláger-összeállítások szerepelnek a műsoron. A kiemelt helyszínül szolgáló Műpa színpadán felléptünk
már olyan sztárokkal, mint Szakcsi Lakatos Béla vagy a Csík Zenekar.
– Sokféle felkérésnek kell eleget tenni. Miként lehet ezt megoldani a jelenleg 31 fő plusz két karmester létszámmal?
– A már felsorolt alkalmakon kívül nagyzenekari program még
az évente ismétlődő városmajori nyárköszöntő koncertünk, az
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október 23. alkalmából tartott ünnepi hangverseny, és a Szent
Máté-napi Fúvószenekari Fesztivál a Szent István-bazilika előtt.
Sportrendezvényeken, NAV-os családi napokon, a zánkai Országos Sportnapon is fellépünk. Az MLSZ felkérésére a nemzetközi
labdarúgó-mérkőzéseken mi játsszuk el a himnuszokat. Más
esetben viszont el kell osztani a zenekart három-négy kisegyüttesre. Meglehetős népszerűségnek örvendünk a NAV hivatalai
körében, s gyarapodnak a felkérések a tánczene, szalonzene
és a big band műfajában; de ki tudunk állítani kamaraegyüttest,
klarinétkvartettet, rézfúvós kvintettet (ebből többet is). Kezdik
felfedezni a bennünk rejlő lehetőséget a NAV nyugdíjasai is,
egyre gyakrabban kapunk felkérést nyugdíjastalálkozókon való
közreműködésre. Természetesen kegyeleti feladataink is vannak. Pénzügyőrök temetésekor
a család kérheti a szertartáshoz trombitás közreműködését.
– A legutóbbi, vámnapi koncerten a Louis
Armstrong-válogatás előadása közben jobbnál jobb szólókat hallhatott a közönség Nyers
Alex vezényletével. Frenetikus sikert arattak a
pénzügyőr zenészek! A karmester jelöli ki erre
a muzsikust?
– A karmesterek mindig örülnek a zenészek
ilyen önálló kezdeményezéseinek. Ha műsorra
tűzzük a szólóművet, az elvárás fokozott az
előadóval szemben. Talán azért is olyan átütő
hatásúak ezek a produkciók, mert a szólista
meg akarja mutatni, hogy mit tud.
– Ez szinte mindegyik darabról elmondható! Ha az ember lehunyt szemmel hallgatja a
Pénzügyőr Zenekar muzsikálását, olykor azt
hihetné, hogy szimfonikus zenekar játszik,
annyira finoman szólaltatják meg a zenészek
hangszereiket. Fúvós hangszerrel átvenni a hegedű, a nagybőgő vagy egyéb húros hangszer tónusát, az maga a csoda.
– Örülök, hogy ezt tapasztalod, mert ennek a hatásnak az
elérése a célunk szimfonikus darabok előadásakor. Szép fúvószenekari hangzást létrehozni – a szimfonikus zenekarhoz képest –, úgy érzem, sokkal nehezebb, de ha olyan tehetséges,
jól képzett, tapasztalt és az egyéni gyakorlást is komolyan vevő
muzsikusok alkotják a zenekart mint nálunk, akkor igazi művészi teljesítmény jöhet létre.
– Mindezt nagyra értékelve, s megismerve kissé a zenekar
életét, azt hiszem, közelebb kerültünk a titok megfejtéséhez.
Büszkék vagyunk a Pénzügyőr Zenekarra, köszönjük a sok szép
zenei élményt, és további sikereket kívánunk!
bgj

VÁMNAPI ELISMERÉSEK
A január 26-i nemzetközi vámnap alkalmából dr. Tállai
András, a NAV vezetője az alábbi személyeket részesítette
elismerésben:
Dr. Egyed Ferenc, a Győri Pénzügyőr Klub vezetőségi tagja
Szent Máté érdemérem arany fokozata,
Bárkovics Sándor, a Győri Pénzügyőr Klub vezetője Szent
Máté érdemérem arany fokozata,
Molnár Sándor, a Fejér megyei Pénzügyőr Klub vezetőségi
tagja soron kívüli előléptetés alezredessé,
Fischer Péter, a Pécsi Pénzügyőr klub tagja soron kívüli
előléptetés hadnaggyá.
Gratulálunk az elismerésekhez!
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Tatabánya is felsorakozott
Hagyományőrző szándékkal, valamint az adóági klub megalakításának céljából találkoztak időskorú volt alkalmazottaink
2017. november 21-én a tatabányai NAV-székházban. A NAV
Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága meghívását mintegy 60 időskorú, volt munkatársunk elfogadta. Ezen
munkatársak köszöntéséhez sikerült megnyerni a tatabányai
Erkel Ferenc Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekarát is. A fiatal zenészek gitárral, fuvolaszóval, szaxofonnal derítették jókedvre a
borongós novemberben idelátogató vendégeket.

Nemcsak a vidám zeneszó, hanem az egymás viszontlátása feletti öröm is megalapozta az este remek hangulatát.
dr. Ladosné Kelemen Éva iga zgatónő kedves szavakkal köszöntötte vendégeinket, akik közül néhányan nem is olyan
rég még aktívan dolgoztak. Igazgatónk rövid prezentációjában
összefoglalta a 2017. év történéseit. Volt adósaink érdeklődéssel hallgatták kiemelt adó- és vámbevételeink alakulását,
valamint azt is megtudták, hogy kis megyeként a vidéki igazgatóságok között kiemelkedő részesedéssel járulunk hozzá a
költségvetés bevételeihez. A friss nyugdíjasainknak még a hivatalból ismerősek voltak az olyan kifejezések, mint az eSZJA,
EKÁER, támogató eljárás, a régebbiek viszont csak a médiából
hallhattak erről. Az azonban mindegyikük számára újdonság
volt, hogy 2018. év elején a NAV ablakokat nyit a járási kormányhivatalokban.
A NAV NYOSZ alelnöke, Horváth Attila és a közép-dunántúli
régiófelelős, Dobos Károly bemutatták, hogy milyen előnyökkel jár a nyugdíjasklub megalakulása. A helyszínen negyvenen
jelezték belépési nyilatkozatukat, várhatóan 2018. év első negyedévében sor kerül majd a NAV NYOSZ Vértes Klub megalakulására, tatabányai székhellyel.
Végezetül szendvicsekkel, pogácsával, üdítővel és ásványvízzel vendégeltük meg nyugdíjasainkat. A résztvevők és jelenleg is
aktív munkatársaink hosszasan beszélgettek, adomáztak a régi
idők és egy-egy humoros történet felett.
Doktor Imre Zoltán

