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Tisztelt Küldöttgyűlés! Tisztelt Hölgyek és Urak!
Ismét előtte állunk egy számvetésnek, értékelésnek, összegzés-
nek. Beszámolómat örömmel kezdhetem azzal a magabiztos ki-
jelentéssel, hogy Szövetségünk a 2018-as évben rendezetten, 
stabilan működött, közösségi életünk, tevékenységünk tovább-
ra is értékesnek mondható. Nem következtek be – legalább-
is szervezetileg – olyan változások és események, amelyek a 
működésünkben lényegbe vágó módosulással jártak. Ezt a 
Szövetség működését alapvetően befolyásoló külső körülmé-
nyekre, legfőképpen a NAV szervezeti változásaira értem, azaz 
szövetségünket nem befo-
lyásolta a NAV élén történt 
vezetőcsere, dr. Sors László 
államtitkár úr személyében. 
Kinevezése után röviddel 
delegációnk látogatást tett 
az új vezető hivatalában, aki 
biztosított bennünket, hogy 
lehetőségeink, akár pénz-
ügyi, akár egyéb jellegű tá-
mogatás tekintetében nem 
fognak csorbulni. Továbbra 
is példátlan mind a közigaz-
gatásban, mind a rendésze-
ti szervek nyugdíjasainak 
körében az a támogatás, 
amit mi élvezünk az anya-
szervezettől központi és 
regionális szinten egyaránt. 
(Kijelenthetem, hogy ez valóban így is történt, amit ezennel 
megköszönök.) Anyagi és számos más jellegű támogatásban 
részesülünk, mely a Szövetség és a helyi klubok működését 
egyaránt lehetővé teszi.

Stabil körülmények, szervezeti 
keretek 
Szövetségünk stabil jogszabályi környezetben és szervezeti ke-
retekben, rendezett pénzügyi feltételek mellett működött.

– Stabil jogszabályi körülményeinket az Alapszabály, a NAV 
vezetésével megkötött Együttműködési Megállapodás, valamint 
a nyugdíjasokra vonatkozó jogszabályok adják. Az Alapszabály 
módosítása mégis szükségessé vált az elmúlt évek tapaszta-

latai alapján, amely csak finomítást és a gyakorlathoz igazítást 
jelenti. A módosítás megvitatása, elfogadása a mai küldöttgyű-
lés feladata. 

– Az Együttműködési Megállapodásban foglaltak mindkét 
részről teljesültek. Nem tapasztaltunk az elmúlt évben olyan 
problémákat, amelyek a korábbi években előfordultak, s ame-
lyek elsősorban a NAV szervezeti változásai miatt következtek 
be. Egyetlen eset okozott zavart, kellemetlenséget több fővárosi 
klub működését illetően, mégpedig a Mátyás utcai klub ideigle-
nes bezárása.

– A Szövetségben 46 klub 
működött az elmúlt évben. 
Gyakorlati változás, hogy 
a Debreceni Adóügyi Klub, 
mely klubvezetés hiányában 
szüneteltette tevékenysé-
gét, 2018-ban csatlakozott 
a Debreceni Pénzügyőr 
Klubhoz. Így Debrecenben 
valóban megvalósult az egy-
séges NAV Nyugdíjas Klub. 
Az elnökségben az elmúlt év-
ben felmerült egy változtatá-
si javaslat, miszerint szűnjön 
meg a régiófelelősi pozíció. 
Továbbá, hogy az elnökség 
szűkebb létszámmal működ-
jön, amely döntés-előkészítő 
felhatalmazással bír, és ja-

vaslatait az összes klubvezető bevonásával létrehozott elnökség 
felé terjeszti. Ez a változtatás megmaradt a terv szintjén, további 
finomítást követően a későbbi években valósulhat meg.

– Tagságunk stabil, 2018-ban 2436 fő – ebből 2127 tagdíjat 
is fizető tagunk van. Létszámunk 2017-hez képest 126 fővel nö-
vekedett, amely egy nagy klub létszámának felel meg. Ugyanak-
kor a Szövetség mintegy 10 000 nyugdíjast képvisel. Mindezek az 
adatok ellentmondásosak, mert az idősödő korosztály miatt egy-
re több a távolmaradó, a mozgásukban korlátozott vagy betegség 
miatt kieső nyugdíjasaink aránya, illetve az elhalálozásból adódó 
fogyás is, amely mindig megrázó a tagság részére. További ellent-
mondás, hogy bár nagy érdeklődés mutatkozik a klubprogramok 
iránt – legalábbis társalgási szinten –, mégsem tudjuk jelentősen 
növelni létszámunkat a NAV-tól nyugállományba vonulók közül. 
Ennek okait erre irányuló felmérésben, akár a nyugállományba 

Együtt a minőségi nyugdíjas évekért
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége küldöttértekezletén elhangzott 
beszámoló 2019. április 24-én, dr. Kaizinger Tibor ny. pénzügyőr ezredes, elnök értékelése a 
Szövetség elmúlt évi működéséről
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vonulás időszakában kellene hitelesen feltárni. Talán kiderülne, 
hogy vajon a fáradtság, közöny, családi okok, egészségi állapot 
vagy egyéb körülmény húzódik-e a háttérben. Nem sokkal jobb 
a tapasztalat az éves megyei nyugdíjas-találkozókon sem, ahol a 
megjelenő pénzügyőrök száma feltűnően kevés. 

