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1909-ben merült fel az igény először, hogy a pénzügyőrök szá-
mára legyen egy olyan üdülőhely, ahol kipihenhetik a munka 
fáradalmait. Erre a célra 1910. május 1-én, a Herkulesfürdőn 
felépített pénzügyőr laktanyában négy szobát nyitottak.

A trianoni békeszerződés következtében a testület elveszí-
tette a herkulesfürdői gyógyházat, ezért megoldást kellett ke-
resni a pénzügyőrök gyógykezelésének és pihenésének érde-
kében. A Pénzügyőrségi szaklap 1927. október 1-én megjelent 
száma a következőkről számol be: „A Pénzügyminisztérium a 
beteg pénzügyőri tisztviselők és altisztek gyógykezeltetésének 
megkönnyítése céljaira Hévízszentandráson Pénzügyőri üdülőt 
építtetett. Az épület már készen is van s igazán nagyon szép. 
Körülbelül 30 tisztviselő és altiszt helyezhető ott el.”

A hely kiválasztását a hévízi gyógyvíz, mint mozgásszervi 
panaszok hatékony ellenszere indokolta. 1928. június 10-én 
adták át, és július 5-én avatták fel ünnepélyesen a neobarokk 
stílusban épült üdülőt, melyet dr. Balásy Antal államtitkár kezde-
ményezésére és irányítása mellett, alsóviszokai Gerlóczy Gede-
on okleveles építész tervei szerint Szuchy János fiai és Svastits 
Géza építőmesterek építettek.

A hévízi gyógyfürdő felavatásról a Pénzügyőrségi szaklap 
1928. augusztus 1-15. száma is írt: „A Hévízfürdőn létesített 
Pénzügyőrségi üdülő július hó 5-én ünnepélyes külsőségek között 
nagyszámú meghívott jelenlétében adatott át rendeltetésének. 
A pénzügyminisztert dr. Horváth Géza miniszteri titkár képvisel-

te, akit az egybegyűl-
tek élén Bittermann 
Béla főfelügyelő foga-
dott…”

Az átadás forma-
ságainak elintézése 
után a Pénzügyminisz-
térium vendégül látta 
a meghívottakat, akik 
között a közigazga-
tósági hatóság, a m. 
kir. csendőrség, a m. 
kir. államrendőrség, a 
katonaság képviselői, 
Reischl Imre fürdőigaz-
gató, dr. Moll Károly 
fürdőorvos, dr. Bruzsa 
Gyula min. tanácsos 
zalaegerszegi pénz-
ügyigazgató, Preszly 
Gyula lapszerkesztő, 

dr. Kerékffy Gilbert, Jancsó Aladár, Forster János felügyelők stb., 
és az első turnusra beutaltak jelentek meg.

90 éves a hévízi 
Vám- és Pénzügyőri Gyógyház

Sokáig – 1947–1966-ig – Mészáros József alezredes volt a 
Pénzügyőri Gyógyház parancsnoka.  A magas, fess, szigorú vezető 
mindennap egyenruhát öltött rangjának és beosztásának meg-
felelve. Megkövetelte a fegyelmet, a pontos munkát, rendet, de 
ugyanakkor megértő, humánus is volt beosztottaival, akikkel közös 
fényképen látható.
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1939-ben felmerült az igény egy újabb üdülőépület felépíté-
sére, ahol nemcsak a beteg, hanem a csupán pihenni vágyó, 
illetve nős pénzügyőrök is kikapcsolódhatnak családjukkal 
együtt. A szomszédos telken megkezdődött az építkezés, és 

1940. június 10-én már át is adták a nős altisztek számára az 
új, modern stílusú emeletes épületet.

1944-ben Magyarországot is elérte a második világhá-
ború. A Pénzügyminisztérium – a pénzügyőrséget is felügye-
lő – XVIII. ügyosztálya is költözni kényszerült, így pár hónapig 
a hévízszentandrási üdülőben talált otthonra, majd ezután az 
épületben szovjet hadikórház működött.

A testület 1946-ban kapta vissza a komoly károkat szenve-
dett épületet, melyen ezt követően felújítást végeztek, a beren-
dezéseket pótolták. Az újranyitás 1947. június 26-án történt, 
parancsnoka a felújítást is végző dr. Kerékffy Gilbert nyugalma-
zott pénzügyőr vezérfelügyelő lett. 1951 tavaszára elkészült az 
előzőleg a testület tulajdonába került épületek melletti ligetes 
területen, egy gyönyörű, szépen rendezett, mai is látható park.

Az ötvenes évek elején a beutalt családok gyermekeire nyári 
időszakban külön nevelő felügyelt, 1954-ben a gyermekek bir-
tokba vehették a gyermekmedencét.

Az épületek első nagyobb felújítása, a korszerűbb fűtési 
rendszer megvalósítása 1977-ben fejeződött be. A mai korsze-
rű állapotok kialakítása 1990-ben kezdődött, és két lépésben 
1992 nyarára valósult meg.

2008-ban újabb felújítások, beruházások kezdődtek, számos, 
a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területet alakítottak 
ki. A Gyógyház az idők folyamán számtalan konferenciának, ta-
lálkozónak, megbeszélésnek, továbbképzésnek, edzőtábornak, 
szakmai programnak, delegációk fogadásának adott otthont.

Napjainkban a Gyógyház a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kép-
zési, Egészségügyi és Kulturális Intézete ( KEKI ) Vendéglátási 
Főosztályának Rekreációs Osztályaként működik.

Turi Zsolt pénzügyőr őrnagy, főreferens
NAV KEKI Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum

A fotók a NAV Pénzügyőr- és Adótörténeti Múzeumából, és a 
Mészáros család fotóarchívumából származnak

Kéthetes turnusokban nyaralhattak a pénzügyőr családok. (Az 1964-es egyesülés után a vámos családok is.) Minden csoportnak 
rendeztek vidám, táncos ismerkedési, majd búcsúestet, amelyhez a Pénzügyőr Zenekar kisegyüttesse szolgáltatta a muzsikát. Kedves 
szokásként a turnusokról csoportkép készült. Az étkezésekhez mindenki csinosan felöltözött, elképzelhetetlen volt melegítőben, 
papucsban megjelenni az ebédlőben. Ahogy a fotón is látható, még öltöny és nyakkendő is került a kofferba.

A cikkben említett egykori gyermekmedencéből csupán a kedves 
kis szobor maradt meg mára, amely a napozórét pázsitján, funkcióját 
veszítve emlékezteti a hajdanában ott nyaralókat.
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Ismerjük a mondást: „A puding próbája az evés.”, de át is fogal-
mazhatnánk a honi ízlésnek megfelelően ekképpen: „A pörkölt 
próbája az evés.” – most éppenséggel az észak-alföldi régió 
nyugdíjasainak főztjéből. Ennek a rendezvénynek külön pikan-
tériája, hogy Nagy Gyula és Varga István hazai környezetben 
próbálhatta ki és tanulmányozhatta a közösen kidolgozott, s a 
Horváth Attila alelnök által irányított pályázati munkabizottság 
megbízásából kezdeményezett főzőverseny gyakorlati megvaló-
sítását. Kíváncsian vártuk dr. Kaizinger Tibor elnökkel és Netye 
Mihály elnökségi taggal, hogyan és miképpen oldják meg itt a 
feladatot.

Már lobogtak a tüzek Nyíradonyba érkezésünkkor, serényen 
dolgoztak a csapatok. Hatalmas területen, egymástól elég távol 
helyezkedtek el, de a reggelire hívó szó azért mindenkihez elért. 
A kilencvenkilenc tojásból készült hagymás rántotta, és a külön 
megsütött, óriási tál húsos szalonna finom kenyérrel, uborká-
val, paradicsommal, szépen megterített asztaloknál igazán csá-
bító volt. Mindezt Nagy Gyulának köszönhetik a résztvevők, az 
ő vendégei voltunk a megyei vezetőkkel, a kilenc háromfős csa-
pattal és kísérőikkel, segítőikkel együtt. Mint ahogy a pálinka és 
a többkartonnyi sör is az ő személyes felajánlása volt.

A megnyitó felszólalói között üdvözölhettük dr. Kaizinger 
Tibor NAV NYOSZ elnök mellett dr. Kazsuk Attila igazgatót, a 
NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Adó- és Vámhivatalának 
vezetőjét és Soltész József Károly ezredes, vám- és pénzügyőri 
igazgatóhelyettest, akik Nyíregyházáról érkeztek, hogy egy rövid 
látogatás erejéig eleget tegyenek a nyugdíjasok meghívásának.

Minden bográcsban rotyogott a versenymű, amikor befutott 
Bartos Gyula vezetésével a háromtagú szolnoki csapat, akikről 
már fájó szívvel lemondtunk, pedig mindent elkövettünk, hogy 
idecsalogassuk őket. Még azt is megígérte Nagy Gyula, hogy ad 
bográcsot a saját gyűjteményéből, ne kelljen olyan messziről el-
hozniuk.

Így, hogy mindenki együtt van, lássuk a résztvevőket:
Debreceni Pénzügyőr Klub: öt bográccsal indultak (marha-

lábszár-, kacsazúza-, rackabirka-, 2 sertéspörkölt),
Nyíregyházi Adóügyi Klub: két bogrács (sertéspörkölt és csü-

lökpörkölt),
Szolnoki Pénzügyőr Klub: csülkös sertéspörkölt,
Záhonyi Pénzügyőr Klub: csülökpörkölt
És eljött az igazság pillanata! Jómagam úgy vágtam neki az 

útnak, hogy végre lazán, csak az eseményről készülő cikkel és 
a fotózással foglalkozva átengedhetem magam a gasztronómiai 
örömöknek. Ám Nagy Gyula régiófelelős mint a zsűri elnöke, ezt 
másként gondolta, és beültetett engem is a döntnökök közé. 
Illusztris társaságba kerültem: asztalszomszédom lett a rendez-
vény fővédnöke, Veres István igazgató, a NAV Hajdú-Bihar me-
gyei Adó- és Vámigazgatóság vezetője, valamint dr. Máté András 
körzeti állatorvos Nyíradonyból és Szabó Edit háziasszony.

Nagyon jókat főztek az észak-alföldiek, meglehetősen nehéz 
volt dönteni. Miként a zsűri elnöke megjegyezte: „Volt egy leg-
jobb, és egy majdnem legjobb étel a többi ízletes pörkölt között.” 
A kupát  a debreceni klub „járadékos tagozata”, Takács Zoltán 
volt debreceni vámhivatal parancsnok és csapata, Balogh Csa-
ba és Szatmári Sándor nyerte. A csapatvezető saját nevelésű, 
hatéves racka juhát áldozta fel a főzőverseny oltárán. Olyan 
egyformák voltak a húskockák, mintha futószalagon készültek 
volna, omlós, de nem szétfőtt, kellően paprikás és fűszeres, a 
jellegzetes birkaízt alig lehetett érezni (más zsűritag szerint nem 
lett volna gond az sem, ha több faggyút hagynak rajta, de ez 
már ízlés dolga).

Gratulálunk a győzelemhez!

Legnagyobb meglepetésre, majdnem kiütötte őket a nyereg-
ből Bartos Gyula és csapata Szolnokról, akik csülkös sertéspör-
költjükkel pontosan úgy jártak, mint a Gasztro Fináncok Nyugat-
Dunántúlon – csak egy kicsivel több só kellett volna…! Nyilván 
várni kellett a később kezdett pörköltjükre, amit Bartos Gyuszi 
egy kis alumíniumlábaskában végül le is tett a zsűri elé – mi 
pedig nem győztünk álmélkodni! Egy palack bor formájában kü-
löndíjban részesült a csapat. Gratulálunk a szép sikerhez!

Kijár a gratuláció minden résztvevőnek, akik emléklapot kap-
tak ennek a nemes és szórakoztató versenynek az alkalmából. 
Remek hangulatban főztek a csapatok, közben beszélgetés, 
koccintgatás, ismerkedés. Érdekes volt a sokszínű tálalás a 
legkifinomultabb díszítésektől kezdve a legegyszerűbb megol-
dásig.

Bár némi felhang kísérte az eredményt utólag a debrece-
ni csapat győzelmét illetően, a zsűrielnöki elfogultság (mivel 
Nagy Gyula ennek a klubnak a tagja) vádja ellen teljes mértékű 
garanciát jelent Veres István igazgató úr személye, fővédnöki 
tisztsége és a zsűriben vállalt szerepe. Tudomásom szerint az 
észak-alföldi régió vezetői az egyedüliek, akik ezúttal is érdeklő-
dést mutattak nyugdíjasaik iránt, és megtisztelték jelenlétükkel 
a főzőversenyt. Mivel a győztes a teljes régiót képviseli az orszá-
gos döntőn, lehet értük együtt szurkolni azoknak a versenytár-
saknak is, akik most nem az első helyen végeztek! Ez alkalom-
mal nem csak a pörköltnek kell kiállnia a próbát…

bog-os

A pörkölt próbája

A NAV NYOSZ dél-alföldi régió klubjainak részvételével 
2018. június 20-án került sor a főzőverseny megrende-
zésére Kelebián, a községi nyugdíjasház udvarán. Három 
csapat versenyzett, kettő a Kelebiai Pénzügyőr Klubtól, egy 
pedig a Kecskeméti Pénzügyőr Klubtól. Megfigyelőként 
jelen voltak a Szegedi Adóügyi Klubtól is. Összesen több 
mint harminc fő élvezte a kellemes időt, és a nagyszerű 
szervezést.