Nyugdíjas-találkozó Győrben
A Győr-Moson-Sopron megyei Adó- és Vámigazgatóság találkozóra hívta egykori, ma már nyugdíjas tagjait. E neves eseményre, a
győri felújított Kristály étteremben került sor, mely már számos
alkalommal adott helyet az egykori Vám- és Pénzügyőrség nyugdíjas-találkozóinak. Ez az első összevont nyugdíjas találkozó,
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melyen a Győr-Moson-Sopron megyei vámosok és „apeh-osok”
egy asztalnál ültek.
A megjelenteket Radicsné dr. Lampert Edit köszöntötte, majd
dr. Horváth Szabolcs igazgató üdvözölte a régióból érkezett vendégeket, melyek közt az adóágiak voltak többségben. Nagy
vonalakban ismertette a NAV helyzetét, eredményeit, jövőbeni
terveit. Őt dr. Kaizinger Tibor, nyugállományú pénzügyőr ezredes, a NAV NYOSZ elnöke követte, aki beszámolt a nyugdíjasok
helyzetéről, a mostani találkozó létrehozásának nehézségeiről
és a jövőbeni tervekről. Horváth A ttila a NAV NYOSZ adóügyi
alelnöke, az Arrabona Nyugdíjas Klub vezetője is méltatta a klubokban tevékenykedő tagok munkáját. Bárkovics Sándor, nyugállományú pénzügyőr őrnagy, a Győri Pénzügyőr Klub vezetője
is köszöntötte a megjelenteket, remélve, hogy legközelebb több
pénzügyőr jön el a találkozóra. Rózsa Róbert, nyugállományú
pénzügyőr százados, régiófelelős pedig a beszámolók utáni jó
szórakozást és jó étvágyat kívánt a felszolgált vacsorához.
Egy ilyen találkozó nem maradhat vers nélkül, már hagyomány, hogy Scher Istvánné elmondja saját költeményét, melyet
tapssal köszönt meg a hálás közönség. Sokan vannak, akik csak
ezeket az évente ismétlődő alkalmakat tudják megragadni a
volt kollégákkal való találkozásokra. Azonban újabb kapcsolatok is kialakulhatnak a pénzügyőr és adóági nyugdíjasok között,
ismerkedtek egymással, eszmét és tapasztalatokat cseréltek.
Talpas Balázs

Januári csillaghullás csörögével
A Pécsi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub az idei év első klubgyűlését
február 9-én tartotta szokásos bázisán. Sajnos klubvezetőnk
még a kórház „vendégszeretetét élvezte”, de már Pécsen, a
szomszédságunkban. Kultúrfelelősünk nyitotta meg a klubgyűlést, köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Varga Imre
ezredes úr, régiófelelős szintén köszöntötte a tagokat, majd
kedves kötelességének eleget téve átadta Tállai András, a NAV
vezetőjének 38. számú parancsát, amelyben Fischer Péter
nyugállományú főtörzszászlóst munkája elismeréséül soron kívül kinevezte a NAV tiszti állománycsoportjában nyugállományú
pénzügyőr hadnagynak.
A továbbiakban a gyűlés elfogadta a 2017. évi beszámolót
(létszám, gazdálkodás, személyzet, valamint kulturális témában), majd megemlékeztünk a közelmúltban lezajlott nemzetközi vámnapról, melynek részeként felolvastuk a dr. Balogh
György volt országos parancsnok, nyugállományú pénzügyőr
altábornagy által megfogalmazott „ünnepi parancsot”.
Ezek után tértünk át a 2018. év munkatervének ismertetésére, amelyet a jelenlevők egyhangúlag elfogadtak. Majd a vezetőség által a márciusi országos küldöttgyűlésre javasolt delegáltakat a tagság látható többséggel megszavazta. A klubgyűlés záró
részében lehetőség volt az idei tagdíjak befizetésére, illetve
egyik klubtársunk jóvoltából – a farsangi időszakra tekintettel –
jóízű csörögefánkot eszegetni.
Végezetül egy kis kötetlen beszélgetés következett üdítő és
pogácsa kíséretében. Mindannyian elégedetten, jó hangulatban
távoztunk a mielőbbi viszontlátás reményében.
Fischer Péter
Pécsi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub
(Lapunk állandó pécsi tudósítójának gratulálunk előléptetése
alkalmából! - szerk.)
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Pécs, a megunhatatlan
A Nagykanizsai Pénzügyőr Nyugdíjas Klub tagjai ismét Pécsre
indultak városnézésre – mert oda érkezve az ember mindig tud
valami újat, valami szépet felfedezni, amit még nem látott, amit
még érdemes megnézni. A nagy hőségben jólesett a frissítő, kinek a fagylalt, kinek hűsítő folyadék, mert azt pótolni kell (az orvos megmondta). Persze a nehezen mozgó láb, a fájó derék miatt nyöszörgünk magunkban, de a kíváncsiság hajt, és megyünk
csak előre, figyelve a sok látnivalót és hallgatva az idegenvezetőt. A nap folyamán mégsem értünk a sok látnivaló végére…
A városnézés után a Pécs melletti Orfűn költöttük el ebédünket,
a finom kemencés sült ételeket. Megígértük magunknak, hogy
jövőre folytatjuk a város felfedezését…
Koósz Miklós

Farsangolásunk során leballagtunk a télies Duna-partra. Útközben több busóval találkoztunk. A főtéren élveztük a horvát
népzenét, egyik nyugdíjastársunkat pedig még táncba is vitték
a maskarások.
Az idő egyre barátságtalanabbá vált, így csapatunk néhány
tagja a tervezettnél korábbi járattal utazott haza, de a többieket
sikerült melegen tartani egy kis hazai tüzes vízzel. A kitartóak
jutalma a farsangi karneváli forgatag megtekintése volt. A felvonulás után a legbátrabbak is hazatértek a soron következő
távolsági busszal.