– Negatív körülmény, hogy a NAV megalakulását követően a 
jogszabályváltozások miatt legalább egy évtizedre megszűnt az 
utánpótlás a pénzügyőr nyugdíjasok körében. Jelentősen öreg-
szik a tagság, mivel a szolgálati járandóság hatálya alá eső kol-
légák távolságtartók, érdektelenek irántunk. Tisztelet a kevés 
kivételnek, akiket a kellemes programok vagy körön belül lévő 
barátaik mégiscsak bevonzanak. Az adó területről frissen nyug-
díjba vonultak körében ennél jobb a helyzet, a NYOSZ népszerű, 
a tagság utánpótlása az ő köreikből folyamatos. 

– Pénzügyi helyzet: a Szövetség gazdálkodása megfelel a jog-
szabályi feltételeknek, pénzügyileg megalapozott. A Felügyelő Bi-
zottság felelősséggel, szoros felügyeletet gyakorolt a Szövetség 
gazdálkodása felett. A megnövekedett pénzügyi forgalom és a 
jogszabályi előírások módosulásai miatt a múlt év vége óta egy 
külső könyvelőt is alkalmazunk, aki garantálja a jogszerű gaz-
dálkodást. Itt jegyzem meg, hogy a gazdasági ügyekről a szakági 
felelőstől hallanak hamarosan részletes beszámolót. A pénzügyi 
tervezésben szinte minden évben problémát okoz, hogy a NAV 
támogatása késlekedik, az elmúlt évben, az első félévre eső 
összeg csak júliusban érkezett a számlára. Sajnos, ennek kö-
vetkeztében a kényszerű és rendszeres kiadásokra biztonsági 
tartalékot kell áthoznunk az előző évről. Ez az idei évben a Szö-
vetségnél és a kluboknál 12,8 millió Ft volt. A NAV-támogatás és 
a tagdíjak kiegészítése céljából az elnökség tavaly létrehozta a 
Pályázati Munkabizottságot Horváth Attila alelnök vezetésével. 
Még nem számolhatunk be jelentős eredményekről, de az idei 
évben nagyobb rendezvényeinknél már számítunk az ilyen jelle-
gű támogatásokra is. Az elmúlt évet tanulóévnek tekintjük. Válto-
zatlanul szorgalmazzuk, hogy a helyi klubok is keressék a lehető-
ségeket a helyi nyugdíjasszervezeteknél, önkormányzatoknál és 
cégeknél, amellyel kiegészíthetik a gazdálkodásukat. 

Kapcsolatok más társadalmi 
szervezetekkel
2018-ban kiemelt feladatként határoztuk meg a nyitást, kap-
csolatok építését, együttműködést elsősorban a NAV által tá-
mogatott egyesületek, a PSE, a NAV IPA, valamint a szakszer-
vezet felé. Sajnos, jelentős eredményekről nem számolhatok 
be, a kapcsolatok szinte egyoldalúak, csak mi hangsúlyozzuk az 
együttműködés szándékát, az említettek a szóbeli ígéreten kívül 
nem igazán partnerek. Pedig a kölcsönös előnyöket kihasznál-
va mindkét fél jól járna. Kivétel ez alól a Polgárőr Szövetség, 
ahol legalább az együttműködési szándék megmutatkozott, bár 
hangsúlyos eredmény nélkül. Az Országos Nyugdíjas Szövetsé-
gek – véleményem szerint – politikailag elkötelezettek, így nem 
illenek össze a mi semleges működésünkkel. Örömmel tölt el, 
hogy a megszokott programok, kirándulások, múzeumlátoga-
tások és kulturális programok mellett 2018-ban, hagyomány-
teremtő céllal több nagy formátumú rendezvényünk is volt. 
Ezek közül kiemelkedik a „Nyárbúcsúztató Fesztivál”, mely-
nek keretében országos főzőversenyt is tartottunk. A korábbi, 
évtizedeken át tartó országos nyugdíjas-találkozók hangulatát 
próbáltuk folytatni megújult köntösben szeptember 8-án, amely 
nagy sikert és visszhangot ért meg. Ezen több mint 300 fő vett 
részt az ország minden pontjáról. A sikerre hivatkozva már most 
szervezés alatt van az idei rendezvény, természetesen az előző 
hibáiból okulva, azokat kijavítva. Sikere volt az első alkalommal 
megrendezett országos szellemi vetélkedőnek is, aminek idén 

ugyancsak lesz folytatása. Több más, kisebb létszámot mozgó-
sító rendezvényünk is volt, ezek közül kiemelt figyelmet érdemel 
az „ÉLETHOSSZIG ALKOTVA” képzőművészeti kiállítás, amely-
nek anyagából vándorkiállítást tervezünk azon megyékben, 
ahol erre fogadókészség mutatkozik.