Már a kezdésnél meglepetéssel szolgáltak vendéglátó-
ink, a kelebiai klubvezető és felesége, Horváth Zoltán és 
Böbe vezetésével, hiszen bőséges tízóraival vendégeltek 
meg bennünket. A zsűrizés megoldását átvettük északi 
szomszédainktól, vagyis a kész pörköltek megtekintését 
követően mindenki kapott egy cédulát, és az ételek meg-
kóstolása után abba a számozott üvegbe tette céduláját, 
amelyik pörkölt neki a legjobban ízlett. Miután mindenki 
végigkóstolta az ételeket, jöhetett a zsűrizés és az ered-
ményhirdetés, amit az alelnök úr ismertetett, gratulálva 
a csapatoknak. A győztes csapat, mely képviseli a régiót 
Budapesten: Kelebiai Pénzügyőr Klub – Módra Mihály, 
Farkas Ferenc és Szalai László. Második lett ugyancsak a 
kelebiai klubtól: Horváth Zoltánné (Böbe), Rozika és Piros-
ka. Bronzérmes lett a Kecskeméti Pénzügyőr Klub csapata: 
Fekete Antal, Csapó Imre és Losonczi Sándor. A serleget és 
az érmeket, gratulálva az eredményhez, a régiófelelős adta 
át. Ebéd után zene és nótázgatás következett, valamint 
beszélgetéssel telt az idő. Eredményes, kellemes napot 
töltöttünk együtt.

 Csapó Imre

BOGRÁCSOLÁS DÉL-ALFÖLDÖN
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Emlékezés 
Ipolyvecén 
Hajgató Zoltán pénzügyőr ezredes úr megemlékező kirándulást 
szervezett 2018. június 28-án. Öt éve már, hogy Arnold Mihály 
volt országos parancsnok, illetve az összevont NAV első vám- és 
pénzügyőri helyettese elhunyt. A megemlékezésen való részvé-
telre régiófelelősünk, Varga Imre jóvoltából lehetőséget kaptak 
a nyugdíjasklub tagjai is. A meghívást a mohácsi és pécsi pénz-
ügyőr nyugdíjasklub elfogadta.

Míg az ország déli régiójából fölértünk északra, felidéztük a 
régi szép idők emlékeit. Elsőként az ipolyvecei temetőbe men-
tünk, ahol katonai tiszteletadás mellett elhelyeztük a megemlé-
kezés virágait a tábornok úr sírján. Mécsest gyújtottunk, illetve 
a síron elhelyeztünk egy „Szigetvár–2018” feliratú kavicsot, 
amelyet Arnold Mihály szülővárosából vittünk magunkkal.

Ezt követően ellátogattunk a hajdani birtokra, az Arnold-ma-
jorba. Ott megtekintettük a közelmúltban felavatott szobrot, mely 
Túri-Török Tibor keszthelyi szépmívesmester alkotása. A háznál, 
illetve a tanyán az ott dolgozó alkalmazott szívélyesen fogadott 

bennünket, és rövid tájékoztatást adott a szoborról és a közelben 
található emlékmúzeumról, ahol egy rövid látogatást is tettünk.

Kirándulásunk végén visszamentünk Drégelypalánkra, aho-
vá hajdani tanfolyamaink emlékei is kötöttek bennünket a volt 
Vám- és Pénzügyőrség Oktatási Központjában. Mellette áll a 
Várkapitány Étterem, ahol elfogyasztottuk a finom ebédet, köz-
ben a még aktív és a már nyugdíjas állomány tagjai jó hangulatú 
beszélgetésbe merültek.

A kései ebéd után a két csapat búcsút vett egymástól, és a 
kirándulásra a NAV Baranya megyei Igazgatósága által biztosí-
tott gépkocsikkal hazaindultunk. Hazafelé szintén jó hangulatú 
beszélgetéssel, anekdotázással ütöttük el az időt. A jól sikerült 
megemlékező kirándulás megszervezésért köszönet illeti a NAV 
Baranya megyei Adó- és Vámigazgatóságát, illetve annak vám- 
és pénzügyőri elnökhelyettesét.

Fischer Péter Pécsi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub

A Mi Lapunk 20. évfordulója alkalmából szeretnék gratulálni 
valamennyi közreműködőnek, akik az elmúlt években a lap 
szerkesztésében részt vettek, és megköszönni a munkáju-
kat. Jó látni az ismerős neveket és olvasni az írásaikat, ame-
lyet az internet nem tud helyettesíteni (bocsánat, Csík Bálint!) 
véleményem szerint. Természetesen a terjesztést nagymér-
tékben meg tudja könnyíteni. A testület nyugdíjasainak éle-
téről kapunk képet a lap számait olvasva, és számomra a 
Vám- és Pénzügyőrség emlékei kötődnek hozzá függetlenül 
attól, hogy ma már a NAV keretein belül él tovább.

Azok az idős, nyugdíjas kollégák, akik még egykor a Vám-
őrség vagy a Pénzügyőrség állományában kezdtek, majd a 
Vám- és Pénzügyőrségnél teljesítettek szolgálatot évekig, 
akik nyugdíjasként a NAV „vendégszeretetét” élvezhetik 
ilyen formában is, saját életpályájukon keresztül érzékelik 
a változásokat. Az aktív pénzügyőri állományról mi keveset 
tudunk azt leszámítva, hogy időnként a magyar televízió hí-
reiből „tömeges” (20-40 fős) korrupcióról értesülünk, ami 
olyan szempontból is lényeges, hogy növekszik az állástalan 
pénzügyőrök száma és az aktívak (a nyugdíjasokat is bele-
értve) veszélyeztetettsége, kiszolgáltatottsága a különböző 
civil szervezetek és bűnözői körök tevékenysége miatt.

Javaslom A Mi Lapunk szerkesztőinek, hogy vonják be a 
Szakszervezet jeles képviselőit is a munkába, és erősítsék az 
érdekvédelmet továbbra is a hagyományoknak megfelelően 
politikamentesen, a jó hírnév megőrzése és a klubtagsággal 
nem rendelkező egykori pénzügyőrök érdekében is. A több-
generációs vámos-pénzügyőr családoknak valószínűleg több 
információja és rálátása van az események változásaira a tes-
tületen belül, így az ő közreműködésük is nagyon fontos lehet, 
hiszen a közszféra leépítései bárkit érinthetnek közülük. 

További sikeres munkát kívánok minden régi és új kol-
légának! Sajnos, a régiek közül sokaknak már csak az em-
léke él.

Üdvözlettel: 
 Kele Anna 

KEDVES ÍRÓ ÉS SZERKESZTŐ KOLLÉGÁK!

FELHÍVÁS
Általános műveltségi vetélkedő a NAV NYOSZ tagjai részére
Előzmény: Dr. Wagner István klubtársunk korábban felve-
tette egy szellemi vetélkedő lebonyolítását, melyhez kérdé-
seket is kidolgozott. A NAV NYOSZ elnöksége a szervezést, 
rendezést támogatja, és bízik a minél nagyobb számban 
történő részvételben.

A vetélkedő helyszíne: Budapest II. ker., a PSE Pasaréti 
úti klubháza.

A vetélkedő időpontja: 2018. november 28. 11 órától kb. 
16 óráig

Témakörök (általános ismeretek): képzőművészek és 
közismert irodalmárok és műveik, ismert latin közmondások 
magyarul, híres nők és férfiak a történelemben, fegyverek 
(fegyvernemek) kitalálása, állatok kitalálása, földrajzi helyek 
neve, spirituális ismeretek, technikatörténeti érdekességek. 
(A szervezőbizottság a változtatás jogát fenntartja.)

A vetélkedő rendszere: 
A vetélkedő a kluboktól, a régión keresztül az országos 

döntőig tart, amelyben 3 fős csapatok versenyeznek. A klu-
bokban és régiószinten csak akkor kell helyi vetélkedőt 
tartani, ha egynél több csapat jelentkezik, vagy e módon 
lehetséges a csapattagok kiválasztása. Ezeken a vetélke-
dőkön az első két helyezett díja a következő fordulóban való 
részvétel lehetősége, de minden csapat emléklapot kap.

A budapesti vetélkedőn a résztvevők egyszerű ellátás-
ban (pl. fasírt kenyérrel, ásványvíz) részesülnek.

A döntőn az első három helyezett oklevél és tárgyjutalom 
(vagy vásárlási utalvány) díjazásban részesül 30 000 Ft 
összértékben.

A csapatok névsorát – a klub megjelölésével – 2018. 
október 10-ig kell megküldeni a NAV NYOSZ titkárságának 
„Műveltségi vetélkedő” megjelöléssel. (Amennyiben a klub 
nem indul a vetélkedőn, azt is kérjük előre jelezni!)

Az esetleges változtatásokról a régió vezetői és a klubok 
értesítést kapnak.

A részfeladatokat a felméréstől, a teremfoglaláson, tájé-
koztatáson, a versenyzők regisztrálásán, a zsűri kijelölésén 
keresztül az ellátásig, a díjak átadásáig a szervezőbizottság 
hajtja végre, melyhez megkapta az elnökség jóváhagyását, és 
kéri a szervezésre, zsűribe jelölt személyek beleegyezését.

A szervezőbizottság munkáját felügyeli és irányítja: Hor-
vát Attila adóügyi alelnök.

Jó játékot, kellemes kikapcsolódást és szellemi tölteke-
zést kíván a résztvevőknek a szervezőbizottság!
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Sírkápolna-avatás

Örömteli esemény részesei lehettünk Lónyán, amelynek pénz-
ügyőr nyugdíjasok voltak a kezdeményezői. Tavaly, a testület 
150. évfordulós koszorúzása alkalmával feltűnő volt gróf Lónyay 
Menyhért, az Andrássy-kormány pénzügyminisztere családi 
sírkápolnájának leromlott állapota. Az ünnepi beszédet tartó 
dr. Kaizinger Tibor NAV NYOSZ alelnök és Netye Mihály elnök-
ségi tag javaslatára – Lónya község polgármester asszonyával 
egyeztetve – Czikora András elnök a NAV NYOSZ nevében kérel-
met nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a sírkápol-
na felújítása érdekében. Varga Mihály miniszter úr a kérésnek 
helyt adva 10 millió forint támogatásban részesítette Lónya köz-
ség önkormányzatát.

Elkészült a munka, megtörtént az elszámolás, következett a sír-
kápolna avatási ünnepsége. Nagy esemény volt ez a csendes kis 
faluban, amit a helyi polgárok élénk érdeklődése kísért. A pénz-

ügyminiszter úr mellett jelen volt még Molnár Tamás, 
a NAV vám- és pénzügyőrségi államtitkár-helyettese, 
dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, Seszták Osz-
kár a Megyei Közgyűlés elnöke, dr.  Kaizinger Tibor a 
NAV NYOSZ elnöke, dr. Kazsuk Attila igazgató a NAV 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Adó- és Vámhivata-
lának vezetője, Soltész József Károly pénzügyőr ezre-
des a megyei Adó- és Vámhivatal vám- és pénzügyőri 
igazgatóhelyettese, Polcz Attila pénzügyőr dandártá-

bornok az IPA NAV 
szekciójának veze-
tője, a társszervek 
képviselői, a Vámos 
Települések Szövet-
ségének elnöke, a 
környező települé-
sek polgármesterei. 
Népes delegációval 
vett részt az ünnep-
ségen a Szövetség 
elnöksége és a zá-
honyi pénzügyőr 
nyugdíjasklub. 

Ünnepség el sem képzelhető Lónyán gyerekek nélkül. Nagy 
Ernő tanító úr felkészítésével a helyi kisiskolások közül néhá-
nyan most is gyönyörű verseket szavaltak a Bereg szeretetéről. 

A Himnusz elhangzása után Király Edit polgármester asszony 
üdvözölte a megjelenteket, köszönetet mondva a hatalmas segít-
ségért, majd az egykori pénzügyminiszter érdemeit és jelentősé-
gét, valamint a sok országgyűlési képviselőt és ispánt adó Lónyay 
család történetét felvillantó ünnepi beszédek sora következett.

Szövetségünket dr. Kaizinger Tibor elnök képviselte a szó-
nokok sorában. Lónyay Menyhért méltatása mellett szót ejtett 
a Vám- és Pénzügyőrség tekintélyes múltjáról, a jelenéről, és 
reménybeli jövőjéről is. 

A sírkápolna felszentelését követően a pénzügyőr díszőrség 
aktív közreműködésével, a Pénzügyőr Zenekar kamaraegyütte sé-
nek kísérőzenéje mellett az emlékezés koszorúit helyezték el a 
közjogi méltóságok, az intézmények és szervezetek képviselői.