Télűzőben
A tavalyi évhez hasonlóan farsangoló kirándulást szervezett a Pécsi Pénzügyőr Klub a busók földjére, Mohácsra. A programra baráti szeretettel meghívtuk az Adóági Klub tagjait is, akik örömmel
tettek eleget a meghívásnak. Hogy a nagy tömeget és tolongást elkerüljük, kisfarsang napjára időzítettük a kirándulást. Sajnos kissé téliesre, zordra fordult az idő, hősies csapatunk ennek ellenére
útra kelt. Némi busz okozta izgalom után érkeztünk meg Mohácsra, ahol elsőként felkerestük a Busóudvar éttermet. Ott elfogyasztottuk a sokác nemzeti eledelt, a köcsögös babot, majd sétára indultunk az ünnepi ruhába öltözött, farsangra készülő kisvárosban.
Jókedvünket egyik társunk rosszulléte árnyékolta be, aki sajnos a
mohácsi kórházban vendégeskedett a továbbiakban.

HÚSZ ÉV BÚ ÉS ÖRÖM
Megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepelte a Záhonyi Nyugdíjas Klub, amelynek élére Borsi Bélát választották
meg 1997. szeptember 16-án, aki ma nyolcvan felett is ellátja a klubvezetői feladatokat. Emellett a Városi Nyugdíjas
Egyesület elnöke is. Az elnökséget kéviselő dr. Kaizinger Tibor elnök, Csík Bálint és Netye
Miháy társaságában a díszvendégek között helyet foglalt
még Helmeczi László, Záhony
polgármestere, Nagy Gyula
észak-alföldi régiófelelős, és
Nagy Elek, a Városi Egyesület
alelnöke. A hivatásos állomány
vezetői közül senki nem tisztelte meg az eseményt a megyétől miként a helyi vámhivataltól sem…
Megalakulásukor 26 fő volt
a létszám, 23 férfi és három
nő. Legfőbb gondjuk az elhelyezés volt. Ez megoldódott
egy időre a vámhivatal oktatótermében. Az épület felújítása
után azonban új megoldás után kellett nézniük. Mivel 2000ben a város nyugdíjasainak sürgetésére megalakult a Városi
Nyugdíjas Egyesület, amelynek vezetésére Borsi Bélát kérték fel, megoldódott a pénzügyőr klub elhelyezési gondja is.
Beszéde végén a klubvezető így foglalta össze az eltelt húsz
évet: „Búból és örömből egyaránt kijutott.” Ezt követően a
díszasztalnál ülő vendégek mindegyike felszólalt, méltatva
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Útközben megbeszéltük, hogy a kellemetlenségeket leszámítva ismét egy szép, élményekkel teli kiránduláson vagyunk túl, és
nem utolsósorban sikerült segítenünk a mohácsi busóknak az
amúgy kis késéssel ideérkezett telet elűzni, hogy aztán a jövőben szép tavaszi napsütésben folytathassuk kirándulásainkat.
Fischer Péter
a klubvezető tevékenységét, amellyel ezt a változó létszámú
kis társaságot összefogja.
Ilyen jeles alkalom nem múlhat el elismerés nélkül. Ezúttal
Beregszászi Imre ny. pénzügyőr hadnagy és Ertsey Péter klubtagok részesültek a Nyugdíjasokért plakett elismerésben, amit
a NAV NYOSZ elnöke, dr. Kaizinger Tibor adott át. Emléklapot,
s a hölgyek emellett egy szál virágot is kaptak a kluvezetőtől, a
jubileumi ünnepségen való részvételért és támogatásért.
Ezen a Borsi Béla eleganciájával, igényességével megrendezett ünnepségen inkább
az öröm volt hangsúlyos. Vers
hangzott el az ünnepséget levezénylő Olexa Ferenc, a klub
egyik ifjú nyugdíjasa fiának,
Péternek előadásában, és a
Vadvirág kórus szórakoztatta
dalaival az ünneplőket. Ebéd
után zsúrkocsin gördítették be
a hatalmas születésnapi tortát, amelynek felszeletelését
Baráthné Icu vállalta magára.
Amíg az ünnepi torta tűzijátéka sziporkázott, a szokásos
születésnapi dallam mellett dr. Kaizinger Tibor felidézte az
előző napi, pasaréti pénzügyőr találkozó egyik vidám jelenetét, és a jelen lévő kórustagok közreműködésével itt is elénekeltük az Újra itt van a nagy csapat kezdetű dalt.
Jó hangulatban zárult az első húsz év, amelyhez szívből
gratulálunk a záhonyiaknak, mindenekelőtt Borsi Bélának,
és kívánunk még sok szép, tartalmas évtizedet a csapatnak!
BGJ
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Régi-új hagyomány Komáromban
Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a NAV Komárom-Esztergom megyei Adó- és Vámigazgatóság vám szakterületi nyugdíjasainak találkozóját Komáromban. (A komáromi nyugdíjas pénzügyőrök Székesfehérvárra jártak korábban a régiós
találkozókra. A „megyésítés” óta viszont nem volt részük év végi
meghívásban. Mostantól helyben, Komáromban találkozhatnak
a megye szakmai vezetőivel ezen alkalmakkor. A hagyományteremtő kifejezés erre értendő. - szerk.) A rendezvény helyszínéül
a Vasmacska étterem szolgált.
A nyugdíjas-találkozó köszöntő beszédében dr. Ladosné Kelemen Éva igazgató asszony méltatta a nyugdíjasklub hagyományait, tájékoztatást adott, valamint bemutatót tartott az igazgatóság működéséről. Reményét fejezte ki, hogy a most alakuló
adóági nyugdíjasklub, valamint a már régóta működő vámági
nyugdíjasklub egymást segítve a jövőben aktívan együttműködik; az újonnan létrejött, volt adóhivatali nyugdíjasokat tömörítő
klub, illetve a vám- és pénzügyőri nyugdíjasklub egymást segítve, egymás mellett tud majd működni.

