Szubjektíven az objektívval
A téli szünet után folytatódik Pasaréten a kulturális programsorozat, miután a Mátyás utcai NAV Galéria, az
étterem szeptemberi bezárása óta nem használható. Ezúttal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által meghirdetett
fotópályázat képeiből álló kiállítás megnyitásán, a legjobbnak ítélt képek alkotóinak díjkiosztó ünnepségén
vettünk részt. Miként az dr. Sors László államtitkár, a NAV vezetőjének megnyitó beszédében is elhangzott,
az idén negyedszer meghirdetett pályázatot még a Vám- és Pénzügyőrség kezdeményezte 2008-ban, amely a
NAV égisze alatt is folytatódik. További alkotói munkára buzdította a jelen- és távollévőket, hiszen a művészi
teljesítmény pozitív hatással van a munkateljesítményre is – igényesebbé teszi az embert. A vezetői karból
jelen volt még az ünnepségen Kosztyu János igazgató, a KEKI vezetője, és Láng-Miticzky András alezredes,
mint a zsűri elnöke.
Önmagában is érdeklődésre számot tartó hír lenne ez a kis beszámoló, de még inkább azzá teszi, hogy mi,
nyugdíjasok is érintettjei vagyunk a fotópályázatnak, amelynek kiírása nekünk is szólt. Többen is elküldték
képeiket, amelyek közül különdíjban részesült Fogarasiné Lászlóné Éva (Adóhivatali Központ Klub) fotója –
mivel egyik kép sem volt címmel ellátva, lehetne, mondjuk Macska a bádogtetőn, Romantikus randira várva
stb.

Nagyszerű, hogy számunkra is nyitott a lehetőség, s a NAV ily módon is törődik nyugdíjasaival.
Ezzel azonban még nincs vége a nyugdíjas kapcsolódásnak. Két kategóriában várták a fotókat: szakmai és
szabad (free) téma szerint. Az egyik díjazott képen nagy meglepetésemre ott olvasom Géczy Attila
főtörzszászlós nevét, aki csakis a mi észak-magyarországi régiófelelősünk lehet?! A pénzügyőr fotóstól
megtudtam, hogy amikor régi naplókat selejteztek a hivatalban, úgy gondolta, megsemmisítés előtt legalább
fényképen meg kellene örökíteni az 1980-as évekből származó hivatalos anyagot. Nem okoztam túl nagy
meglepetést a felfedezésemmel, mert tudta jól, hogy kicsoda Géczy Attila, mi volt a beosztása, hol szolgált.
Érdekes...
Gratulálunk Évának a különdíjhoz! Egyúttal minden nyugdíjasunknak elismerés, akik bekapcsolódtak a
pályázatba.
B. Gados Júlia