Jó érzés volt jelen lenni az összefogásnak ezen a szép ün-
nepén, egy nemes cél megvalósulásának tanúiként. Lónya, a 
kis beregi település új látnivalóval gazdagodott: a középkori 
templom és a fából épített harangláb mellé a szépen felújított 
sírkápolna is felsorakozott immár a turisztikai célpontok közé. 
A jövőben ezáltal talán még jobban bekapcsolódhat az idegen-
forgalmi vérkeringésbe, gazdagítva az egész térséget.

Bogschützné Gados Júlia
A Lónyán elhangzott beszédek a 6–8. oldalakon olvashatók.



6 a Mi lapunk – XXI. évfolyam

Varga Mihály pénzügyminiszter ünnepi 
beszéde a Lónyay család sírkápolnája előtt

Tisztelt Polgármester Asszony, Elnök Úr! 
Tisztelt Polgármester Urak, Képviselő Urak!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

„Egy nemesebb irányt tűztünk ki magunknak. 
Szorgalommal, igyekezettel tanúltunk, nem 
az iskolai disciplina következtében, de saját 
elhatározásunkból. … Mondottuk egymás-
nak, hogy hasznos polgáraivá akarunk lenni 
a hazának s erre kell, hogy tanuljunk, ismere-
teket gyűjtsünk.” Lónyay Menyhért vallott így 
egyetemi éveiről, amiből kiviláglik, hogy már 
akkor mélyen elkötelezett volt Magyarország 
felemelése mellett. Hitt abban, hogy a tudás, 
a tenni akarás és az elhatározás, ha sokak-
ban megvan, képes hazánkat a fejlett államok szintjére emelni.

A kor, amelyben élt, kedvezett ezeknek a gondolatoknak, 
mivel politikai pályája Magyarország meghatározó történelmi 
időszakára esett: a reformkor nemzeti öntudatra ébredésében 
nőtt fel, a forradalom és szabadságharc reményteli lelkesedése 
őt is magával ragadta, megszenvedte az osztrák önkényuralmat, 
majd részese volt a dualizmus idején elért gazdasági sikerek-
nek, ahogyan megélte annak ellentmondásait is.

Mindaz, amit élete során tett, megmutatja, hogy fiatalkori 
eszméihez, a magyarság melletti elkötelezettséghez haláláig 
hű maradt, kitartóan szolgálta Magyarországot, a magyar nem-
zetet. Abban a korban is embert próbáló feladat volt ez, amit 
Lónyay Menyhért maga így fogalmazott meg: „Nagyon kell az 
embernek szeretni a hazáját és igen kevéssé önmagát, hogy 
mindennek kitegye magát.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egy olyan történelmi család emlékét őrzi a most felújított ká-

polna, amelynek több tagja is kiemelkedő alakja volt a magyar 
történelemnek, nem pusztán tetteik, hanem még inkább a haza 
iránti elkötelezettségük, építő munkájuk okán is.

Köszönet illeti a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetségét 
a kezdeményezésért, hogy méltó módon őrizzük tovább alkotó 
pénzügyminiszterünk emlékét. Ezzel egy fontos küldetést is telje-
sítünk, arcot adunk a magyar történelemnek, amikor – ebben a 
formában is – megőrizzük és továbbadjuk a nemzeti múltunk egy 
darabját. Szükség van erre, mert számos olyan nagy alakja van a 
történelmünknek, akik a mostaninál több figyelmet érdemelnek.

A sírkápolna felújítására – a NAV nyugdíjas szövetségének 
kezdeményezésére – a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017-
ben 10 millió támogatást biztosított Lónya község számára. 
A beruházást követően a pénzügyi elszámolás megtörtént.

A szabadságban élő nemzetek természetes módon viszik 
tovább az emlékezetet. Nekünk azonban most kell pótolnunk 
azokat a mulasztásokat, és jóvátennünk azokat a bűnöket, 
amelyeket a kommunizmus követett el a magyarság ellen. Ezek 
egyike volt nemzeti múltunk folyamatosságának tagadása, és a 
kiemelkedő magyar történelmi személyiségek eredményeinek 
elhallgatása. Még ma is, sok-sok évvel a rendszerváltozás után 
érezhetően jelen vannak a következmények: amikor a nemzeti 
önrendelkezésről, a nemzeti összetartozásról és a hazánk előtt 
álló feladatok értékeléséről van szó.

Ezért fontos, hogy ráirányítsuk a figyelmet azokra az alkotó 
elődeinkre, akik nemcsak a harcokban álltak ki a haza mellett, 
hanem évtizedek mindennapos munkájával is. Köszönet illeti 
tehát Lónya község polgármester asszonyát is, amiért támogat-
ta a szövetség kezdeményezését, mert a kápolna fejújítása is 
része nemzeti múltunk megőrzésének.

A magyar történelmet ugyanis nem csak 
a forradalmak, szabadságharcok és nagy 
sorsfordulók írják le. Hanem még inkább az 
egyes emberek és családok élete, munkája 
is. Köztük azoknak a nemesi családoknak 
az élete, amelyek tagjai alakították törté-
nelmünket, korokon átívelően harcoltak és 
dolgoztak Magyarországért, tudásukkal gya-
rapították a nemzet szellemi vagyonát. Ezen 
ismereteink feltárása, a történelmi gyökere-
ink újrafelfedezése nemzeti kötelességünk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Lónyay Menyhért a magyar történelem 

meghatározó alakja volt, bár munkás-
ságát – a szakmai körökön kívül – talán 
kevesebben ismerik. Elkötelezettségének 
és szakmai tudásának köszönhetően a 
magyar közéletben több fontos tisztséget 

is betöltött, és számos új kezdeményezés megvalósítója volt. 
Lónyai Menyhért az 1848–49-es forradalom és szabadság-

harc idején már a Szemere-kormány pénzügyi államtitkára volt, 
az 1860-as években pedig a kiegyezési tárgyalásokban a pénz-
ügyi rész előkészítése hárult rá. Nem véletlen tehát, hogy a ki-
egyezést követően ő lett Magyarország első pénzügyminisztere 
az Andrássy-kabinetben, amikor is első teendője a független ma-
gyar pénzügyminisztérium létrehozása volt.

Így az ő nevéhez kötődik az 1867-es és az 1868-as költség-
vetések elkészítése, illetve az állami bevételeket biztosító adó-
törvények megalkotása is. Nem kisebb feladat volt az új eljá-
rásrendek kialakítása sem. Az új adórendszer természetesen új 
intézményrendszert is igényelt. Ezekben az években jöttek létre 
a magyar királyi adóhivatalok, valamint a vámigazgatóságok és 
a pénzügyőrség szervezetei, intézményei.

Az új minisztérium, Lónyay vezetésével, sikerrel látta el a 
feladatot: munkájával nagyban hozzájárult a magyar államház-
tartás stabilizálásához, a kiadások és a bevételek egyensúlyba 
hozásához, miközben az ország gazdasági fejlődésének lehető-
ségét is biztosította.

Lónyay Menyhért származását, vagyonát és mentalitását 
tekintve a felső-Tisza-vidéki protestáns (református) birtokos 
köznemesség reprezentánsa volt. Ez a réteg társadalmilag or-
szágos kapcsolati hálóval, sőt nemzetközi kitekintéssel rendel-

kezett, jogi-államtudományi képzettsége, hivatalképességének 
úri (nemesi) tudata és politikai készségei révén alkalmas volt a 
megyei és az országos tisztségek betöltésére egyaránt, a ma-
gyar nyelvhatárhoz közel élve pedig tisztában volt azzal, hogy 
vallásilag, társadalmilag és nemzetiségileg is kisebbségi hely-
zetből kell befolyását érvényesítenie. Mindez konzervatív, auli-
kus, nemzeti és liberális eszméket egyaránt e réteg gondolkodá-
sába oltott, mely elemeket legjobbjai nem kívántak ideologikus 
módon egymás ellen kijátszani. Éppen ellenkezőleg, a haza és 
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a nemzet érdekében pragmatikus összebékítésükre törekedtek 
a közöttük lévő helyes egyensúly megtalálásával.

Érdekes tény, hogy a kiegyezést követően bevezetett adó-
rendszer lényegében az I. világháborúig működött, és érdem-
ben hozzájárult Magyarország jelentős gazdasági növekedésé-
hez. Lónyay Menyhért élete során mindvégig jelentős szerepet 
töltött be hazánk gazdasági életében, az ő nevéhez köthető pél-
dául a Magyar Földhitelintézet és az Első Magyar Biztosítótársu-
lat megalapítása is. Emellett 1861-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjává, majd alelnökévé, 1871-től haláláig 
elnökévé választotta.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma sem könnyű feladat megfelelni az elődeink által elénk 

állított példának.

Akkor cselekszünk helyesen, ha:
- építünk a magyarság már megfogalmazott értékeire,
- az emberek bizalmára,
- a közös munkában és a tenni akarásban rejlő erőre.
Pénzügyminiszterként elmondhatom, hogy a ma feladata is 

az, hogy képviseljük Magyarország és a magyar emberek érde-
keit, és segítsük hazánk gazdasági fejlődését. Ezeket a célokat 
tükrözi a jövő évi költségvetési törvényjavaslatunk is, amelyet 
– most, a választás évében is – a nyár elején nyújtott be a kor-
mány az Országgyűlés elé. Ennek kidolgozása során Magyaror-
szág és a magyar emberek biztonságának megőrzését, a csalá-
dok és a gyermekvállalás támogatását, a gazdaság növekedési 
ütemének fenntartását és a teljes foglalkoztatás elérését tar-
tottuk szem előtt.

Dr. Kaizinger Tibor nyugállományú ezredes, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnöke 
beszéde

Tisztelt Miniszter Úr, Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő Urak!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szövetségünk mintegy tízezer fő adóügyi és pénzügyőr nyugdí-
jast képvisel, amelynek elnöksége itt van az ünneplő közönség 
soraiban. A NAV nyugdíjasainak az alapszabályból adódó egyik 
alapvető feladata a hagyományok ápolása, amelynek keretében 
most itt összegyűltünk, hogy Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 
síremléke előtt tisztelegjünk.

Tavaly, március 10-én Szövetségünk, a NAV egyik jogelődje, 
a Pénzügyőrség megalakításának 150. évfordulóján megko-
szorúzta a síremléket, és akkor észleltük, hogy a sírkápolna – 
amely a Lónyay család kilenc olyan tagjának sírhelyét is magába 
fogadta, akik országgyűlési képviselőként, főispánként és más 
fontos pozíciókban a magyar nemzet boldogulásáért munkál-
kodtak –, igen rossz állapotban van, amely méltatlan e történel-
mi személyiségek emlékéhez.

Lónya község polgármesterével, Király Edit asszonnyal kez-
deményeztük a sírkápolna felújítását, amit a NAV vezetése is 
támogatott. Varga Mihály pénzügyminiszter úr tízmillió forintot 
biztosított a község rendelkezésére.

Itt, e helyen nagy tisztelettel megköszönjük Szövetségünk 
nevében Miniszter Úr és a NAV vezetése támogatását, amellyel 
sikerült elérni, hogy a nagy előd, „az alapító atya” méltó körül-
mények között nyugodjon.

Nem tisztem Lónyay Menyhért pénzügyminiszter történelmi 
jelentőségét elemezni, de meg kell emlékeznünk arról a sze-
mélyről, akinek köszönhetjük az önálló Magyar Királyi Pénzügy-
őrség megalapítását. A kiegyezés idején, Andrássy Gyula minisz-
terelnök kormányának pénzügyminisztereként 1867. március 
10-én az 1. számú Körrendeletben intézkedett az önálló Ma-
gyar Királyi Pénzügyőrség megalapításáról, amely a dualizmus 
korától Magyarországon is működő császári és királyi osztrák 
igazgatású Pénzügyőrséget váltotta fel, ezzel elkezdődött a ma-
gyar közigazgatásban páratlan sikertörténet, amely a mai napig 
is tart.

Nincs még egy ilyen hosszú történeti múlttal rendelkező 
rendészeti szerv, amelynek hagyományait reméljük, még so-
káig ápolhatjuk. Lónyay Menyhért a magyar történelem olyan 
kiemelkedő személyisége, aki megérdemli társadalmunk tisz-
teletét. Ő volt az utolsó magyar polihisztorok egyike, aki tudo-
mányszervezőként (a Tudományos Akadémia alelnöki, és halá-
láig az elnöki tisztséget is viselte!), bölcsészként, jogtudósként, 
politikusként, újságíróként, mezőgazdászként, folyószabályo-
zási mérnökként, diplomataként és egyházszervezőként is ki-
emelkedőt alkotott.

Ne felejtsük el, amikor történelmi személyként elsősorban a 
kiegyezést előkészítő és megvalósító szerepét hangsúlyozzuk, 
hogy már az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején 
a Szemere- kormány pénzügyi államtitkáraként is jelentős sze-
repe volt a 48-as törvények megalkotásában.

Lónyay Menyhért személye sajnos a magyar történelemben 
nem kapta meg az őt megillető helyet (talán mert a pénzügy-
miniszterek sosem voltak népszerűek?), ezért Szövetségünk 
felvállalta, hogy az emlékét, szellemi hagyatékát nem hagyjuk a 
feledés homályába süllyedni.

dr. Kaizinger Tibor
a NAV NYOSZ elnöke
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A Lónyay család kiemelkedő 
személyiségei
Nagy Ernő tanító beszéde, amely 2018. július 6-án Lónyán 
hangzott el a neves grófi család felújított sírkápolnájának át-
adását kísérő ünnepségen.