kat a klubban. Minden hónap második szerdáján jövünk össze
a hivatal dr. Nagy János utcai vendégházában, melyet vezetőink,
Szalayné Marika igazgató asszony, majd Lukács Gyuri igazgató
úr engedélyével használhatunk. Nagyon hálásak vagyunk érte,
köszönjük!
Kezdeti taglétszámunk 23 fő volt, ma már 51 főre gyarapodtunk. A klubvezetői teendőket kezdettől fogva Cseh Istvánné Gizike látja el, gazdasági felelősünk Sebők Lászlóné Jolika. Mindketten mindenki nagy megelégedésére, nagyon lelkiismeretesen
végzik hálásnak egyáltalán nem mondható munkájukat, melyet
az is bizonyít, hogy a februári tisztújító klubfoglalkozáson újraválasztottuk őket. Kultúrfelelősünk a tisztújító klubfoglalkozásig
Sütő Margó volt, de egyéb irányú elfoglaltsága miatt lemondott,
helyette Papp Marikát választottuk meg mindnyájunk nagy örömére.
Minden évben gazdag programokat szervezünk. Évente három-négy alkalommal külön buszos kirándulást teszünk a tagok által javasolt helyekre. A Mi Lapunkban és a NAV NYOSZ
honlapján rendszeresen beszámolunk utazásainkról és egyéb
klubeseményekről.
A téli időszakban benti programokat szervezünk, voltak már
nálunk a patchwork klub tagjai, hogy megmutassák munkájukat,
de előfordult kozmetikai, tisztítóeszköz-bemutató is. Egy alkalommal egészségügyi dolgozó segítségével vércukorszintmérést
is végeztünk klubtársainknál. Megemlékezünk a magyar kultúra napjáról, ahol Sütő Margó egy költőnő ismerősét látjuk vendégül.
Februárban farsangolunk Tóth Ági nagyon finom fánkjai elfogyasztásával, amihez a tagok hoznak különböző házi készítésű lekvárokat. Februárban, most első alkalommal, a torkos
csütörtök keretében közös ebéden vettünk részt. Novemberben
már több alkalommal is Márton-napi rendezvényen libaebédet
fogyasztottunk, így volt ez az idén is.
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a nógrádi adóági klubbal.
Tavasszal mi látogatunk hozzájuk, ősszel ők jönnek Egerbe.
Mindkét alkalommal gazdag programot állítanak, illetve állítunk

VERSENYFELHÍVÁS

Ezt követően Dobos Károly, a NAV Nyugdíjasainak Országos
Szövetsége (NAV NYOSZ) közép-dunántúli régiófelelőse tartott
egy rövid köszöntő beszédet, tájékoztatva a résztvevőket a szövetség munkájáról, azokról a lehetőségekről, amelyek a nyugdíjasok számára adottak – például hévízi üdülés.
Végezetül Szegedi Gyula, a Komáromi Pénzügyőr Klub vezetője ismertette a klub működését, az eddigi eredményeket, eseményeket, illetve a jövőbeli terveket.
A találkozón a komáromi Egressy Béni Zeneiskola négy növendéke és két tanára színvonalas műsorral szórakoztatták a
jelenlévőket. A műsort Egyed László nyugállományú pénzügyőr
főhadnagy gyönyörű szavalata zárta. A fehér asztalos vacsora
mellett kötetlenül beszélgettek vezetőink és nyugdíjasaink.
Rózsahegyi Zsolt

Ötévesek lettünk
Hogy szalad az idő! 2018 decemberében már ötévesek lettünk.
2012. december 12-én alakult meg az Egri Adóügyi Nyugdíjas
Klub Csehné Gizike szervezésének köszönhetően. Többekkel
együtt én is kezdetektől tag vagyok. Nagyon jól érezzük magun-
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos
Szövetsége a hagyományok megőrzése, ápolása, valamint
a hagyományos magyar ízek és gasztronómia iránt érzett
elkötelezettség, továbbá az általa képviselt nyugdíjasok
ez irányú tevékenységének népszerűsítése céljából hagyományteremtő szándékkal meghirdeti az I. NAV NYOSZ Magyar Ízek Fesztiválja gasztronómiai versenyt.
I. helyezés: Serleg + elismerő oklevél
II. helyezés: Serleg + elismerő oklevél
III. helyezés: Serleg + elismerő oklevél
Ezenkívül minden további döntőbe jutott csapat elismerő
oklevélben részesül. Az első helyen végzett csapat jutalma
továbbá, hogy egy évig birtokolhatja a NAV NYOSZ mesterszakács vándorserleget.
A döntő helyszíne: NAV KEKI Oktatási Központja és Csónakháza (Budapest, Királyok útja 317-319.)
Időpontja: 2018. szeptember 8.
További részleteket, határidőket, a lebonyolítás menetét
a „Nevezési feltételek” dokumentum tartalmazza.
Mindenkinek eredményes versenyt, és sok sikert kíván a
szervezőbizottság nevében:
Varga István
projektfelelős

a Mi lapunk – XXI. évfolyam

össze; megvendégeljük és megajándékozzuk egymást, és megismertetjük a másik felet a város és környékének nevezetességeivel is.
Minden évben két alkalommal közös névnapot tartunk, ahol
az első és második féléves névnaposokat, valamint a kerek évfordulósokat köszöntjük. Ilyenkor Balázs Béla bográcsban főz
mindenféle finomságot. Decemberben, az év utolsó összejövetelén évbúcsúztatót tartunk, ahol általában disznótoros finomságokat sütünk és fogyasztunk el, majd a tagok által hozott sütemények kerülnek az asztalra.
Elhatároztuk, hogy az idei, ötödik évfordulónkat közös ebéddel tesszük emlékezetessé, így a december havi klubfoglalkozásunk alkalmával elmentünk az Expressz-Aranysíp Étterembe,
ahol az előzetes egyeztetések alapján szinte családias hangulatban fogyasztottuk el az ebédet. Többen táncra is perdültek,
az ismertebb nótákat pedig fennhangon énekeltük. Nagyon jól
éreztük magunkat. Jó volt látni a tagok összetartását, a jó hangulatot.
Klubéletünkben sajnos voltak már fájdalmas események
is. Elbúcsúztattuk Király Pistát, Kerekes Istvánné Marikát és
Bozsik Lajosné Klárikát, de emléküket megőrizzük.
Mindent egybevetve látható, hogy nem unatkozunk. Minden
rendezvény, klubfoglalkozás nagyon jó hangulatban telik, jól
érezzük magunkat, és legalább havonta egyszer látjuk egymást,
tudunk egymásról, jókat beszélgetünk, nevetgélünk, beszámolunk egymásnak az eltelt egy hónap történéseiről, nagyon jól
érezzük magunkat.
Nagy Jánosné Márti
klubtag

Ünnepélyes klubnap
kitüntetéssel
A Győri Pénzügyőr Nyugdíjas Klub februári összejövetelén
kellemes élmény érte a megjelenteket. A klubtagokat a klub
vezetője, Bárkovics Sándor köszöntötte. Külön köszönetét fejezte ki a NAV NYOSZ elnökének dr. Kaizinger Tibor úrnak, és
a Győr-Moson-Sopron megyei NAV igazgatóság helyettes igazgatójának, Mogyorósi Attila ezredes úrnak, hogy személyes jelenlétükkel megtisztelték a klubot. Ezután beszámolt röviden
az elmúlt év klubtevékenységéről, a keletkezett nehézségekről,