Tisztelt Küldöttértekezlet! Tisztelt résztvevők! 
Kérem, hogy amennyiben kérdésük, észrevételük van a mai 

küldöttértekezleten, azokat tegyék meg felém, elnökségi tagok 
vagy szakirányú felelősök felé! Ahhoz, hogy a NAV Nyugdíjasai-
nak Szövetsége a jövőben is hasznosan, minden egyes tagjának 
értékes, minőségi programot nyújtson, az Önök közreműködése 
nemcsak ma, hanem az év minden egyes napján fontos és szük-
séges. Kérem, a saját területükön, lakóhelyükön vegyenek részt 
minél aktívabban a nyugdíjasközösségek munkájában! Ezúton 
fejezem ki köszönetemet az elnökségnek, a klubvezetőknek, a 
klubtagságot bármilyen módon aktivizáló helyi szervezőknek, a 
NYOSZ munkáját adminisztrációban segítőknek, és valamennyi 
klubtagunknak, akik cselekvően őrzik múltunk örökségét. Kívá-
nok erre az évre is barátságos együttléteket, gazdag programo-
kat, mindehhez pedig jó egészséget!

Köszönöm szépen a figyelmet!

Júniusban kerül sor a Senior 10 Próba rendezvényre, 
amelynek kiötlője, Veress László mint a Pályázati Munkabi-
zottság lelkes tagja, keresni kezdte a lehetőséget, hová le-
hetne pályázattal fordulni, ki tudná „megszponzorálni” ezt 
a programot. Rá is talált a Béres Alapítvány A Teljes Életért 
Közhasznú Szervezet honlapjára. Megfogalmazta a pályá-
zatot, s Bozányné Nemes Rita titkár asszonnyal, aki szintén 
tagja a munkabizottságnak, elküldték az alapítványhoz. 

A pályázást siker koronázta. Maga Béres Klára kommu-
nikációs igazgató, a Béres Alapítvány elnöke fogadta a NAV 
NYOSZ dr. Kaizinger Tibor elnök által vezetett delegációját. 
Látogatásunk végén Veress Laci és Bozányné Rita mellé 
Tibor is beállt harmadiknak az adománycsomagok kocsiba 
pakolásához. Ezzel 3 060 800 forint értékű Béres-készít-
mény birtokosai lettünk 100 doboz Senior Actival filmtablet-
ta (gyógyszernek minősül) és 1000 doboz Vitamintár Ome-
ga-3 lágyzselatin kapszula étrend-kiegészítő formájában.

Mindebből elsősorban a Senior 10 Próba szereplői ré-
szesülhetnek majd, valamint egy részét felhasználják a 
szervezők a Nyárbúcsúzató Fesztivál „egészségszigetén”.

Köszönet a Béres Alapítványnak nagyvonalú adomá-
nyáért, és elismerés Veress Lászlónak a Szövetség tagjai-
nak széles körét érintő remek ötletért, s annak megvaló-
sításáért.

bogsch

A TELJES ÉLETÉRT
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Jó helyre, jó célra
Másodízben részesültek a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsé-
ge nevében kézbesített adományban a Lónyai Menyhért Általános 
Iskola helyi, alsó tagozatos kisiskolásai. A Budapestről Lónyára ér-
kező küldöttekhez helyben csatlakozott a záhonyi pénzügyőr nyug-
díjasklub vezetője, Borsi Béla és egy tagja, Alexa Ferenc.

Az országos gyűjtési akció során ez alkalommal összejött 
55 000 forintot a Fővárosi Pénzügyőr Klub két fáradhatatlan 
tagja és természetesen a delegáció tagjai: Netye Mihály és Csík 
Bálint váltotta át ajándékokra. Kisfiúk és kislányok részére játé-
kokat, társasjátékot, csoportos használatra való sporteszközö-
ket, gyurmát, színes ceruzákat, krétát, szivacsteniszt, hulahopp-
karikát, vízipisztolyt, labdákat és jelentős mennyiségű édességet 
szereztek be. Személyes felajánlásból származtak további mese- 
és ismeretterjesztő könyvek, tudományos- és természetfilmeket 
tartalmazó videokazetták és CD-lemezek. Az adomány része volt 
jó adag, minőségi használt gyermek- és felnőtt ruha is, amit a 
később erre kijelölt felelősök szükség szerint kiosztanak majd a 
rászoruló családoknak. Négy értékes könyvet, kísérő oklevéllel 

együtt a tanító bácsira bíztak, hogy az évzárón az évfolyamok 
legjobb eredményt elérő tanulói részére adjanak át.

A delegációt hivatalában fogadta Király Edit polgármester, 
de csak röviden időztünk ott, mert az iskolások már izgatottan 
várták az ajándékokat. Érkezésünkre Nagy Ernő tanító bácsi egy 
terembe terelte az összes, pontosan huszonhat alsó tagozatos 
tanulót, ahol bevezetőként dr. Kaizinger Tibor, a NAV NYOSZ el-
nöke szólt röviden a gyerekekhez, majd közösen elénekeltük a 
Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű dalt. Ezután „rászabadítottuk” a 
gyerekeket a csábító ajándékokra, akik fantasztikus reakciókkal 
nézték, tapintották meg azokat. Rövid ottlét után magára hagy-
tuk az osztályt, hogy a tanítók segítségével szétosszák vagy közös 
felhasználásra az iskola tulajdonában tartsák a kapott dolgokat.