Tisztelt Miniszter Úr, Képviselő Úr, tisztelt közjogi méltóságok, 
kedves megjelent vendégeink!

Engedjék meg, hogy e 
nagy múltú család leg-
jelesebb, hazánk életé-
ben leginkább szerepet 
játszó tagjairól néhány 
gondolatot megosszak 
Önökkel! A Lónyay csa-
lád a hagyomány szerint 
a Keme nemzetségből 
származó ősi magyar 
nemzetség. A Felső-Tisza 
táján több ilyen, a hon-
foglalással letelepedett, 
tősgyökeres magyar csa-
lád említhető.

Legelső ismert ősük Gurg (György) de Lóna volt, aki 1032-
ben Béla herceggel menekült Lengyelországba, aki őt, vele visz-
szatérve 1061-ben, mint I. Béla király minden, azelőtt tulajdonát 
képező, Magyar- és Erdélyországban fekvő birtokába visszahe-
lyezte. A 13. században, IV. Béla király korában élt a Lónyayak 
ősei közül László, kit a király a bécsújhelyi csatában tanúsított 
vitézségéért (e csatában apja és testvére is elhunyt) az I. Béla 
király által adományozott birtokokban megerősítette.

Lászlónak egy fia született: Berenczei Nane, később Szatmár 
vármegyei birtokos nemes. Az ő fia volt Jakab, aki V. István király 
korában élt, és az uralkodó Szatmár vármegye főispánjává nevez-
te ki. E Jakabtól vezethető le a család egyenes ági leszármazása.

Az említett történelmi személyek tekinthetők a Lónyay csa-
lád fejeinek, melyet adományok és különböző dokumentumok 
is igazolnak.

Magyarország történelmében a továbbiakban is számos 
Lónyay töltött be fontos szerepet. Közülük a legnevezete-
sebbek:

Lónyay Albert, 1504-ben Magyarország velencei követe. Az 
általa aláírt szerződés értelmében a velencei köztársaság évi 
30 ezer aranyat fizetett a királynak, segítségül a törökök elleni 
háborúban.

A mohácsi vész után a család több tagja 
Szapolyai János mellett küzd. A fejedelem 
mellett vitézkednek mint vezérek, várkapi-
tányok, udvari emberek és köztisztviselők. 
Legkiemelkedőbb személyiségként Istvánt 
említeném, aki hetedikként viselte e nevet 
a Lónyayak között. Híres törvénytudós, tokaji 
és szatmári várkapitány. Báthory Katalint vet-
te feleségül, mely házasságnak köszönhető-
en birtokuk tovább gyarapodott.

VII. István fia, Zsigmond, Bethlen Gábor 
tanácsosa és vezére volt, aki 1626-ban Po-
zsonyban békeszerződést írt alá, majd jelen-
tős érdemeket szerzett a linzi béke megkö-
tésében is. Mint Kraszna vármegye és Bereg 
vármegye főispánját a protestánsok nádori 
méltóságra jelölték, II. Ferdinánd pedig bá-

rói méltóságra emelte. Férfiutód nélkül hunyt el. Egyik leánya, 
Lónyay Anna, Kemény János erdélyi fejedelem felesége lett.

Lónyay Ferenc II. Rákóczi Ferenc ezredese és főhadbiztosa, a 
szabadságharc leverése után Poroszországba menekült.

Lónyay János alispán, országgyűlési követ, Bihar és később 
Bereg vármegyék főispáni helytartója. Az 1838-as pesti árvíz-
kor királyi biztos. A mentés, élelmezés és a rend körüli érdemei 
jutalmául a királytól titkos tanácsosi méltóságot nyer. Felesége 
Lónyay Florentina, akinek emlékiratai 1891-ben nyomtatásban 
is megjelennek. Fiaik szintén politikai pályát futottak be. Albert 
Ugocsa vármegye főispánja, a család történetírója.

A népes Lónyay család legismertebb és legnagyobb jelentő-
ségű tagja, egyben a grófi ág alapítója, Menyhért. Fiatalon részt 
vett Bereg és Szabolcs vármegye közgyűlési tanácskozásain, 
nagyon hamar Bereg vármegye országgyűlési követeként képvi-
selte a térség érdekeit. Az országos tanácskozásokban az ellen-
zék soraiban foglal helyet, és bár a követek közül a legfiatalabb 
volt, mégis gyakran hallatta hangját. Pénzügyi kérdésekben ha-
tásosan szónokolt a haza érdekei mellett. 1870-től az Andrássy-
kormányban ő vezeti a pénzügyi tárcát, kitűnő szakembernek 
bizonyul, egy új, korszerű pénzügykezelési rendszert honosít 

meg, lerakva ezzel egy önálló államháztartás 
alapjait. 1871-ben az uralkodó grófi rangra 
emeli. Ugyanebben az évben miniszterelnök-
ké nevezik ki.

Még felsorolni is nehéz e kis településünk-
höz számos szállal kötődő, népes család 
történelmileg, gazdaságilag és politikailag je-
lentős tagjainak névsorát. Valamint a neveik-
hez fűződő jelentős reformáló, bátor tetteket, 
amelyekkel hazánk életének meghatározó 
alakítóivá váltak.

*
Forrás: Feöldy Doby Antal: Lónyay család 
(1895)
A magyar nemzet története – A modern Ma-
gyarország 1848–1896 (1898)
Révai Nagy Lexikona (1915)
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K L U B H Í R E K  .  .  .
Unokák a „fedélzeten”
Selmecbánya, Körmöcbánya már régóta szerepelt a Salgótar-
jáni Adóügyi Klub kirándulási programjai között. Ezúttal a klub 
vezetősége úgy döntött – iskolai nyári szünet lévén –, hogy a 
sokak által várt programot lehetővé teszi a nagyik szemefé-
nyei, imádottjai számára is. A döntést egy csodálatos nap kö-
vette. Július 3-án reggel korán indultunk, Kisterenyéről. Baranyi 
Zoltánnénak köszönhetően mind az öten időben érkeztünk az 
indulás helyére, majd este ugyanígy, házhoz szállítva. Induláskor 
az unokák még a nagyik közelében helyezkedtek el, 5 fő fiú, és 
1 fő kislány, valamennyi általános iskolás korú. Szerencsénkre 
velünk tarthatott „fedélzetmesterünk”, (időbeosztása lehetővé 
tette) Karácsony József is, aki a nap folyamán az idegenvezetés 
mellett bevetette pedagógiai eszközeit, így az unokák gyorsan 
köréje sereglettek, magyarázatait, útmutatásait fegyelmezett 
figyelemmel hallgatták.

Körmöcbányára érkezvén azonban hamar egymásra talál-
tak, összebarátkoztak, a nagyik legnagyobb örömére, hiszen 
így elég volt a szemmel tartás, nem kellett utánuk „futkosni”, 
főleg, hogy „fedélzetmesterünk” szakszerű, rokonszenves stí-
lusában megkezdte az ősi bányaváros bemutatását, amely 
2011 óta a világörökség része. Először a városnegyed részét 
képező városháza utcájában, épületében a híres szobrász, 
Stanetti munkáiból láttunk néhányat, majd következett a 
csaknem 700 éves Pénzverde klasszikus homlokzatú épüle-
te, benne a kincstárral, amelyről idegenvezetőnktől teljes körű 
történeti ismertetőt halhattunk. Megcsodáltuk a többszintes 
épületben lévő kiállítást, a tárgyak közül nekem a legjobban 
Mátyás király madonnás aranyforintja tetszett. Ezután követ-
kezett a nap és az unokák „attrakciója”, a saját maguknak 
való érmekészítés. Mindegyikőjük kipróbálta, de a legtökélete-
sebben Ferenczné Marika unokája serénykedett. Rövid főtéri 
pihenés után (unokaetetés, -itatás ) a Szent Katalin-vártemp-
lom, a város gyöngyszeme jelentett számunkra múlhatatlan 
élményeket a szobraival a híres koncertorgonájával, melynek 
különlegességét a horizontális sípokból álló spanyol trombiták 
adják. Unokáink szorgalmasan fotóztak, gyönyörű képek ké-
szültek a neogótikus épületegyüttesről. Kíváncsi érdeklődés-
sel követték Karácsony Józsefet a toronyba, ahonnan elbűvölő 
a városkép, de megnézték az óratoronyban a legrégibb, leg-
nagyobb harangot, az északi toronyban pedig a régészeti és 
fegyverkiállítást. Ekkor a nagyik már csak a téren várakoztak 
rájuk, ők azonban a Szent András-templom boltíves pincéjébe 
is lefutottak a csontházba. 

Rövid utazás után úti célunk következő városába, Selmec-
bányára, az egykori ezüstvárosba érkeztünk, amely 1972-től a 
világörökség része. Idegenvezetőnktől megtudtuk, hogy a bá-
nyászváros (arany, ezüst) nem csak iparágként volt jelentős, 
hiszen itt alapították a világ első olyan egyetemét, ahol a bányá-
szatot, mint tudományágat oktatták. Felsétáltunk a város szí-
vét képező, gyönyörű házak szegélyezte Szentháromság térre, 
melynek közepén áll a Szentháromság-oszlop, amelyet a pes-
tisjárvány elmúlása után emeltek hálából. Unokáinkat ez már 
kevésbé érdekelte, mert Körmöcbánya után kissé elfáradtak, 
és ezt már az ebéd és a fagyi felülírta. Az Óvár fenséges épü-
letegyüttesét „”csak” az autóbuszból láttuk, de látványa sokáig 
megmarad emlékezetünkben. „Rövidség a lelke az okos be-
szédnek” – mondotta Shakespeare. Ezért most én is befejezem 

élménybeszámolómat, hálásan megköszönve a szervezőknek 
ezt a szép, unokáinkkal együtt eltölthetett vidám napot. Köszö-
nöm, hogy elolvastátok.

 Szilágyi Gáborné 
klubtag

Híradó a nyíregyházi adós klub 
életéről
Ismét elmúlt egy félév klubunk életében, amit szalonnasütés-
sel, jóízű beszélgetéssel – meg minden finomsággal – zártunk. 
Előzetesen meghirdettük, hogy „batyus” találkozó lesz egy kis 
szalonnasütéssel. Erre a batyukban volt minden finomság, 
meggyes és krémes sütemények, pogácsa, töpörtyű és kolbász. 
Azért szalonnát is sütöttek néhányan. Nagy vidámság és kaca-
gás közepette laktunk jól.

A félévünk szokás szerint mozgalmas volt. A januári beszámoló 
összejövetel után szerveztünk egy farsangi mulatságot. A fergete-
ges jókedv, a tánc mindenkivel elfeledtette a mindennapok gond-
jait, és vidáman megválasztottuk a bál legjobb táncosát. A tavasz 
beköszöntével néhányszor közös sétát szerveztünk a közeli erdő-
be. Sajnos időpontok nem mindig voltak jók, ezért csak kisebb 
csoportokban sétálgattunk. A költészet napjának megünneplése-
ként verses műsort állítottunk össze, megemlékezve József Attila 
életútjáról. Városunkba érkezett a Seuzo-kincsek kiállítása, melyet 
több időpontot foglalva csoportosan látogattunk meg.

Mielőtt kirándulni mentünk még főzőcskéztünk egy keveset, 
nagy kondérban babgulyást. A kirándulás mindig is a klub életé-
nek fénypontja. Igaz, hogy az idő kissé borongós volt, néha az eső 
is esett, de a látnivalók feledtették velünk az időjárást. A nézelő-
dést a Hollóházi Porcelánmúzeumban kezdtük. Aki akart – némi 
ellenszolgáltatásért –, saját kezével is festhetett magának porce-
lánra emléket, melyet a kiégetés után megküldtek a lakcímre.

Mézes Gergő méhésznél folytattuk a túrát Vizsolyban. 26 
fajta ízesítésű mézet kóstolgattunk, majd a tartalmas előadás 
után mindenki kapott egy miniüveg mézet. Persze vásárolni is 
lehetett a sokfajta mézből.

Vizsoly nevezetessége a Vizsolyi Biblia. Lelkes idegenveze-
tőnk szavaiból nemcsak a biblia keletkezését, hanem a kort 
is megismertük, és próbálkozhattunk korabeli nyomdagépen 
a biblia egy lapját kinyomtatni, természetesen korhűnek tűnő 
papírra. Még egy rövid pihenő Tokajban, ki-ki ízlése szerint bort 
vagy fagylaltot fogyasztott, majd hazafelé vettük az irányt.

Júniusban volt egy kísérletünk, hogy két bográcsunkkal elvi-
gyük az első díjat a pörköltfőző versenyen, de azt a házigazdák 
simán nyerték. (Mondtam, hogy töltött káposztát kell főzni, mert 
abban verhetetlenek vagyunk.)