és a szervezett klubtevékenységek sikeréről. Kifogásolta, hogy
az elnökség későn küldi meg a támogatásokat, ezért féléves
csúszásokkal tudjuk csak kifizetni a keletkezett számlákat.
Szólt a szociális és kegyeleti ügyek intézésénél tapasztalt nehézségekről, amikor a temetési segély igénylését a családtag
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STATISZTIKA
Rendkívül érdekes és tanulságos a statisztika, amit Varga Imre régiófelelős elénk tárt. Érdemes lenne az összes
régió tekintetében elkészíteni és nyilvánosságra hozni
hasonló felmérést. Az adatok alapján talán ki lehetne deríteni a pénzügyőr nyugdíjasok távolmaradásának okát.
Elnökségi tagként részt vehettem néhány nyugdíjas-találkozón. Volt olyan igazgatóság, ahol külön, máshol összevonva hívták meg az adóügyi és a vám- és pénzügyőrségi
nyugdíjasokat. Volt, ahol csak a megyei igazgató tartott beszédet, máshol a szakmai területért felelős pénzügyőr igazgatóhelyettes is tájékoztatta a jelen lévő nyugdíjas pénzügyőröket az utódok munkájáról. Mivel őket ez érdekli igazán.
Talán többen jelennének meg a találkozókon, ha a hivatásunkról pénzügyőr vezető beszélne a nyugdíjasoknak, köszöntve és megtisztelve az elődöket. (Ellenpéldaként említhetjük Pest megyét, ahol egyetlenegy pénzügyőr sem jelent
meg, noha ott maga az igazgató is egyenruhás.)
Felvetésem csupán egy hipotézis, valójában személyesen kellene megkérdezni nyugdíjas pénzügyőreinket. Vagy
a környezetükben élő kollégákat…
-g-

nem tudja megküldeni, illetőleg hiányosan, nem az elvárásoknak megfelelően küldi meg az okmányokat. Fontosnak tartja
a klub utánpótlásának kérdését, s a meghatározott funkciók
betöltésére alkalmas személyek megkeresését, kiválasztását.
Hiányosságnak vélte, hogy az igazgatóság nem tájékoztatja a
klubot a nyugdíjba vonuló testületi tagokról. Ugyanakkor megnyugvással újságolta, hogy az aktív dolgozók közül pártoló tagok jelentkeztek a klubhoz.
Dr. Kaizinger Tibor elnök úr felszólalásában köszöntötte a
megjelenteket, s külön öröm volt számára, hogy sok ismerős
arcot lát a klubtagok között. Hozzászólásában kiemelte, hogy a
szövetség törekszik az elmúlt évek gyakorlatára, amikor évente
egyszer országos találkozót szerveztek. A kibővült tagság sajnos
nehézséget okoz anyagilag és helyszínileg is ennek a megszervezésére. Ezért más lehetőséget terveznek a közös összejövetelekre, mint például az országos főzőverseny. Reményét fejezte
ki, hogy a Rajka–Hegyeshalom–Győr háromszögben nyugdíjba
ment mintegy négyszáz fős állományból egyre többen jelentkeznek a klubokba, hisz így részt tudnak venni a közös összejöveteleken és kirándulásokon. Ezt követően került sor a még január 26-án Tállai András államtitkár úr által adományozott Szent
Máté Érdemérem arany fokozatának átadására Bárkovics Sándor és dr. Egyed Ferenc részére, akik 80., illetve 70. születésnapjukat ünnepelték. Az oklevelek és érdemérmek ünnepélyes
átadását követően a díjazottak megköszönték az elismerést,
röviden vázolva az elmúlt évek történéseit és a jelen körülményeiket, eseményeket és egészségügyi helyzetüket elemezve.
Kötetlen beszélgetéssel folytatódott a program, majd a jelen
lévő Tóth Bálint klubtagunk névnapi köszöntése következett.
A poharak összekoccintását követően még megbeszéltük a közeljövőben esedékes klubtevékenységeket, az áprilisi kihelyezett klubnapra történő felkészülést, amelyen egy szálkamentes
halászléfőzés lesz a fő attrakció. A kétórás klubnapot az önköltséges áprilisi Parlament-látogatás és a májusi szentendrei
kirándulással kapcsolatos technikai kérdések megbeszélésével
zártuk.
Jáni Lajos
kultúrfelelős
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ÉLETUTAK