A gyermeki arcokat látva csak erősödött az érzés, hogy karitatív 
akciónkat feltétlenül folytatni kell, mert bár a nyugdíjasok többsé-
ge nem tehetős, de fogalmuk sincs, mi az a nélkülözés – mondjuk 
ki: hála istennek! A „kevés” is sokkal, de sokkal több a semminél, 
és nincs olyan kevés, amiből ne lehetne jelképes összeget kisza-
kítani, jó helyre, jó célra felajánlani. Ezt szem előtt tartva a NAV 
NYOSZ a jövőben is vállalja a lónyai kisiskolások támogatását.

Untener Erika

Fotózó nyugdíjasaink két évvel ezelőtt kaptak először lehetősé-
get, hogy képeiket elküldjék a NAV NYOSZ által szervezett és 
patronált, A mi világunk lencsén keresztül című fotópályázatra. 
Mint még oly sok alkalommal tesszük majd, most is megemlé-
keztünk Tánczos Imréről, emlékének ajánlva a kiállítást. Az álta-
la elindított és szervezett Élethosszig alkotva című kiállításokra 
ugyanis szép számmal érkeztek fényképek is, innen támadt az 
önálló fotókiállítás ötlete.

Öttagú zsűri bírálta el húsz pályázó 120 fotóját – természe-
tesen anonim módon, hiszen a titkárság külön fájlba mentette 
el a beküldött képeket. Végül a legjobbnak ítélt huszonöt kép 
közül választották ki a bemutatásra érdemeseket. A Pasaré-
ti klubházban berendezett kiállítást dr. Kaizinger Tibor, a NAV 
NYOSZ elnöket nyitotta meg, köszöntve a megjelent alkotókat, 
érdeklődőket és a zsűritagokat. Szakmai szempontból értékelte 
a beküldött fotókat Láng-Miticzky András pénzügyőr alezredes a 
zsűri elnökeként, megemlékezett Tánczos Imréről, majd megkö-
szönte Bozányné Nemes Rita titkárnak sikeres előkészítő, szer-
vező munkáját. Kultúrtörténeti érdekességeket osztott meg a 
hallgatósággal Dvorszky Anikó művészettörténész, a NAV Pénz-
ügyőr- és Adótörténeti Múzeumának munkatársa a fényképezés 
történetéről. Végül kihirdették a verseny eredményét, majd át-
adták a díjakat a következők szerint: 

I. helyezett: Károlyi Barnabás – Gyöngyháló,
II. helyezett: Fogarasi Lászlóné – Macska a tetőn, 
III. helyezett: Kunvári Gábor – Csángóföldön című fotója.

Különdíjban részesült Talpas Balázs felvétele Mosoni-Duna 
címmel.

A kiállított fényképek alapján nem lehetett könnyű dolga a 
zsűrinek. Vannak, akik úgy gondolják és remélik persze, hogy 
az ő felvételük annyira eltalált, annyira jó, egyszóval díjra érde-
mes… Aztán mélységes csalódás, sértődöttség, ha mégsem. 
Ezen túllépve a következő alkalommal mégis érdemes próbál-
kozni!

BGJ

A mi világunk lencsén keresztül

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából dr. Sors 
László államtitkár, a NAV vezetője 
dr. Wagner Istvánt a Bezerédj-díj ezüst fokozata,
Nagy Gyula nyugállományú pénzügyőr zászlóst a Szent 
Máté Érem ezüst fokozata
elismerésben részesítette.
Gratulálunk!

ELISMERÉSEK
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A Pasaréten megtartott NAV NYOSZ küldöttértekezleten minden 
a szokásos forgatókönyv szerint zajlott, a beszámolókat elküld-
te a titkárság a kluvezetőknek, sőt azóta már a jegyőkönyvet is 
elolvashatják az érdeklődők. Ez az értekezlet a búcsúról is szólt: 
az elnökség három tagja köszönt le tisztségéről. A dél-dunántúli 
régiófelelős Varga Imre nyugállományú pénzügyőr ezredes haj-
lott korára való hivatkozással visszavonult huszonhat évig viselt 
posztjáról, egyúttal bemutatta utódját, Barics Ferenc nyugál-
lományú pénzügyőr alezredest. Dr. Bessenyei Gábor, a Közép-
magyarországi Régió adóügyi régiófelelőse az adóügyi klubok 
létrehozásában játszott szerepet, és elvállalta az Adóhivatali 
Központi Klub vezetését is. Búcsút intve az aktív közéleti szerep-
lésnek, bemutatta utódait a két pozícióban: Varga Sándort, a Ke-
let-budapesti Adóügyi Klub vezetőjét régiófelelősnek, dr. Szabó 
Éva klubtársát pedig klubvezetőnek ajánlotta. Megjegyezte, hogy 
szívesen visszajön levezető elnöknek jövőre az elnökség kérésé-
re. Most is szigorúan betartatta a három perc hozzászólási időt, 
a mikrofont nem adta ki a kezéből, inkább odament minden fel-
szólalóhoz, így senki nem tudta túllépni az időkeretet.