Sajnos a problémák a félévben sem kerülték el kis csapa-
tunk tagjait. Kéz- és lábtörés mellett az egyik tagunk súlyos köz-
úti balesetet szenvedett, maradandó sérüléssel, míg egy másik 
tagunk a párját vesztette el. A veszteség mindenkit megdöb-
bentett, és mindnyájan hozzánk szólónak éreztük a pap szavait: 
„Öleld magadhoz, mert lehet, holnap már nem teheted!”

Az élet már csak ilyen. Lást meg a jót, a szeretetet a minden-
napokban. Éld az életet! Carpe Diem!

Most jön a nyár és az unokák, de ősszel újra találkozunk!
Fazekas Jánosné dr. 

klubvezető
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Május havi élménybőség
A NAV szombathelyi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub tagjainak május 
hónap az élmények sokaságát kínálta. Mi sorakozott a színes 
palettán az év legszebb hónapjában? Időrendi sorrendbe szed-
ve az alábbi események történtek:

Május első szombatján megtelt a hévízi Vám- és Pénzügyőri 
Gyógyház csodálatos parkja, a nyugat- dunántúli régióból érkező 
háromfős csapatokkal és népes szurkolótáborral, az első ilyen jelle-
gű főzőversenyen. A jeles nap fő szervezője Rózsa Róbert régiófele-
lős és klubvezető volt. Nálam lényegesen szakavatottabb tudósítók 
már beszámoltak a programról, így a részletektől ezen oknál fogva 
eltekintenék. Elmodhatom azonban, hogy nagyszerűen sikerült kö-
zös pénzügyőri és adóági rendezvény tanúi lehettünk. Klubunkat 
Oláh Guszti, Weigl Pisti és Sudár Gyuri képviselte a versenyen.

1974/75-ben itt végezhettem az alapfokú szaktanfolyamot, 
így a helyszín nagyszerűsége és szelleme különösen megérin-
tett. A találkozás élményét és az együttlét örömét tapasztalhat-
tuk az egész nap folyamán, amit a finoman elkészített ételek 
kóstolása is emlékezetessé tett.

*
Jókedvű, a természetbe vágyó társaság indult május 8-án Je-
libe, hogy megtekintse Magyarország, de ebben a hónapban 
talán Európa legszebb botanikus kertjét. Erről szóló írásom az 
előző lapszámban olvasható.

*
Ha május, akkor kerti parti, ha kerti parti, akkor Küküllő-dűlő és Tóth 
Pista klubtagunk ízlésesen gondozott portája. Ő és felesége, Erzsi-
ke önzetlen vendégszeretetét élvezhettük hagyományosan. „Eső-
isten” siratta Szombathelyt még a délelőtt folyamán is, de a kezdés 
időpontjára ragyogó idő kerekedett. Az ízletes éte  le ket Sőbér Árpi 
és Rózsa Róbert készítette, mégpedig csülökpörköltet és egyben 
sült tarját, amit finom itókák kíséretében jó étvággyal elfogyasz-
tottunk. Desszerként pedig Erzsi pompás süteménykavalkádja 
következett, de minden jelen lévő hölgyet dicséret illet. Kellemes 
beszélgetéssel töltöttük a délutánt, majd Senviczki Béla, kiváló nó-
tafánk segítségével szebbnél szebb dalok is felcsendültek. Kora 
estig élveztük egymás társaságát és vendéglátóink angyali türel-
mét. Jövőre együtt, ugyanitt – fogalmazódott meg az óhaj, de már 
a közelgő grazi kirándulás is szóba került.

*
Május végére terveztük az idei „nagy kirándulásunkat”. Ezúttal 
a szomszédos Ausztria második legnagyobb városa, Stájeror-
szág székhelye, Graz volt a helyszín. A város 2003-ban elnyerte 
az Európa fővárosa címet. A hagyományos jelkép, az Óratorony 
a Várhegyen, de ezen kívül az óváros is a világörökség része. 
Kőszeg–Szombathely–Körmend–Szentgotthárd érintésével egy 
kis kellemetlen közjáték (túlsúlyos volt a jármű, emiatt bírság az 
osztrák oldalon) után érkeztünk Grazba. Pénzügyőr kollégánk lá-
nya, Bedi Boglárka, aki itt végzi az egyetemet, várt ránk, igazított 
útba és adott rendkívül hasznos tanácsokat, tippeket. Köszönjük 
szépen! Az itáliai hangulatot árasztó belvárosban sétánkat a dóm 
megtekintésével kezdtük, majd sorra vettük a város többi látnivaló-
ját is. Az óratoronynál egy közös fotó, majd siettünk az autóbuszhoz, 
mert zivatar közeledett, amit szerencsésen átvészeltünk. Kirándu-
lásunk utolsó állomásaként egy hangulatos stájer kisvendéglő ven-
dégszeretetét élveztük, ahol volt minden, mi szem-szájnak ingere. 
Élményekkel gazdagodva tértünk haza. Az Eggenberg-kastély ked-
véért még majd visszatérünk, ami szintén a világörökség része, de 
megtekintése időhiány miatt most elmaradt.

A májusi programsorozat ezzel lezárult. Elmondhatjuk, hogy 
tartalmas, szép napokat tölthettünk egymással, és maradandó 
emlékekkel lettünk gazdagabbak.

Szalay István
klubtag

Játék és történelem 
– egy napban
Nincs nyári szünet a NYOSZ Fővárosi Pénzügyőr Klubjában: a für-
dőzős napot követően szlovákiai kirándulásra indult a fáradhatat-
lan csapat, konkrétan Vöröskő várába és Pozsony városába. Első 
állomásunk, Vöröskő várának történelme magyar királyhoz, pon-
tosabban III. Béla királyunkhoz fűződik, aki lányának, Konstan-
ciának hozományul adományozta a területet, amikor az Ottokár, 
cseh királlyal házasságra lépett. A tekintélyes méretű vár a XIII. 
század közepén épült, és mindannyiunk örömére külső környe-
zete napjainkban ápolt, gondozott, belső termei, berendezései 
felújítottak, rendezettek. Látványosságai még inkább élvezhetők 
lettek volna, ha magyar feliratozás, vagy magyar idegenvezetés 
segítette volna elmélyülésünket a középkori magyar történelem 
eme szakaszával. Ennek hiányában azonban be kellett érnünk 
a gyönyörködéssel, illetve – magad uram, ha szolgád nincs – a 
magyar nyelvű tájékoztatóban foglaltak részleges felolvasásával.

Pozsony látványosságai elé sokan kíváncsian álltak, főleg, akik 
– mint jómagam – még soha nem jártak ott. Attól függetlenül, 
hogy ma Bratislava névre hallgat, ennek a városnak a történel-
me is hemzseg nagy magyar történelmi személyiségeink neveitől, 
többek között Szent István (1002 Pannonhalmi Apátság Alapító-
levelének záradéka), II. Béla király, Könyves Kálmán, III.  Endre, 
Bethlen Gábor – és így tovább. Nem beszélve a reformkori, igen 
jelentős nagyságainkról, akik parlamentáris keretek között ezen 
a törvényhozó székhelyen, Pozsonyban kardoskodtak többek kö-
zött a Budát és Pestet összekötő kőhíd építése, a magyar nyelv hi-
vatalos használata, a Magyar Tudományos Akadémia és Nemzeti 
Múzeum, Nemzeti Színház megalapítása, vasútvonalak építése, 
a jobbágyfelszabadítás mellett. Tehát politikai értelemben is nagy 
magyar városként említhetjük, úgy, mint koronázó várost, illetve 
alkotmányozó, országgyűlési székhelyet.

Pozsonyban töltött időnk sajnos csak egy szűk belvárosi sé-
tára adott lehetőséget, de látványosságokban itt sem volt hiány: 
kanyargós kövezett utcácskák, templomok, épületek, erkélyek, 
építészeti díszítőelemek, szobrok és szökőkutat vonták maguk-
ra a figyelmet, bár a női szemeket néha elcsábították az üzletek 
elé kiakasztott nyári ruhák, mindannyiunkat pedig az itt is feltü-
nedező utcazenészek látványa és dallamai. Pozsony gyönyörű, 
több időt érdemel, és a suttogások szerint kisebb társaságok 
már tervezik is, hogy vonatos kirándulás keretében, baráti kör-
ben visszalátogatnak. 

Hazafelé az autóbuszon ezúttal se maradtunk játék nélkül: 
Netye Misi ötletére és jóvoltából három könyv talált gazdára az 
utasok között, majd újabb három résztvevő befizetési kedvez-
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ményt nyert a következő kirándulás költségeiből. A sorshúzást 
legifjabb csapattársunk a Bogshütz unoka, a tizenegy éves Virág 
végezte, aki nem először – és reméljük, nem is utoljára – vett részt 
kirándulásunkon. Bár a tempó feszített volt, remélem, hogy szel-
lemi élvezetek mellett a kánikulát és a napsütést mindenkinek 
sikerült enyhíteni egy pivo és/vagy a zmrzlina elfogyasztásával. 
Olyan jó, hogy egy csapat vagyunk, olyan jó, hogy vannak közös 
élményeink, és olyan jó, hogy vannak, akik előkészítik, megszer-
vezik közösségi életünket! Ezúttal (is) Netye Mihálynak és Csík 
Bálintnak köszönjük mindezt, és várjuk a következő hasonlót! 

Untener Erika

Csodák Komárom-Esztergom 
megyében
Ismét beigazolódott a mondás, hogy a csodákat nem kell több 
ezer km-re keresni, itt vannak a közvetlen közelünkben. A Ko-
máromi Nyugdíjas Klub nem ment messzire, csak Esztergom és 
környéke volt az úti cél. 

Az esztergomi bazilikát csak kívülről tekintettük meg, de 
azt most a szlovák oldalról, bepillantva egy kicsit Párkány bel-
városába is. Itt nem sokat időztünk, mert kíváncsian vártuk 
Péliföldszentkereszt megtekintését. Péliföldszentkereszt Bajót 
település része Komárom-Esztergom megye északkeleti részén, 
a Gerecse keleti nyúlványain. Országosan ismert búcsújáróhely. 
Bár története csak mintegy három évszázadra tehető vissza, 
mégis Komárom-Esztergom megye egyik leglátogatottabb kegy-
helye, ősi zarándokhely. Idegenvezetőnk elmondja, hogy egy le-
genda szerint 1730. május 30-án egy sántán született gyermek 
itt csodálatosan meggyógyult, innen a csodatevő erő hite.

Középkori templomának romjai 1700 elején még álltak a mai 
templom helyén. Barkóczy Ferenc hercegprímás kolostort épít-
tet a nazarénusoknak, akik 1763-70 között működnek itt. 

1913 novemberétől a kegyhelyet Don Bosco Szalézi Társasá-
ga veszi át, majd 1925-től a szalézi rend körülbelül 40 teológu-
sának anyaháza lesz. 1992-ben a szalézi rend visszakapta az 
elkobzott rendházat és a hozzá tartozó létesítményeket. Rend-
szeresek itt az ifjúsági találkozók, különféle nyári táborok. 

Kirándulásunk során is hallhattuk a zenei tábor résztvevői-
nek próbáit. A történelmi és kulturális élmények mellett szót kell 
ejteni az objektum rendezettségéről, a vendégfogadás magas 
színvonaláról, mint pl. az idegenvezetés, ami ingyenes. Kelle-
mes kávézó várja a megfáradt vendégeket, európai színvonalú 
kínálattal. A hely a Mária zarándokút része, az ezzel járó kötele-
zettségeket a fenntartók komolyan veszik.

A szép környezettől, friss levegőtől feltöltődve indultunk ebé-
delni egy közeli étterembe, ahol gulyásleves és friss pogácsa 
várta a megpihenni vágyókat. 

Kipihenve, jóllakottan vágtunk bele az utolsó programunka, a 
Gelbmann-pincészet megtekintésére. 

A birtok 67 hektárján 10 hektárnyi szőlő, két tó, egy lenyűgö-
ző méretekkel rendelkező boltíves pince, egy modern szőlőfel-
dolgozó és -erjesztő, egy 200 fő befogadására alkalmas rendez-
vényház, valamint Charolais marhák, Shropshire birkák, rétek, 
legelők és erdőrészletek osztoznak.

A fogadás a pincészet szakmai vezetője részéről személyes 
volt, hisz nyugdíjasklubunk vezetőjének lánya, Szegedi Csilla várt 
minket. Csak ámultunk a szakmai tudásán, lelkesedésén, hozzá-
értésén. Kevés nő mondhatja el magáról, hogy a borászat terén 
ilyen magas színvonalú képességgel, hozzáértéssel rendelkezik. 
A borokat nemcsak bemutatta, hanem meg is kóstoltatta, 5 fajtáig 
meg sem álltunk. A borászat látogatói központja egy színvonalas, a 
helyhez és tevékenységhez illeszkedő épület. Csilla a borokhoz friss 
pogácsát és más borkorcsolyát is kínált a vendégeknek. Ez a záró 

program fénypontja volt a napnak, hisz mindent megkaptunk, ami 
egy helyen elvárható: szakmaiságot, szeretetet, szívélyességet!