Szeged híres város

Ha közvéleménykutatást tartanának arról, hogy ki a legismertebb
nyugdíjas pénzügyőr, dr. Király
Vince ny. ezredes biztosan dobogós helyezést érne el. Megyei parancsnoki munkája, valamint a
Vám- és Pénzügyőri Iskolán végzett oktatói tevékenysége révén
vált népszerűvé. Ez utóbbi minőségében találkoztam először
vele, amikor egy alapfokú szaktanfolyam hallgatóit kísérte helyszíni oktatásra Komáromba. Ez
volt az első információm róla. A másik meg az, hogy szegedi.
– Büszke lehetsz szülővárosodra, sok híres embert adott a
hazának, habár nem mindegyik született Szegeden.
– Velük ellentétben én tősgyökeres szegedi vagyok. Az Alsóvárosból való, ahol nagyszüleim még földműveléssel, állattartással foglalkoztak. Apám nem követte ebben a példájukat,
iparos lett – kárpitos. Én viszont már nem kétkezi munkával kerestem a kenyerem.
– Vagyis elfajzottál őseidtől.
– Én ezt nem minősítem annak. Sőt, törvényszerűnek tartom
a nemzedékek által történő foglalkozásváltást. A fizikai munkától egyébként nem idegenkedem. Csaknem teljesen egyedül
művelem meg a rákoshegyi házamhoz tartozó kertet. A kerületi
kertbarátok körének előadásaira is eljárok. Mindig tanulok ott
valami újat.
– Ez már a jelen, de a történetben még Szegeden vagy.
– Teljesen nem is szakadtam el onnan. Az általánostól kezdve
ott végeztem minden iskolámat, a Radnóti Miklós Gimnáziumban
érettségiztem. 1957-ben kerültem el Szegedről, amikor behívtak
katonának. Leszerelésem után egy rövid ideig a vasútnál dolgoztam, amikor édesanyám azt javasolta, hogy menjek inkább vámőrnek. Egy távoli rokonunk, Csanádi Endre is ott dolgozik, és jól
érzi magát. A szülő mindig jót akar a gyermekének – gondoltam –,
és beadtam a felvétel iránti kérelmemet a vámőrséghez. 1960.
október 16-án felvettek és a Kelebiai Vámhivatalhoz helyeztek.
– Akkoriban nem sok jót hallottam erről a hivatalról.
– Nekem kellemes emlékeim vannak Kelebiáról legfőképpen
azért, mert egy táncmulatságon ott ismerkedtem meg a leendő feleségemmel, akivel azonnal egymásra találtunk, és utána
ez a hirtelen ránk tört vonzalom tovább erősödött. 1962. július 29-én házasságot kötöttünk, de ez még csak a polgárinak
nevezett volt, mert a munkaadóink részéről várható retorziókat
elkerülendő a templomi esküvő megtartására Budapestre zarándokoltunk. Mindketten fontosnak tartottuk ugyanis, hogy egy
távoli kápolna áhítatos csendjében is kimondjuk a holtomiglanholtodiglant. Az 1963. évet a Szegedi Vámhivatal állományában
kezdtem, majd néhány évet a Röszkei Vámhivatalnál töltöttem,
de 1969-ben ismét Szegeden voltam. Kineveztek a Szegedi
Vám- és Pénzügyőri Szakasz parancsnokhelyettesének. Az állomáshelyek ismertetése közben egy „apróságot” szinte kihagytam, 1964-ben esti tagozaton befejeztem tanulmányaimat Szegeden a József Attila Tudományegyetem Jogtudományi Karán.
– Tudomásom szerint más tanintézettel is volt szoros kapcsolatod.
– Nyilván a Vám- és Pénzügyőri Iskolára gondolsz. Szakmai
tudással alaposan felvértezve érkeztem oda 1973-ban. Előző
állomáshelyeimen mind a belterületi, mind a határ vámhivatali, mind pedig a jövedéki munka területén Garamhegyi Ferenc
és hozzá hasonló kiváló szakemberek irányítása mellett széles
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körű ismeretekre tettem szert, és minden erőmmel arra törekedtem, hogy sikeresen átadjam tudásomat az új nemzedéknek.
Oktatási munkámat nagyon komolyan vettem. Előadás közben
mindig a hallgatók szemét figyeltem, hogy azonos hullámhoszszon vagyunk-e. Nem tűrtem, hogy közben valaki mással is foglalkozzon. Úgyhogy olyan csend volt az előadó teremben, hogy
a méh zümmögését is meg lehetett volna hallani. Úgy érzem,
nekem is részem volt abban, hogy az akkori hallgatók közül később többen is magas beosztásba kerültek. Ilyen volt például
Arnold Mihály, aki országos parancsnok lett.
– A legsikeresebb éveid tehát az Iskolához kötődtek?
– Mindezek ellenére nem. Testületi pályafutásom csúcsának a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1976-ban kezdődött
tíz évet tekintem, ahol eleinte megyei parancsnokhelyettesként,
majd rövid idő múlva megyei parancsnokként dolgoztam. Emberi és szakmai tekintetben olyan próbatételnek voltam kitéve,
mint sehol máshol. Miskolc város és a megye legfőbb vezetőivel
volt partneri kapcsolatom. Velük szemben kellett testületünk érdekeit képviselnem. Nagyobbik lányom súlyos betegsége miatt
kényszerültem Miskolcot elhagyni, mivel gyógykezelésére csak a
fővárosban volt lehetőség. Visszakerültem az Iskolára, de most
már parancsnoknak. Három év múlva a VPOP-re helyeztek, a
Vámvizsgálati Önálló Csoporthoz. Onnan mentem nyugdíjba
1992. november 30-án alezredesi rendfokozatban. Nyugdíjas
koromban léptettek elő ezredessé.
– Nyugdíjas éveid egy része a szemem előtt zajlott le, a másik felét azonban homály fedi.
– Valószínűleg arra a tizenhárom évre gondolsz, amikor a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által szervezett vámkezelői
tanfolyamokat vezettem. Társaimmal, akik többnyire szintén
pénzügyőr nyugdíjasok voltak, rengeteg vámkezelőt képeztünk
ki. Akkoriban nagy szükség volt a tevékenységükre. Időközben
bekapcsolódtam nyugdíjas szövetségünk munkájába is. Budapesten akkor két klub működött. Az egyiknek, a VPOP elnevezésűnek, tizenegy évig voltam a vezetője. A Vám- és Pénzügyőrség
Nyugdíjas Alapítványa kuratóriumának jelenleg is tagja vagyok.
– Pénzügyőri pályád során sikeresen betöltöttél több felelősségteljes posztot is. Szilárd családi háttér nélkül ez nem ment
volna. A feleségedet, Erzsikét közös autóbusz-kirándulásokról
ismerem. De a többiekről alig hallottam valamit.
– Ez bizony súlyos hiba a részedről. Két lányom van, büszke vagyok rájuk. Az 1965. július 5-i születésű Edina követte a példámat
annyiban, hogy ő is jogot végzett. Jelenleg egy jól menő belvárosi
ügyvédi iroda vezetője. Nagy örömet okozott nekem azzal, hogy
pont a nyolcvanadik születésnapomon, 2017. november 30-án
tartott gálaesten vette át az év jogásza címet, amelyet egy pályázaton első helyezést elért dolgozatáért kapott. Ágota, a másik
lányom 1974. november 11-én született, és hozzám hasonlóan ő
is a pénzügyőri pályát választotta. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozik, alezredes a rendfokozata. Összesen öt unokám van,
rájuk is büszke vagyok. Az egyik éppen az ittléted alatt telefonált,
hogy sikeres lett a német nyelvvizsgája is, az angolt már korábban
letette. Így nőttek az esélyei a majdani egyetemi felvételhez.
– A szomszéd kerületből meglepően hamar elértem hozzád.
Ízlésesen berendezett lakásod részletes bemutatása érdekében
nem tekintettél el az emeletre vezető, számomra túl meredeknek tűnő falépcső megmászásától sem. Így megszemlélhettem
azt a pianínót, amit lányaid zenei műveltségének fejlesztése érdekében vásároltál. Rajtad kívül a kollégák között ilyen tekintetben csak egy hasonlóan gondos lányos apát ismerek. A nevét
azonban nem árulhatom el, mert az már nyílt öndicséret lenne.
Kis István