Szokásos beszámolója végén jelentette be Szobota Gyula gaz-
dasági felelős a lemondását, családi okokra hivatkozással. Neki 
nem volt módja utódot bemutatni, mivel a helyét betöltő személy 
keresésére kiírt pályázatot az elnökség a küldöttértekezletet köve-
tően hirdette meg. A Felügyelő Bizottság elnöke, Hajdú Miklósné 
felkérte a gazdasági felelőst, hogy az utód megtalálásáig vállalja 
el továbbra is a feladatát, legkésőbb szeptemberig.

A Pályázati Munkabizottság vezetője, Horváth Attila, a NYOSZ 
alelnöke összefoglalta a bizottság eddigi munkáját, és ismer-

tette az ez évi terveket. Pályázati eseményekről egyébként a 
honlap folyamatosan közöl információkat. Az Alapszabály több 
módosításának egyik pontja szerint mostantól a titulusa: Hor-
váth Attila első helyettes.

Kíváncsian vártuk dr. Bocsó Gábor alezredes, a KEKI 
igazgatóhelyettesésnek felszólalását, főleg, ami a Mátyás utcai 
helyzetet illeti. Mint elmondta, amit a KEKI megtehet a nyugdí-
jasokért, arra ezután is számíthatunk. De hogy mikor tartható 

megint klubnap a Mátyásban? Nos, erre még ő sem tudott vála-
szolni. Gondolom, ha fel is oldják a létszámstopot, szakácsot és 
felszolgálót manapság nehezen találnának a Mátyás utcai, és a 
súlyos létszámgondokkal küszködő Pasaréti úti étterembe. 

Ezen a küldöttértekezleten szavazásból nem volt hiány. A kö-
zelmúltban elhunyt Tánczos Imre utódja lett a Jelölő Bizottság 
elnöki posztján Netye Mihály, aki a lónyai gyerekek támogatásá-
ra idén is adományozásra próbálta rábírni a küldötteket. Idén 
55 000 Ft gyűlt össze a szokásos uborkásüveg kasszába. Még 
többször emelhettük volna fel a kezünket, ha az Alapszabályon 
végzett módosítást pontról pontra, külön szavaztatták volna 
meg. A változtatási javaslatokat dr. Bálint László György ismer-
tette a küldöttekkel, majd a végén egyszerre lehetett elfogadni, 
tartózkodással véleményt nyilvánítani, vagy ellenezni valameny-
nyit. Ezúttal nem mindig volt egyhangú a szavazás, ami némi 
változatosságot hozott a gépiesnek tűnő procedúrába. A Szava-
zatszámláló Bizottság elnöke, Untener Erika könnyűszerrel ösz-
szeszámolta a nem egyetértőket.

Mindig kellemes érzést kelt a küldöttértekezleteken az elis-
merések pillanata. Úgy hiszem, azoknak is, akiket éppen akkor 
nem szólítanak ki. Ez alkalommal Nyugdíjasokért Emlékérem 
elismerésben részesültek néhányan, külön ismertetjük a nevü-
ket. A magasabb szintű elismerésekre valószínűleg ritkábban 
kerül sor a jövőben, mert igencsak szűkmarkúan bánik velünk 
a NAV Központi Irányítás újabban. Talán túl sokat akartunk egy-
szerre? 

Figyelmesen elolvasva az elnöki beszámolót, képet kapunk 
jelenlegi helyzetünkről, lehetőségeinkről, elfogadottságunkról, 
és jelzéseket a jövőt illetően. Hogy mit küzdünk ki magunknak, 
az jobbára függ a Szövetség mindazon tagjaitól, elnöktől a klub-
tagokig, akik fáradságot nem kímélve adnak magukból a kisebb 
és nagyobb közösségért. Feladatunk idén is lesz bőven.

Köszönet és elismerés az elbúcsúzó elnökségi tagoknak a 
sok munkáért! 

Üdvözlet az új elnökségi tagoknak és az új klubvezetőknek, 
jó munkát, sikereket, aktív tagságot kívánva nekik!

B. Gados Júlia

Csak a változás állandó

TUDÓSÍTÓK KERESTETNEK!
Bizonyára feltűnt A Mi Lapunk tisztelt olvasóinak, hogy a 
Klubhírek című rovatban megjelenő beszámolók szerzői-
ként rendre ugyanazok a nevek szerepelnek, ugyanazokról 
a klubokról, közösségekről kapunk tájékoztatást. Számítás-
ba véve, hogy Szövetségünk jelenleg negyvenhat klub ösz-
szességéből áll, joggal kérdezhetjük, hogy mi van a többi 
harmincöttel?

Szeretnénk róluk is többet tudni, jó lenne tehát, ha időn-
ként hírt hallanánk felőlük! Ehhez tudósítókat kellene találni 
a klubokban, akik évente legalább egyszer megírnak egy né-
hány mondatos kis cikket (féloldalnyi gépelt szöveg másfeles 
sortávolsággal, 12-es betűméret) valamely kiválasztott klub-
eseményről, esetleg még fényképet is mellékelnek hozzá. 