Összefoglalva élményeinket elmondhatjuk, hogy ez a nap 
gyógyír volt a léleknek és testnek egyaránt. Köszönjük a szalézi 
rend lelkes önkénteseinek, és a kiváló borásznak és csodálatos 
embernek: SZEGEDI CSILLÁNAK. 

dr. Major Mária

Már megint jól éreztük 
magunkat!
A Székesfehérvári Pénzügyőr Klub az idén Kindl János nyá. őr-
nagy kollégánk magyaralmási birtokán tartotta nyárköszöntő 
összejövetelét. Jánosék gyönyörű telkéhez, házához és kertjé-
hez egy komoly gazdaság is tartozik, így nyugodtan nevezhet-
jük birtoknak ezt a Vértes lábánál fekvő csodát. Tiszta időben 
jól látni Csókakő várát, a fehérvárcsurgói kastélyt, és „belátni” 
Székesfehérvárra is. Érkezésünkkor a ház asszonyát, Évát virág-
gal, a gazdát némi itókával köszöntöttük. Minden ilyen össze-
jövetelnek van egy hivatalos része is. Most elsőnek Dobos Ká-
roly nyá. ezredes úr köszöntötte az egybegyűlt 25 főt, és külön 
dr. Kaizinger Tibor nyá. ezredes urat, a Szövetség elnökét, és 
kedves feleségét, Icát. Az elnök úr néhány szóban tájékoztatta 
a klub tagságát a Szövetség munkájáról, az idei feladatokról, a 
várható eseményekről, majd a Nyugdíjasokért Plakettet adta át 
Molnár József nyá. őrnagy úrnak, méltatva eddigi munkáját.

Három születésnapos fiatalembert is köszöntöttünk, Fekete 
Miklós nyá. őrnagy úr nyolcvan, Szalai József nyá. főhadnagy úr 
hetven évet hagyott maga mögött, míg jómagam, Sánta Sándor 
nyá. százados idén betöltöttem a hatvanötödiket. Ezt követően 
Molnár Zoltán nyá. főtörzszászlós úr tárgyjutalmat vehetett át 
a klubban végzett munkája elismeréseként. Náluk már több-
ször is voltunk a balatoni villájukban, és mindannyiunk örömére 
most is felajánlották a 2019-es nyárköszöntő megrendezését.

Igen, egy ilyen eseményt szó szerint meg kell rendezni. A klub 
vezetője részéről komoly logisztika szükséges eleve ahhoz, hogy 
a megye különböző részéből „összetereljen” ennyi embert, hogy 
mindenkinek megfeleljen az adott időpont, az idő jó legyen, és 
egyáltalán, ne legyen semmi fennakadás.

A mindenkori házigazda adja a helyszínt, ha jó idő van, akkor 
kertben, a nagy diófa alatt, és ha elered az eső, mint a mostani 
találkozón is, akkor valami fedett helyen, mondjuk egy tágas ga-
rázsban. Aztán, valakinek főzni kell, ebéd után inni kell adni, és 
folyamatosan gondoskodni kávéról, süteményről stb. 

Mindezekről csak azért írok, mert elismerésem minden kollé-
gának, és főleg feleségének, családjának, aki veszi a bátorságot 
és vendégül lát egy ilyen csapatot. Itt, Magyaralmáson, ha valaki 
képes bekukucskálni a sok autótól az udvarba, szerintem azt 
hihette volna, hogy lakodalom van. Tulajdonképpen az is volt, 
mert némelyik kolléga ünnepelhette volna arany-, ezüst- vagy 
egyéb lakodalmát, és újra kimondhatta volna a boldogító igent 
annak a testületnek, amellyel házasságot kötött jó pár évtized-
del ezelőtt. Nem vagyok nagyon giccses? Szerintem nem!

Apropó főzés! Bográcsban főtt csülkös pörkölt volt a fő fogás, 
amit Besser Zoltán nyá. főtörzsőrmester uram készített el igen 
nagy hozzáértéssel és nagyon finomra. A délre elkészült ebéd 
után beszélgettünk. Igen, csak úgy beszélgettünk. Hogy miről? 
Amiről szoktunk, a régi dolgokról, és a mai reumatológiai és 
ortopédiai problémákról. Aki hiányzott közülünk, arra rákérdez-
tünk! Bélát látta valaki? Igen – volt a válasz –, tegnap futottam 
vele össze a sürgősségin. Hát, ilyen is van, de Magyaralmáson 
Kindl Janiéknál együtt voltunk, és jó kedvünk volt, a többit úgyis 
tudjátok.

Sánta Sándor



12 a Mi lapunk – XXI. évfolyam

Látkyban jártunk…
Megint és mindig dicsérem Tőzsér Tündét. Köszönöm az aktivi-
tását, hisz az egyik fáradhatatlan motorja a salgótarjáni nyug-
díjasklubnak, aki időt és energiát nem kímélve szervezi a prog-
ramokat. A szlovák vámos kollégák és barátaink segítségével 
kétnapos buszos kirándulást szerveztünk a közép-szlovákiai 
régióba.

Az autóbusz pontosan indult, és – bár volt útközben jó pár 
hostinec, azaz vendéglő – meg sem állt meg a losonci benzin-
kútig. Itt nafta volt bőven, de a kút másban nem bővelkedett. Az 
arcokon redők formájában megjelentek az aggodalom első jelei, 
amit tovább fokozott, hogy a túravezetőnk késett. Kánikulában, 
száradó szendvicseket rágcsálva, sör nélkül. Ez maga a vég!

Nyár van, autóbuszok suhannak a tenger felé. A parkolóban 
megrohamozták a mi buszunkat is: Bulharsko? Bulharsko? 
Az! Bulharsko – volt a válasz, mire már tülekedtek is fel az ab-
lak melletti ülés reményében. Az igazság, ha formában van, 
kegyetlen tud lenni, mert mi észak felé tartottunk Látkyba, 
az ökocentrumba, ami valamikor a Szlovák–Bolgár Barátság 
MGTSZ (JRD) nevet viselte. A szálloda is a barátság szellemé-
ben építtetett.

Rövid kitérővel megismertük a Ruzsinai (Rózsaszállás) víz-
tározót, annak is a divényi oldalát. A kiépült stranddal szem-
ben középkori vár és dombok őrzik a tavat, a hátunk mögött 
büfésorok kényeztették a pancsolókat, finomabbnál finomabb 
sörökkel. Na, ez már döfi! Akár le is cövekelhetnénk a tóparton, 
de menni kellett a magasabb hegyek felé. A biogazdaság ener-
gikus és nagyon csinos elnöknője, Anna Hronceková fogadott 
minket.

Július 5-e Szlovákiában nemzeti ünnep, így mindenki a hosz-
szú hétvégi program lázában égett, mégis igazi vendégszeretet-
tel kalauzolt minket a környék legnagyobb szövetkezetében.

Ebéd, vacsora és minden, ami melléje dukál – járt nekünk. 
Hamisítatlan brindzás haluska, és pacalpörkölt között válogat-
tunk. A környék kovászos kenyerét csak dicsérni lehetett.

Dr. Maros Balázs vámigazgató is köszöntette a vámos höl-
gyeket és urakat. Szarvas Oti szlovák kolléga a tószt fokozó ada-
golásában segédkezett. Ő is nyugdíjas, igaz, valamivel fiatalabb 
a mi Sári Csabinknál, ezért megkíméltük a körberohangálástól, 
és a „na, még egy pohárkával” nevű butykosokat az asztal kö-
zepén helyeztük el, ami viszont a későbbiekben egyre nagyobb 
mosolyra fakasztotta a felbukkanó történetek mesélőit és hall-
gatóit.

Este egy kis kitérővel megtekintettük a sícentrumot, ami szin-
tén a szálloda tulajdona, és télen számos sísportot kedvelőnek 
nyújt kikapcsolódást. A sípályánál nem volt ugyan forralt borozó, 
de a lovastanyán rendületlenül csapolták a sárga nedűt. Meg-
nyugtatóan dokumentáltam ezt a helyet, bátran javasolhatom a 

barátaimnak is. ( Egy főre, teljes ellátással kb. 30 eurót kérnek, 
naponta.) Az éjszakai alvásra nem túl sok idő jutott.

Reggel kihajtották a birkákat a legelőre, mi meg a juhsaj-
tosnál költöttük a kis pénzecskénket. A mozgékonyabbak 
pinpongoztak egyet, a csapat másik fele a friss levegőn pihen-
getett, várva Balogh Micu főgombászt. Ő jött, látott, győzött, 
és hozott egy adag gombát a tenyerében. Lecsaptam rá, mert 
olyan ritkán jutok hozzá szlovák gombicához… Otthon a keríté-
sem ugyanis az államhatárra települt, egy ugrás a cseres erdő, 
de ezt mifelénk igazán nem tekintik külföldnek, csak amolyan 
határrajzolgatók értelmetlen művének.

Visszafelé utazva megtekintettük a Halicsi (Gács), 13 hek-
táron felújított várkastélyt. Épp lagzira készültek a főúrian be-
rendezett lovagteremben, ezért a Losonciakról, Forgáchokról 
festett képeket csak kívülről láthattuk. 1667-ben a várúr meg-
hagyta a várkapitánynak, hogy fejét veszi, ha protestánsok lép-
nek a várba, a gácsi katolikus papnak hetente háromszor kellett 
miséznie, a porkolábnak kapunyitáskor és záráskor háromszor 
kellett „Jésus Máriát” kiáltania, a várkaput éjjel csak a várúrnak 
nyithatták fel, és a tömlöcben egyszerre csak hat ember rabos-
kodhatott.

Másnap péntek, további ünnepnap lévén Losoncon (Lucenec) 
vártak minket a kollégák. Grillezés, bográcsozás, fürdés és 
anekdotázás, a régi barátok kollégák összeölelkezése volt a 
program. A teljesség igénye nélkül ott volt Danyis Robi, Pastorák 
Peter, Mede Ernő és Gáspár Lali is. A vidámság mellett jutott idő 
Sári Csaba ftzls. felköszöntésére is. Emlékeztettük, hogy már 
csak 1825 napot kell aludnia, és ingyen utazhat a vonaton, de 
addig is jó párszor töltenie kell a bandériumnak.

Attilko
Somoskőújfalu, 2018. 08. 07.

Félévzáró értékelés
A Pécsi Pénzügyőr Klub az idei év első félévet lezáró klubgyű-
lését június 29-én tartotta szokásos bázisán, családias lég-
körben. Elsőként klubvezetőnk köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd értékelte az első félév programjait. Az első félévben 29 
programot rendeztünk. Ezek nagy része kirándulás volt a Bara-
nya Megyei Adóügyi Klubbal közösen. (Voltak mecseki kirándu-
lások, jártunk Zalaegerszegen, Esztergomban, Pannonhalmán, 
Gemencen, Baján, farsangoltunk, és több alkalommal színház-
ban is voltunk.) Felidéztük a programok emlékeit a naplónkban 
elhelyezett beszámolók és képek segítségével. Majd klubveze-
tőnk beszámolt az idei budapesti országos küldöttgyűlésről is a 
tagságnak.

Köszöntöttük az első félév névnaposait egy-egy pohár pezs-
gővel, akik finom süteménnyel kedveskedtek a tagságnak. Majd 
Varga Imre régiófelelős klubtársunk tájékoztatta a tagságot az 
elnökségi ülésen elhangzottakról. Klubunk megemlékezett az 
immár öt éve elhunyt Arnold Mihály altábornagy úrról, a volt 
Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnokáról. Az előző na-
pon a nyugdíjasklub és a még aktív dolgozók együtt emlékeztek 
meg Ipolyvecén a sírnál is. A megemlékező kirándulásról beszá-
molót tartott a részt vevő kultúrfelelős.

Programunk hivatalos részének záróakkordjaként a második 
félév várható programjait vázoltuk fel az előzetesen elfogadott 
programunk szerint, illetve az elérhetőségi adatok pontosításá-
ra és a tagdíj befizetésére is volt lehetőség.

Ezt követően kötetlen, jó hangulatú beszélgetéssel és süte-
ményezéssel zártuk a napot. Egymásnak kellemes nyarat és jó 
pihenést kívánva búcsúztunk el azzal, hogy szeptemberben újra 
találkozunk a programjainkon.

Fischer Péter
Pécsi Pénzügyőr Klub
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Egy újabb csodás nap együtt
Május elején, a kora reggeli Volánbusszal tizennégy lelkes tár-
sammal indultunk Salgótarjánba, az ottani nyugdíjastársaink 
meghívására. Nagy örömmel tettünk eleget a meghívásnak ez 
alkalommal is, mert a többéves kapcsolatunk során az ilyen 
napokon Nógrád rejtett gyöngyszemeit, ritka természeti csodáit 
ismerhetjük meg, és amellett minden alkalommal megtapasz-
taljuk a kollegiális viszonyok fontosságát, az őszinte baráti kap-
csolatok elmélyítését az élet minden területén.