a Mi lapunk – XXI. évfolyam

Út az arany minősítésig
A Szombathelyi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub tagjai Tóth Pista gondosan rendezett kertjében találkoztak ősszel, immár második
alkalommal. Pista és felesége, Erzsike önzetlen vendégszeretete példaértékű. A nagyszerűen elkészített étkek elfogyasztása után, amit két kiváló mesterszakácsunk, Sőbér Árpi és
Oláh Guszti varázsolt az ízlésesen megterített asztalra, a kerti
veranda virágos szegletében beszélgetünk Senviczki Béla nyugállományú pénzügyőr százados úrral. Elfogult vagyok vele kapcsolatban, mert egyrészt tizenhárom évig parancsnokom volt,
másrészt a nóta szeretete is összeköt bennünket.
– Hogyan kezdődőtt a pénzügyőri pályád?
– A hidasnémeti vámhivatalnál kezdtem 1963-ban barna ruhás vámosként. Az alapfokú szaktanfolyam elvégzése után nem
sokkal később Kőszegre kerültem. Ebben a gyönyörű városban,
ami az Alpokalja gyöngyszeme, tizenkét évig éltem és dolgoztam, kezdetben beosztottként, majd parancsnokhelyettesként.
Érdekességként említem, hogy sokat segíthettem Bók Misinek,
aki ugyancsak itt kezdte a szolgálatát. Később ő leszerelt, és
egy nagy hírű külkereskedelmi vállalat vezető munkatársa lett.
Ma klubunk jeles tagja.
– Mi történt a későbbiekben?
– A bucsui határátkelő megnyitásakor, 1976-ban kineveztek
a vámhivatal élére. Kezdetben nem volt túl nagy a forgalom,
de a későbbiek során egyre népszerűbbé vált az átkelő, sokkal élénkebb lett a mozgás. Időközben elvégeztem a felsőfokú
szaktanfolyamot. Küzdelmes, nehéz időszakok is voltak, ami
az úgynevezett „Gorenje-időszakban” teljesedett ki.Többször
6-8 km-es sorok várakoztak be- és kilépő forgalomban egyaránt.
Gyakoriak voltak a 16 órás szolgálatok.
– Tavaly az átkelő megnyitásának 40. évfordulójára szervezett ünnepségen elmeséltél néhány anekdotát abból az időszakból. Felidéznéd?
– Szívesen. Egy alkalommal idősebb bácsit kérdezett a vizsgálatot végző. „Mit vásároltak?” „Hát, olyan komondort (Commodore 64)” – hangzott a válasz. „Hát kuvasz nem volt?” – élcelődőtt
a vámos. Másszor pedig a nagymama, akit a vámmentes keret
összevonása miatt utaztattak, a pénzügyőr kérésére, hogy van-e
elvámolnivaló, a néni így szólt „Hütőládát vettünk, itt van az autó
tetején.” „Lesz mit beletenni...?” – érdeklődött a kolléga, mivel
komoly, 40 százalékos húsáremelés volt éppen. Habozás nélkül
érkezett a felelet. „A gyerekek már beletették a videjót.”
– Kedves történetek, szerencsére én is részese lehettem hasonlóknak. Emlékszem, sok szép családi összejövetelt szerveztél a vámhiatal dolgozóinak. Ezt ma csapatépitésnek nevezik.
– Több alkalommal előfordultak ilyen jellegű találkozások,
ahol valóban családias légkör alakult ki és mindig felcsendültek szebbnél szebb dalok.Volt olyan, hogy szolgálat után betértünk egy hangulatos kisvendéglőbe, ahol cigányzene szólt és
nótázgattunk. Hagyományossá váltak a sportdélutánok. Büszke
vagyok arra, hogy társadalmi munkában a kollegákkal karöltve sikerült nagyon széppé tenni az átkelő környékét. Az osztrák
vámhivatallal pedig már akkor napi kapcsolatot alakítottunk ki,
amikor kis túlzással még átnézni sem volt szabad a határon.
– Kérlek folytasd!
– l989-ben nyugállományba vonultam, de egy pillanatig sem
tétlenkedtem. Dolgoztam egy utazási irodánál, azt követően
biztosítással foglalkoztam. A Szombathelyi Városi Bíróságon
12 évig ülnök voltam. Az ítélkezési szünetekben nyáron pedig
Zamárdiban, a tájházban teremőrként tevékenykedtem, így a
nyaralást összekötöttem a munkával. Maradt időm a horgászatra is, amit nagyon kedvelek. Szeretem a jól elkészített halászlét,
de a sült halat sem vetem meg.

2018/1. szám – március

– Volt még feladat, amit elláttál?
– Két cikluson keresztül – dr. Skoda Dénes után – a Szombathelyi Nyugdíjas Klub vezetőjévé választottak. Igyekeztem
megfelelni az elvárásoknak, úgy érzem jó feltételekkel adtam át
a váltóbotot Rózsa Robinak. Ma már nem dolgozom, de gyakran
éneklek.
– A dalok szeretetét honnan örökölted?
– Szüleim nagyon szerették a zenét és az éneklést. Édesapám egy falusi zenekarban cimbalmozott, többször elkísértem
lakodalmakba. Így kezdődött.
– Képezted a hangod?
– Nem, teljesen autodidakta módon éneklek. A Szív a Szívért
Egyesületnél kezdtem, több mint tíz éve. Később az Aranykorúaknál folytattam, kiváló karnagyunk Hajba tanár úr vezetésével.
Járjuk a megyét, de több városban, így Budapesten is színpadra
léptünk. Az egyéni szereplést szintén megpróbáltam.
– Ezek voltak a nyugdíjas „ki mit tud”-ok?
– Igen, városi és megyei versenyek több éven át, majd 2014ben eljutottam az országos döntőig Salgótarjánba, ahol Seress
Rezső kitűnő műveivel a zsűri különdíját kaptam. Tavaly az Országos Nyugdíjas Szövetség által szervezett döntőn Győrben
bronz minősítést szereztem. Az idei megmérettetésen pedig,
amelynek szintén a Kisalföld fővárosa adott otthont, válogatott
szép magyar nótákkal, remek kísérettel az arany minősítés birtokosa lettem ebben a műfajban.
– Gratulálok a nagyszerű eredményhez! Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
– Bár az egészségi állapotom nem a legjobb, az éneklés szeretete sok mindenen átsegít. Ameddig az erőm engedi szeretném folytatni. Ez év októberében betöltöttem a 78. életévemet.
Köszönöm a gratulációt.
– Legutóbb Szombathelyen az idősek világnapja tiszteletére
rendezett gálaműsorban láttunk. Tanúi lehettünk annak, hogy
több mint 400 deresedő hajú nyugdíjas néző vastapssal jutalmazta fellépésedet. Jó erőt, egészséget és további sikereket
kívánok! Végezetül, ki a kedvenc előadód és melyik nótát szereted a legjobban?
– Solti Károly előadása és hangja maradandó élményt nyújt
számomra. Ő a példaképem. Nagyon sok szép szerzemény áll
közel a szívemhez, az egyik legkedvesebb dalom szövegéből
szeretnék idézni:
„Én lassan öregszem, erre nem törekszem,
De sajnos az idő, az idő, az idő eljár.
Elszállnak a fecskék a szép kis menyecskék,
Nincs már több tavaszom ez a nyár sem a régi már…”
– Köszönöm szépen a beszélgetést.
Szalay István
klubtag