Szeretnénk érdekesebbé tenni az újságot rövidebb írá-
sokkal, s több fotóval. Szívesen várunk olyan cikkeket is 
ezeken kívül, amelyek bemutatnak egy-egy klubtagot, va-
lakinek a hobbiját, valahol, valamiben elért sikerét. Ezek 
természetesen lehetnek valamivel terjedelmesebbek is.

Ne veszítsék el kedvüket törzstudósítóink emiatt, mert 
színes, részletező írásaikat továbbra is megoszthatják olva-
sóikkal a honlapon keresztül, és számítunk mi is ezek tömö-
rített változatára.

Várjuk az új arcokkal kibővülő tudósítói hálózat munkáit 
az amilapunk2@gmail.com címre.

*
Felhívásunk a honlapon jelent meg először, s örömmel je-
lentjük, hogy ennek hatására még lapzárta előtt érkezett 
néhány írás. Köszöntjük az új tudósítókat!

Szerkesztőség
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Élethosszig 
– és azon is túl…
1958-tól 1988-ig volt aktív pénzügyőr, és nála a „szolgálat” 
nemes kifejezése nem zárult le nyugállományba vonulásával. 
A rendszerváltással megélénkülő gazdaságban még tíz évig ta-
nította különféle tanfolyamokon a vámjogot és vámtarifát.

Szerepet vállalt az 1992-ben alapított Vám- és Pénzügyőrség 
Nyugdíjasainak Országos Egyesülete elnökségében, amelynek 
néhány évig alelnöke is volt. 2006-tól a NYOSZ titkári beosztása 
még az alelnöki funkciónál is több energiát igényelt tőle.

Tánczos Imre alezredes (84)
kollégánknak, barátunknak munkaenergiájánál már csak sze-
retetből, jóindulatból és humorból volt nagyobb készlete. Sok-
oldalúsága, ötletei, kezdeményező és végrehajtó szorgalma, és 
mindezzel azonos értékű általános műveltsége utolérhetetlen 
volt. 2017-ben, amikor – kinevelve utódját – saját elhatározásá-
ból leköszönt a titkári posztról, így fogalmazott: „Most legalább 
több időm marad kutatásra és írásra.”

Így is lett. Honlapunkon számos tanulmány értékű írást pub-
likált, ott volt a rendezvényeken, mondhatjuk országszerte, és 
továbbvitte az ő nevéhez köthető „Élethosszig alkotva” kiállítás 
szervezését. Mindemellett lakóhelyén, a IX. kerületben több 
cikluson át önkormányzati képviselő volt, aktív részese a helyi 
rendezvényeknek is.

A mi Imrénk egész életében tanult és tanított. Igaz humanista 
emberként se szembe, se hát mögött egyetlen rossz szava se 
volt másokra, és még a nehézségekben is a pozitív következmé-
nyeket kutatta.

Tánczos Imre „se utódja, se boldog őse….” csak egy emberi 
fenség, titok, idegenség, lidérces messze fény, aki megmutatta 
magát, akit látva láttunk, szeretted, ahogy szerettünk, aki a mi-
énk volt. 

S akit a csúf lidérces fény pillanat alatt magával ragadott. 
Imrénk! Velünk alkottál élethosszig, és velünk vagy azon is túl, 
örökkön örökké!

NAV NYOSZ

Megrendülésemben 
Csak a csend, és csak a gyász. 
Könnytelen, néma ordítás. 
Nem hiszem el, újra és újra, 
Hogy elindultál a végtelen útra! 
Félárvává leszünk nélküled, 
Színehagyott, képlékeny tömeg. 
Hiányzik a szavad, a kezed, 
Ezernyi tréfád és ötleted. 
Lassuló, óvatos járásod,
Nehéz helyzetben is illő modorod, 
Kimeríthetetlen, számos ötleted 
Félkészen megy a mennybe veled. 
Elutazott a mi Tánczink, Imrusunk, 
Ki életében sosem panaszkodott,
Halálában egy jajszót se mondott, 
Hogy ne okozzon senkinek se gondot. 
Halt, ahogy élt: csendesen, 
Megbékélve, tisztességesen. 
Imruska! Csak a föld lesz, ami eltemet. 
Emléked csordultig tölti a lelkeket!
(Istenem, mért ily kegyetlenül méred az ihletet?)
    Untener Erika