A célállomáson Nagy Ottó most is hűségesen várt, szívből 
köszönjük neki ezúton is! Kellemes időben, rövid séta után 
értünk a Nógrád megyei Adó- és Vámigazgatóság irodaházá-
nak éttermébe, ahol a vendéglátók a szépen terített asztal-
hoz ültettek. Kedves vendéglátói gesztus volt, hogy a korábbi 
látogatásainkról készült, ezer darabot is meghaladó fotóból 
összeállított képsorok vetítésével emlékezhettünk az együtt 
töltött szép napokra. A minden finomsággal megrakott reg-
geli szendvics előtt nem maradt el az étvágyat, a jó hangu-
latot fokozó aperitif és a frissítő kávé sem. Egy kis terefere 
után Motyovszki Andrásné Gréti klubvezető ismertette a napi 
programot, amelynek legfontosabb eleme Salgótarján bel-
városának, nevezetességeinek megtekintése. Megható volt, 
ahogyan a salgótarjáni kollégák idegenvezetőket megszégye-
nítő tudással, lelkesedéssel mutatták be nekünk városukat, 
annak néhány köztéri alkotását, szobrait, melyekre méltán 
büszkék. 

Először a város centrumában felújítás alatt álló katolikus 
templomot látogattuk meg Dr. Zeke Ági vezetésével. Nagy 
meglepetésünkre és még nagyobb örömünkre megismer-
hettük Ágika rejtett zenei tudását is, amikor néhány orgona-
művet a templom orgonistájaként eljátszott nekünk. A zenei 
élmény fokozására beavatta keresztlányát Molnár Mariannt 
is, aki csodás énekhangjával töltötte be a teret és szívünket. 
A karzatra felkapaszkodva, Ági szemléltetésével még e kü-
lönleges hangszer megszólaltatásának módját is megismer-
hettük.

Szilágyi Gáborné Icuka a monumentális I. világháborús 
domborműről, a Fő téri Radnóti Miklós-szoborról és a szintén 
monumentális szovjet hősi emlékműről beszélt nekünk sze-
retettel, nagyon alapos és csodálatra méltó tájékozottságról 
téve tanúbizonyságot. És itt nem mehetünk el szó nélkül amel-
lett sem, hogy Icuka volt az a szépírású személy, aki a Megyei 
Könyvtár Balassit idéző cégér megformálásához a keze írását 
adta!

Rupák Sándorné Tusika a Városháza L alakú üvegfala előtti 
Pantheon mellszobrait mutatta be, és fejtette ki a szobrokban 

formát öltött városatyák, politikusok, támogatók életét, tevé-
kenységét, kik sokat tettek a város fejlődéséért.

Szeberényi Endre klubtársunk Balázs János polihisztor élet-
nagyságú szobránál mesélt a cigány származású őstehetségről, 
figyelemre méltó életútját ismertetve, ugyanott a sokoldalúsá-
gával megáldott művész festményeiből válogatott ideiglenes 
szabadtéri kiállítását is megszemlélhettük. Mindemellett Endre 
igen alaposan és nagyon érdekfeszítő módon ismertette Salgó-
tarján építészetét, épületeit, térplasztikáit.

A városban tett sétában elfáradva és a hivatalba visszatér-
ve szokásához híven dr. Gaál Zoltán igazgató úr csatlakozva 
hozzánk megtisztelt bennünket jelenlétével, amiért ezúton is 
köszönetünket fejezzük ki. Az igazgatóság aktív, bájos, fiatal 
munkatársainak előadásában üdítően ható táncos bemutató-
val is kedveskedtek vendéglátóink. Ebéd után asztalra kerül-
tek a nógrádi kolléganők által sütött finom házi sütemények. 
Ami már szintén hagyománnyá vált, megajándékoztuk egymást 
saját készítésű ajándéktárgyakkal, beszélgettünk, információt 
cseréltünk magunkról, mindennapjainkról, mialatt az idő gyor-
san repült, így hamarosan búcsút kellett vennünk egymástól.

Amikor Salgótarjánban járok, mindig azzal az érzéssel távo-
zom, hogy kaptam valami szépet, kellemeset, amit máshol jár-
tamban nem, vagy csak nagyon ritkán: barátságos embereket, 
a szó nemes értelmében vett tisztaságot, csodálatosan szép 
természeti környezetet és sok-sok szeretetet.

Nagyon szépen köszönjük, kedves „nógrádiak”, a szívélyes 
vendéglátást, a frappáns, kreatív szervezést! Az egri őszi vi-
szontlátásra, ahol mi is szeretettel várunk Titeket!

Papp Mária és Gyuróné Fábri Margit
az Egri Adóügyi Nyugdíjas Klub tagjai

Medárd előtt
Medárd-nap előtt kirándultunk a Balaton környékére, a NAV 
adóügyi és pénzügyőr nyugdíjas csoportja, pénzügyőrök szerve-
zésében. Emlékezetes kiránduláson vettünk részt, ahol a legna-
gyobb kihívást a jégeső jelentette Herend térségében. A jégeső 
és az áramszünet miatt a Manufaktúra és a Múzeum látogatása 
kimaradt ugyan, de a többi élmény felejthetetlen számunkra. 

A többi helyszínen napsütéses jó időben a Somlyó-hegy szépsé-
gében gyönyörködtünk, majd a balatonfüredi Tagore sétány és a 
Dottós városnézés következett, végül a csopaki Jásdi Borterasz 
kellemes élményével hagytuk el a Balaton-partot.

Jáni Lajos
kulturális felelős



14 a Mi lapunk – XXI. évfolyam

A szentendrei HÉV-ről Aquincum 
állomáson leszállva kulturális él-
mények kedvelője létemre kivé-
telesen nem az ókori polgárváros 
romjai felé vettem az irányt, ha-
nem tekintetemmel a szerelvényre 
várakozók között az Óbudán lakó 
Borbély Ferenc ny. pénzügyőr szá-
zados jól ismert alakját kerestem.

– Órát lehetne igazítani hoz-
zád, annyira pontosan betartottad 
a megbeszélt időpontot. – Lám, 

nem csak a királyok erénye a pontosság, állapítom meg jól-
esően, miután az égető forróság elől bemenekültünk egy közeli 
cukrászda kellemesen hűvös különtermébe.

– Világéletemben törekedtem a pontosságra. Most is előkészí-
tettem a számodra több dokumentumot, hogy az életrajzi adataim-
ba véletlenül se kerüljön bele tévedés. Több évvel ezelőtt agytrom-
bózisom volt, és azóta a memóriám nem egészen megbízható.

– Roppant kíváncsi vagyok, hogy mivel készültél.
– Kezdjük az iskolai bizonyítványokkal, amelyek sok más mel-

lett a személyi adataimat is tartalmazzák. Láthatod, hogy 1935. 
szeptember 2-án Debrecenben születtem. A kezemben tartott 
Katolikus Népiskolai Tanulmányi Értesítő tanúsága szerint ott 
kezdtem meg a tanulmányaimat 1941-ben, és ott is fejeztem 
be nyolc év múlva már általános iskolásként. Majd a Debreceni 
Állami Közgazdasági Gimnázium következett, ahol 1953-ban si-
keres érettségi vizsgát tettem 

– Jól gondolom, hogy a következő évek munkahelykeresés-
sel teltek el?

– Nagyon tévedsz. Keresgélésről szó sem volt. Ezt a gondot 
levették a vállamról, mert kötelező szakmai gyakorlatra a Hajdú 
megyei Temetkezési Vállalathoz helyeztek, ami elriasztó neve 
ellenére nem is volt olyan rossz munkahely, rövid időre a kato-
naság után is visszamentem oda dolgozni.

– Eddig még szó sem volt a katonáskodásról.
– Pedig voltam katona, igaz, hogy csak egy évig. Vállaltam 

ugyanis, hogy katonaidőm felét a föld alatt, szénbányászként 
töltöm Máza-Szászváron.

– Ha azt mondod, hogy katonaként újsághirdetésben értesül-
tél arról, hogy felvétel van a vámőrséghez, azt el sem hiszem, 
mert ezt előtted már többször hallottam másoktól.

– Akár hiszed, akár nem, ez pontosan így történt. Éltem is a 
lehetőséggel, beadtam a felvétel iránti kérelmemet, amit elfo-
gadtak, és 1957. szeptember 16-ával Daczi József vámőr alez-
redes kinevezett vámőrré 600 forint alapfizetéssel és havi 570 
forint beosztási illetménnyel.

– Ekkor még mindig debreceni lakos voltál?

– Nem, mert időközben a fővárosba költöztem. Az első szolgá-
lati helyem is itt volt a 10. sz. Vámhivatalnál a Nádor utcában.

– Azt már mondanod sem kell, mert tudom, hogy onnan nem 
messze, a Rosenberg házaspár (ma Hold) utca 21. sz. alatti 
vámőr nőtlenszálláson laktál. Néhány héten át nősülésemig a 
te üresen hagyott ágyadat bitoroltam, miközben bentlakásos 
újonctanfolyamon vettél részt. Onnan hová költöztél?

– Előbb albérletbe, majd Szobra, ahol az újonnan épült, akkor 
korszerűnek számító vámőrségi lakóépületben 1959 áprilisában 
egy szép kétszobás lakást kaptam A havi 100 forintos bérleti díj 
szakaszvezetői illetményemnek sem volt megerőltető. A legjobbkor 
jött a kiutalás, mert feleségemmel az első gyermekünket vártuk, 
aki aztán már Szobon született, a második szintén, mindkettő fiú.

– Természetesen ekkor már nemcsak a lakhelyed, hanem a 
munkahelyed is Szobon volt.

– Így van. Tizennégy évig voltam a Szobi Vámhivatal dolgozója. 
Eseményekben gazdag évek voltak azok. Hogy mást ne mondjak, 
ottlétem alatt történt meg 1968-ban „a baráti hadseregek” cseh-
szlovákiai bevonulása, amiben magyar csapatok is részt vettek, 
és emiatt a különben kifogástalan kapcsolatunk a szlovák kollé-
gákkal megromlott, átmeneti mosolyszünet állt be. A következő 
szolgálati helyemen, a Debreceni Vámhivatalnál tíz évet töltöttem. 
Itt az első feleségemtől elváltam, majd ismét megházasodtam, és 
nőül vettem egyik kolléganőmet, akivel ma is házasságban élek.

– Őt nagyon jól ismerem, Borbélyné dr. Kovács Jolánról van 
szó. Riportot is készítettem róla, ami A Mi Lapunk 2010. szep-
temberi számában jelent meg Sima váll-laposból kormány-fő-
tanácsadó címmel. Máig jó emlékkel gondolok vissza az akkor 
engem ámulatba ejtő tüneményes pénzügyőri pályafutásra. 
A riportban szó esett közös gyermeketekről is, aki akkor végzős 
joghallgató volt Párizsban. Vele mi lett azután?

– Boglárka azóta természetesen elvégezte a jogi egyetemet. 
Felnőtt hölgy lett, 31 éves. Férjhez ment, de aztán elvált. A jogi 
pályát viszont nem hagyta ott, jelenleg ügyvédként dolgozik a 
feleségemhez hasonlóan. Az első házasságomból született fia-
im közül a fiatalabbik néhány évvel ezelőtt súlyos betegségben 
meghalt, egy gyermek maradt utána. A Debrecenben élő másik 
fiamnak két gyermeke van. Ezzel még nem teljes a család, mert 
feleségem előző házassága révén szintén két saját gyermekkel 
büszkélkedhet, valamint öt unokával.

– Időben egy kicsit már előre szaladtunk, a te pénzügyőri 
pályafutásodnak még nem értünk a végére. Debrecen után hol 
folytatódott?

– A fővárosban, ahol valamikor kezdődött is, tehát bezárult a 
kör. Több vámhivatalnál is dolgoztam, az utolsó a sorban az 1. sz. 
Vámhivatal volt. Onnan mentem nyugdíjba 1991. január 31-én 
századosi rendfokozatban, és azért nem őrnagyként, mert jártam 
ugyan felsőfokú szaktanfolyamra, de a záróvizsgát nem tettem le. 
Egészségi állapotom lehetővé tette, hogy még nyugdíjasként is dol-
gozhassak. Ennek országunk EU-hoz való csatlakozása vetett véget 
2004-ben, amikor központilag megszüntették a nyugdíjasok mun-
kavállalását. Ez nem jelentette azt, hogy utána már tétlenkedtem. 
Pomázi telkünkön a mai napig igyekszem hasznosítani magam. 
Azonkívül, hogy friss zöldség onnan mindig kerül a konyhára, a la-
kótelepi zártságból való kiszabadulás számomra testi-lelki felüdü-
lést jelent. A mostani életemet ismered, hiszen minden hónapban 
találkozunk a Mátyás utcában a klubösszejöveteleken, és akkor ott 
alkalmunk nyílik az aktuális események megbeszélésére.

Ez valóban így van. Reméljük, hogy még sokáig élhetünk ez-
zel a kivételes lehetőséggel, hiszen – enyhén szólva – egyikünk 
sem tartozik már a legfiatalabb korosztályhoz.