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kérem tisztelt tudósítóinkat, hogy a 2018 júniusában megjelenő lapszámunkhoz május l0-ig szíveskedjenek eljuttatni
írásaikat, és JPEG-formátumú fényképeiket az elektronikus
levélcímre, vagy a NAV NYOSZ 1093 Budapest, Mátyás u.
16. postacímre. Kérem továbbá, hogy a terjedelem ne haladja meg az egy oldalt (12-es betűméret, másfeles sortávolság), és a digitális fotók legalább 1 MB méretűek legyenek. Honlapunk címe: www. navnyugdijasok.hu
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ÜDVÖZLET LÓNYÁRÓL
Kedves karácsonyi és újévi üdvözletet kaptunk Lónyáról, ahová tavaly ősszel vittük el a NAV NYOSZ küldötteinek ajándékait a helyi iskolába. Szeretnénk megosztani olvasóinkkal Nagy
Ernő tanító úr levelét:
„Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a
csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem
lehet a csoda nélkül élni.” (Márai Sándor)
Ezzel a Máraitól vett idézettel szeretnénk megköszönni azt
a csodát, amivel Önök megörvendeztettek bennünket, és kívánunk Istentől Áldott, Meghitt, Békés karácsonyt, valamint
sikerekben gazdag Boldog Új Évet!
A Hétvezér Baptista Ált. Isk. Óvoda és AMI Lónya Ált. Isk.
Telephely pedagógusai és tanulói

Minőség
Több mint húsz éve már, hogy karácsony előtt meghívják a budapesti pénzügyőrklubba mindazon nyugdíjasokat, akik egyedül élnek. Statisztika támasztja alá, hogy a gyengébb nem kerül
leginkább ilyen élethelyzetbe. A pénzügyőr özvegyek támogatásának, a velük való törődésnek szép példáit találjuk már a korabeli szaksajtóban is. Mindkét világháborút követően például
a megözvegyült családanyák és a pénzügyőri árvák számára
rendszeresen jótékonysági gyűjtést rendeztek a testületben,
amely különösen karácsony előtt kapott nagy jelentőséget.

tóságnak Durkó Sándor saját költeményét adta elő az Évák közelgő névnapját köszöntve. Két gyönyörű virágcsokor várta, hogy
örömöt okozzon valakiknek. Hamarosan kiderült, hogy kikre
gondolt a klubvezető. Először is felköszöntötte Kurucz Gyuláné
Katit, aki betöltötte a 91. évét. Elegánsan, szép frizurával, enyhe
sminkkel erősítette meg az interjúban róla leírtakat… Eljött a teadélutánra Németh Andrásné Ica is, aki szintén remekül néz ki, s
aki Katival együtt 1949-ben, az első női pénzügyőri szakaszban
kezdte testületi pályafutását. Büszkék vagyunk rájuk, ők is a minőséget képviselik, mint oly sokan a klubtagok között.
Nagyon büszkék vagyunk e figyelmes gesztus kiötlőjére,
Tánczos Imrére, aki majdnem két évtizedes munkássága során
sok érdekes programot szervezett a klubnak. Népszerűségét
növeli jó humora is. Ha a közösségi tevékenységet nézzük, akkor ő a topon szerepel mindenképpen! Már csak az a kérdés,
hogy erre születni kell, vagy megtanulható? Ez már a következő
generációk vizsgakérdése lesz…
b

GYÁSZ

Tizennyolc éven keresztül Tánczos Imre szervezte ezt a teadélutánt, amelynek során az uzsonna mellé egyszer tea, máskor forralt bor, vagy mint a mostani rendezvényen, málnaszörp
került. A meghívottak finom süteményekkel egészítették ki a
franciasaláta-fasírt menüt. Az asztal szép, karácsonyi hangulatú díszítésében Imréné Lilla, Csíkné Manyi és Bircsákné Éva
jeleskedett. Mivel a büfé még mindig üres a Mátyás utcában,
boltból kellett beszerezni néhány doboz sört annak, akinek a
málnaszörp kevésnek bizonyult. Zenés diavetítéséhez gyűjtötte
Bircsák Dóri a fotózásra érdemes pillanatokat.
Igaz, Imre átengedte Csík Bálint klubvezetőnek a köszöntő
beszéd elmondását, de nem maradt szó nélkül ő sem, mivel egy
kis játékot eszelt ki a társaságnak. A főleg hölgyekből álló hallga-

a Mi lapunk
Alapítva: 1998-ban

Előző lapszámunk megjelenése óta Ficskovszky László
ny. pénzügyőr főhadnagy (78), Klebik Miklós ny. pénzügyőr zászlós (84), Heingl Ottóné ny. pénzügyőr főhadnagy
(89), Szabadkai Pálné ny. polgári alkalmazott (85), Szabadkai Pál ny. pénzügyőr ezredes (86), Gergely József
ny. pénzügyőr százados (65) budapesti, Bollók István ny.
pénzügyőr őrnagy (81) mezőtárkányi, Selyem János ny.
pénzügyőr főhadnagy (88) szekszárdi, Soós Elemér ny.
pénzügyőr törzszászlós (79) veszprémi, Takács Lászlóné
polgári alkalmazott (79) hegyeshalmi, Mátyásné dr. Tóth
Gabriella adóügyi főosztályvezető (63) székesfehérvári,
Kovács István ny. pénzügyőr főhadnagy (70) miskolci,
Kontra István ny. pénzügyőr zászlós (81) murakeresztúri
nyugdíjastársunk elhunytáról kaptunk értesítést.
Nyugodjanak békében!
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