A helyesírás 
útvesztőiben
A Mi Lapunk olvasásakor felfigyeltem arra, hogy egyes szerzők 
a nyugalmazott szót „nyá.”-ként rövidítik a megszokott „ny.” 
helyett. Őszintén bevallva első ízben fogalmam sem volt arról, 
hogy honnan ered ez a furcsa rövidítés. A megfelelő helyen való 
érdeklődésemre felvilágosítottak, hogy a „nyá.” a nyugállomá-
nyú szónak a rövidítése. Azt meg az MTA Nyelvtudományi Inté-
zetétől tudtam meg, hogy ez a rövidítés helyírási szempontból 
nem kifogásolható. A „ny.” pláne nem, az fel sem merült, hogy 
ezzel valami baj lenne. Ezek után két aggályom van. Engem 
zavar ez a kétfajta írásmód, le kellene tenni a voksot az egyik 
mellett, és kizárólag csak azt használni. A másik averzióm a 
nyugállományú szóval kapcsolatban van. A Vám- és Pénzügy-
őrség, mint testület 2011 óta nem létezik. Akkor milyen ala-
pon beszélünk tényleges és nyugállományú pénzügyőrökről? 
Nyugalmazott pénzügyőrökről van tehát szó, ennek rövidítése 

pedig A magyar helyesírás szabályai című kiadvány 429. és 
432. oldalán foglaltak szerint „ny.”. Azt javaslom ezért, hogy 
az egyöntetűség érdekében és az alábbiakban kifejtett egyéb 
szempontok figyelembe vételével kizárólag ezt a fajta rövidítést 
használjuk. 

A rövidítések leginkább csak írásban élnek, beszédben teljes 
alakjukban ejtjük ki őket. A „ny.” rövidítést sem ejtjük „enny”-
nek, hanem „nyugdíjas”-t, hivatalosabban ”nyugalmazott”-at 
mondunk. A másik, a „nyá.” rövidítés viszont hajlamosít arra, 
hogy „nyá”-t mondjunk, ami már csak egy szótaggal rövidebb 
a „nyálas”-nál. Ez a rossz hangzású szó viszont kellemetlen, 
viszolyogtató asszociációkat ébreszthet bennünk. A magyar 
nyelv értelmező szótára című kézikönyv szerint a „nyálas” 
szónak van olyan értelmezése is, hogy „gerinctelenséggel pá-
rosuló hízelkedése miatt undorító, megvetést keltő személy”. 
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves nyugdíjastársaim, hát ilye-
nek vagyunk mi? Reggel borotválkozáskor, illetve sminkeléskor 
ilyennek látjuk magunkat a tükörben? Ugye, nem? Hát akkor 
sürgősen hagyjuk abba a „nyá.” rövidítést ny. pénzügyőr írása 
esetén!

Kis István
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K L U B H Í R E K  .  .  .
Bemutatkozás
Kedves Szerkesztő Asszony!

Gorzsás Antal vagyok (1954. 05. 22.), a Nyírábrányi Vámhiva-
tal parancsnokaként, saját kérésemre 2004. december 30-án 
mentem nyugállományba. Előtte ellenőrzési osztályvezető vol-
tam 1997-ig, közben a VPOP Ellenőrzési Hivatalánál is teljesí-
tettem szolgálatot (1997-ben), a színes tv-k és a videomagnók 
importjának utólagos ellenőrzésében.

A Debreceni Öreg-fináncok Klubjának alapító tagjaként a 
rendezvényekre rendszeresen eljárok, sok fotót készítek, ame-
lyeket a klubvezetőnk rendelkezésére bocsátok. Nyugdíjasként 
sok jó programban lehet részünk. Nagy esemény volt például a 
tiszafüredi hagyományteremtő Tiszatavi Disznótoros és Pálinka-
mustra 2017 november végén, ahol részt vettünk a Debrece-
ni Öreg-fináncok Klubja nevezésében. Feladatunk volt egy fél 
disznó feldolgozása, sült pecsenye, orjahúsleves, toroskáposz-
ta, sült hurka, sült kolbász készítése, zsűriztetésre bemutatás. 
A „disznókodást” jól megoldottunk. Voltunk Romániában is 
2018-ban egy főzőversenyen a debreceni klubbal, ahol jó bab-
gulyást főztünk.

Egyéb kirándulásokon túl részt vettünk feleségemmel 
2018-ban a NAV NYOSZ által szervezett főzőverseny elő-
döntőjén Nyíradonyban, ahol marhalábszárpörköltet főztem, 
amelyből sokan ettek, vörösborral kísérgetve (a saját magam 
készítette kovászos uborkával), és mind elfogyott helyben. 
(Netye Mihály úr meg is emlékezett a cikkében róla). Ennek 
folytatásaként a szeptemberi Nyárbúcsúztató Fesztiválon Bu-
dapesten a NAV KEKI Képzési- és Sportközpontjának Duna-
parti objektumában feleségemmel és három unokával csalá-
dostól vettünk részt, ahol nagyon jól éreztük magunkat. (Itt 
találkoztunk sajnos utoljára TÁNCZOS IMRE BÁCSIVAL, nyu-
godjon békében!)

Legutóbb ez év februárjában háromnapos kiránduláson jár-
tunk Erdélyben, amely nagyon jól sikerült, csak a tizenkilenc 
személyes kisbusz meglehetősen kényelmetlen volt! A klubve-
zetőnk, Varga István által szervezett márciusi szellemi vetélke-
dőre magam is beneveztem. Tavaszi klubprogramjaink része-
ként április végén születésnapi buli keretében slambucfőzést 
tartottunk, és pecáztunk a Vekeri-tónál.