Kis István

ÉLETUTAK

Debrecenbe kéne menni

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kérem tisztelt tudósítóinkat, hogy a 2018 decemberében 
megjelenő lapszámunkhoz november 10-ig szíveskedje-
nek eljuttatni írásaikat és JPG formátumú fényképeiket az 
amilapunk2@gmail.com elektronikus levélcímre, vagy a 
NAV NYOSZ 1093 Budapest, Mátyás u. 16. postacímre. Ké-
rem továbbá, hogy a terjedelem ne haladja meg az egy ol-
dalt (12-es betűméret, másfeles sortávolság), és a digitális 
fotók legalább 1 MB méretűek legyenek. Honlapunk címe: 
www.navnyugdijasok.hu
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Melis Bandit – hivatalosan: Melis András ny. pénzügyőr őrnagy, 
büntetlen előéletű magyar állampolgárt – szinte embriókorától 
ismerem. Élete nyitott könyv előttem zárójelekkel, lábjegyze-
tekkel együtt, fehér foltok nélkül. Ezért derült égből villámcsa-
pásként ért a közelmúltban az eddig nem ismert információ: 
Bandi súlyos, gyógyíthatatlan szenvedély rabja. Rémületemben 
azonnal a legrosszabbra gondoltam: ezt a szerény, kedves fiút 
mindenre elszánt kufárok kelepcébe csalták olyan eszközök al-
kalmazásával, mint kártya, rulett, lóverseny, nők, itt a piros, hol 
a piros? Alaposan szemügyre vettem „az áldozatot”, de semmi 
rendkívülit nem láttam rajta. Minden a régi: csillogó, értelmes 
tekintet, magabiztos fellépés, akadálytalan légzés, normális 
pulzus.

Elhatároztam, nem nyugszom addig, amíg rá nem jövök a 
titok nyitjára. Ehhez el kellett zarándokolnom Bandi külvárosi 
otthonába, ahol egy dús lombú barackfa hűs árnyékában aztán 
lehullt a lepel az elegáns és meglehetősen költséges szenve-
dély mibenlétéről. Az utolsó lehetőséggel éltem, mert a teljes 
kollekció hamarosan máshol nyer elhelyezést. Még ezt megelő-
zően azonban élénk érdeklődésemmel kísérve vendéglátóm 
nyalábszámra hozta elém a kempingasztalra a „corpus delictit”, 
a fém- és papírpénzekkel roskadásig töltött albumokat, mind-
egyikhez bőséges magyarázatot fűzve. 

Ebből megtudtam, hogy Bandi mintegy öt évvel ezelőtt 
kezdte el magyar pénzek gyűjtését. Az ötletet az adta, hogy 
az éppen akkor olvasott könyv lapjai közül kiesett néhány 
régi papírpénz. Talán könyvjelzőnek használta korábban va-
laki. A szép rajzolatú pénzek megtetszettek neki, gyönyörkö-

dött bennük és sajnálta, hogy nincs több hasonló belőlük, 
hol lehetnek a társaik? Elkezdte a keresésüket, és azóta sem 
hagyta abba. Rengeteget vásárolt már, de nem ért a végére, 
és nem is fog soha. A Múzeum Galériától újabb és újabb al-
bumok vásárlására kap ajánlatot, és az ezek birtoklására irá-
nyuló vágy nem csillapul benne. De ez csak egy a bevásárlási 
források között, mert Bandi fáradhatatlanul járja a fővárosi 
piacokat, és minden olyan helyen megfordul, ahol lehetőség 
van gyűjteménye gyarapítására. Évek során óriási rutinra tett 
szert a régi, már használatból kivont és a még forgalomban 
lévő pénzek értéke tekintetében. Nem tudják becsapni, di-
vatos kifejezéssel élve: átverni, mert pontosan tudja, mi 
mennyit ér. Több kötet tankönyv és egyéb segédanyag áll 
rendelkezésére olyan ismeretek tömkelegével, amikről egy 
laikusnak fogalma sincs.

Pontosan tudja a mindig kéznél lévő noteszéből, hogy melyik 
sorozatból mi hiányzik, és ezeket keresi egy vadászkopó elszánt-
ságával és kitartásával. Bámulatos rendet tart az albumokban, 
a fémpénzeket fogpasztával gondosan áttörli, mielőtt elhelyezi 
a gyűjteménybe, ami soha nem apad, mert egy darabot sem ad 
el belőle. Ilyet csak akkor tenne, ha pénzszűkében lenne. Erre 
szerencsére még nem került sor.

Félelmemet eloszlatva meggyőzött arról, hogy gyűjtési szen-
vedélye soha nem fajul odáig, hogy miatta megvonja szájától 
a falatot (sőt – panaszolja – az utóbbi időben némi túlsúly is 
rakódott rá). Mindent megvásárol, ami a normális életvitelhez 
szükséges. Az érte aggódóknak üzeni: köszöni, jól van.

Kis

Kellemes rabság

A NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége ezzel a címmel 
írt ki pályázatot 2016-ban. Ennek szellemében szerettük volna 
megmutatni mi, Fejér megyeiek is a még aktív kollégáinknak, 
hogy a nyugdíjas kor is lehet „aktív”. Így klubgyűlésünk alkal-
mából elhatároztuk, hogy vándorkiállítást szervezünk tagjaink 
munkáiból. Mint minden kiállításnak, így ennek is üzenete 
volt.

Egyrészt, hogy a kiállítók megmutassák a még dolgozó kol-
légáknak, hogy a nyugdijas évek alatt mennyi ügyesség, kitar-
tás, az új iránti érdeklődés lakozik a fejekben és a kezekben. 
Másrészt összetartó ereje is van, hiszen a klubtagok javaslata 
alapján fogalmazódott meg a kiállítás gondolata, megszervezé-
se, létrejötte.

Az alkotások folyamatosan érkeztek. Így: Tiberné Tóth Nel-
li gobelin képekkel, Pázmándiné Marika horgolásaival, Jung 
Istvánné Margitka papírfonással készült kosárkáival, Bagotainé 
Editke kézimunka kötéseivel, Sipos Mari és Csarnó Hedvig fest-
ményeivel, Bene Edit fényképeivel, Gyeneiné Marika pedig folt-
varrásaival kápráztatta el a kiállítás látogatóit.

A tárgyak összeállítása után – az igazgató úr jóváhagyásá-
val – négy helyszínen egy-egy napig a bejáratok közelében ál-
lítottuk ki a remekműveket, s azokat tagjaink közül néhányan 
önként „őrizték”, illetve a nap végeztével szállították egyik hely-
ről a másikra. A vándorkiállítás meghívóját az igazgató úrnak 
megküldtük, aki azt minden vezetővel megismertette. Sok-sok 
szervezőmunkával igyekeztünk méltó módon a kiállított munká-
kat bemutatni, így külön fényképpel ellátva jelöltük a neveket. 
Büszkék voltunk arra, hogy alkotókedvű tagjaink vannak, akik 
csodálatos kézimunkákat, kötés, horgolás és foltvarrási techni-
kákat is megmutattak.

A kiállítást az aktív dolgozóink közül igen sokan megtekin-
tették, s a tőlük kapott elismerések, dicséretek kapcsán úgy 
döntöttünk, hogy az év végi központi nyugdíjas-találkozón ismét 
kiállítjuk – ha lehet még tovább bővítjük – ezeket a tárgyakat, 
hogy a még nem klubtag nyugdíjasaink is megismerjék a volt 
kollégáik munkáit.

Ezúton is köszönjük igazgató úrnak, hogy lehetővé tette szá-
munkra a kiállítás megvalósítását, és a kiállított tárgyak készí-
tőinek, a szervezőmunkában résztvevőknek, illetve az önkéntes 
munkát vállalt tagjainknak szintén köszönjük a segítséget.

Fekete Lászlóné klubvezető
Fejér megyei Adóügyi Klub

„Élethosszig alkotva”
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a Mi lapunka Mi lapunk
Alapítva: 1998-ban

Miért is sikerülne minden a legtökéletesebben a mi szabadtéri 
főzőverseny-sorozatunkban, már ami az időjárást illeti? Aztán 
mégis… Somoskőújfaluba érve mindent a legnagyobb rendben 
találtunk e téren, akár az előző két helyszínen. Túl lévén a kora 
reggeli heves esőzés folytán kiszakadt, kérdő- és felkiáltó mon-
datokban bővelkedő monológon, Géczy Attila régiófelelős és tü-
neményes felesége, Póli asszony fél kilenckor már mosolyogva 
fogadták vendégeiket házuk kapujában.

Salgó és Somoskő vára között bármi előfordulhat, mesébe 
illő fordulatokra számíthat a gyanútlan idegen. Belépve a Géczy-
porta elvarázsolt világába, kis idő múltán meg sem lepődnénk, 
ha tündérek és manók tűnnének fel a virágok között, a lustál-
kodó cicák és a kedves, medveleső Dzsoni kutya társaságában. 
Rejtelmes volt maga az esemény is számomra, csupán egyetlen 
dolog volt biztos: küldetésem célja kézbesíteni egy Nyugdíjaso-
kért emlékérmet. 

Hamar egyértelművé vált, hogy a nagyon jó kapcsolatokat 
ápoló két salgótartjáni klub közös bográcsozó bulijába csöp-
pentem. Az adóügyi klub vezetője, Motyovszki Andrásné Gréti 
már egészen korán érkezett, segíteni az előkészületekben, lát-
ványos zöldségtállal csinosítani a kolbász- és májaskarikákkal, 
omlós tepertővel, és Attilko-készítette különleges sültszalonna-
szeletekkel megrakott tálakat. Mire az összes vendég megérke-
zett, pálinkás jó reggelttel köszöntetvén a háziak részéről, már 
lobogott a tűz két bogrács alatt, a kék és a zöld csapat szaká-
csainak felügyelete mellett.

Amíg a két bográcsban főtt a sertéspörkölt, addig Somoskő 
vára körül tettek izgalmas kirándulást a kevésbé fájós lábú 
vendégek. Utunk végén házigazdáink erdő felőli kerti kapuján 
léptünk be a mesebirodalomba. Igazi boszorkánykonyha fogad-
ta a visszatérőket, ahol az üstök felett, füstbe burkolózva elmé-
lyült fűszerezés folyt, az ízek és illatok legtökéletesebb elérése 
céljából. Kivette részét e nagy munkából a család leánya, Panni 
is, segítvén a vegyes saláta és a magyaros nokedli elkészítésé-

ben, majd a kávé szervírozásában. Különleges, 
piros, fehér és zöld színű köretet kínáltak mind-
két sertéspörkölthöz, ami látványossága mellett 
még finom is volt.

Kirítt a társaságból elegáns öltönyével Sebes-
tyén Ferenc, a pénzügyőr klub tagja, akit nyolc-
vanadik születésnapja alkalmából „rendelt” ide 
Géczy Attila klubvezető a családi ünnepléstől arra 
az időre, amíg mi is felköszöntöttük. Meglepetés 
érte Karácsony Józsefet, alkalmi túravezetőnket, 
akinek Motyovszki Gréti nyújtotta át a Nyugdíja-
sokért emlékplakettet, ez alkalommal is megkö-
szönve az aktív részvételt klubjuk életében. A ta-
lálkozó folyamán még számos kedves, figyelmes 
ajándéknak örvendhettek többen a megjelentek 
közül.

Talán úgy tűnhet, hogy a főzésnek nem is volt 
jelentősége, pedig igen. Stílusos enteriőrben, 
külön asztalkán két nagy, „Dugódíj” feliratú be-
főttesüvegbe lehetett szavazatokat beejteni a 
kikészített dugók révén. De hogy melyik a kék és 
melyik a zöld csapaté (a hovatartozás most nem 

volt szempont), az nem derült ki. Ez is a rejtelmek része volt. 
Úgy látszik, fél nap mégsem elegendő ahhoz, hogy a raciona-

litás világához ragaszkodó, okvetetlenkedő idegen felfogja vég-
re: itt egy elképesztően gyönyörű közös játék folyik a szeretet, 
a barátság, az együvé tartozás jegyében. Kellett hozzá még öt 
perc… Két bogrács közül már lehet választani, így kihirdettetett: 
ez alkalommal Balogh Miklós (Micu) és csapata, Némethné Fá-
bián Erzsébet és Kőnigh Ferenc főztje aratott nagyobb sikert, 
amelyben fontos szerepet játszott a gomba is – itt, az erdő 
szomszédságában ez szinte természetes. 

Mint már annyiszor leírtuk, a kiírt pályázatnak a találkozás, 
ismerkedés, a közös élmények gyűjtése a legfőbb célja. Ez itt, 
Somoskőújfaluban tökéletesen sikerült, köszönet érte Géczy 
Attilának és kedves családjának, amiért teret adtak ennek a re-
mek rendezvénynek, és hála minden segítőnek, résztvevőnek.

Ezúttal nem vett részt a közös játékban Balassagyarmat, 
Eger és Miskolc csapata, de a somoskőújfalui tündérkonyha 
őket is képviselni fogja a budapesti döntőn.
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Előző lapszámunk megjelenése óta dr. Erdélyi Ivánné ny. 
adóügyi jogtanácsos (74) győri, Kiss Imre ny. pénzügyőr 
főhadnagy (79) kecskeméti, Zsenyuk János ny. pénz-
ügyőr főtörzsőrmester (66) budapesti, Huszár József 
ny. pénzügyőr törzszászlós (81) szentgotthárdi, Szaba-
dos Magdolna VP polgári alkalmazott (93) szombathe-
lyi, Bohos Zoltán ny. pénzügyőr zászlós (63) nagyatádi 
nyugdíjastársunk elhunytáról kaptunk értesítést.

Nyugodjanak békében!
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