Szívesen írtam és írok én is cikkeket, amelyek a Hajdú-Biha-
ri Naplóban, a megyei vagy a NYOSZ GENERÁCIÓNK folyóirat-
ban már többször megjelentek. A Mi Lapunkba viszont most 
küldök első alkalommal írást, felbátorodva a szerkesztőségi 
biztatáson.

Igen, igen! Úgy kellene élnünk, hogy magunknak, és lehe-
tőleg másoknak is örömet szerezzünk, mert nem tudjuk, hogy 
meddig élhetünk. 

Az én nézetem, hogy nem csak az számít, mit kapsz te a 
közösségtől, hanem az is nagyban számít, hogy mit teszel te 
magad is érte! Ezen gondolatomat és álláspontomat már han-
goztattam a klubgyűlésünkön, de újra fel kell majd hívni erre a 
figyelmet, és melegen ajánlani a klub ta goknak.

A sok közéleti ténykedést mindenképpen megelőzi a család-
dal való törődés, feleségemmel együtt a gyermekeink és uno-
káink életében való aktív részvétel.

Tisztelettel és üdvözlettel:
Gorzsás Antal

Csend, béke, nyugalom
Csodálatos napsütésben, ragyogó kék ég alatt indult útnak a Bor-
sod megyei Adóügyi Klub csoportja, hogy ismét egy felejthetetlen 
napot töltsünk együtt. Az útirány első állomása az Eperjes–Tokaji-
hegység gyöngyszeme, a régmúltra visszatekintő Hollóháza volt, 
a méltán híres hollóházi porcelánmanufaktúra paradicsoma. 

Itt elsőként megtekintettük a katolikus Szent László-templo-
mot, amely Csaba László építész alkotása. Lenyűgöző volt a rég-
múlt és a modern kor ötvözékét látni, s hallgatni klubtársunk, 
Szegedi Karolina orgonajátékát. Következő úticélunk a Hollóhá-
zi Porcelán Kft. gyára és múzeuma volt, ahol is avatott kísérővel 
lehetőségünk volt megtekinteni, hogyan is készül a fajansz és 
a porcelán. A gyárat 1777-ben alapította a Károlyi család, egy 
üveghuta létrehozásával. A gyár azóta is működik, s 2017-ben 
hungarikummá nyilvánították.

Ezt követően kerestük fel Telkibányát, a hegyköz egyik leg-
szebb települését a szlovák határ mellett. Fontos bányaállomás 
és -telep volt itt, már 1341-ben aranyat bányásztak. A festői 
környezetben – csodálatos és jó hangulatban elköltött ebéd 
után – a csoport a kopjafás temetőt, a Szent Katalin-kápolnát, 
az ispotályt és a romkertet kereste fel. A szépségek mellett a 
dombtetőre való feljutás segített lemozogni az ebédet.

Innen továbbutaztunk Kőkapura, ahol megtekintettük 
Sárossy Tibor fafaragóművész remekeit és nagy sétát tettünk a 
csodálatosan tiszta levegőjű erdőben és a tóparton, s megcso-
dáltuk a kilátást a Kastélyszálló emeletéről.

Hazafelé mindenki kellemesen elfáradt. Fáradtságunk elle-
nére mindenki örömmel állapította meg, hogy ismételten egy 
jó hangulatú klubnapot tudhatunk magunk mögött. Köszönet 
Kovácsné Aranka klubtagnak és Gregorné Ili klubvezetőnek a 
szervezésért és a szép emlékekért.

Feketéné dr. Földi Ágnes
klubtag

Furfangos kérdések
A Debreceni Pénzügyőr Klub vezetője, Varga István kedvet kapott 
műveltségi vetélkedőt szervezni klubtagjai számára. Adottsága-
ihoz és felkészültségéhez kétség nem férhet, nem véletlenül 
szerepelt jól csapatával az országos vetélkedőn tavaly ősszel. 
Három hét kemény munkájába került a kilencven kérdésből álló 
feladatlap összeállítása, a számos képanyag és zene kiválogatá-
sa, amelyek szervesen kapcsolódtak a kivetített kérdésekhez.

Nagyon furfangosan megfogalmazott feladványokkal is ta-
lálkoztunk (mert én is beszálltam kíváncsiságból a játékba), 
amin aztán jót derült a társaság a megfejtések ismertetésekor. 
A klubtagok két-három fős csoportokat alkottak, s a legtöbb 
pontot elérők szerény ajándékban részesültek, a második he-
lyezettek pedig oklevéllel térhettek haza. 

Az már az én személyes problémám, hogy egy ilyen megmé-
rettetésre ízlésem szerint azonos feltételekkel kellene kiállniuk 
a résztvevőknek. Tehát, ha nem is kerül szóba a tiltás, mégsem 
korrekt okostelefont használni a kérdések megfejtéséhez, ha 
amúgy a többiek sem élnek vele... Ezt esetleg praktikus előre 
tisztázni, hogy legközelebb is legyenek játékra jelentkezők.

Kiváló kezdeményezés volt, köszönet a sok munkáért és a 
szervezésért!

-lia
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Ég és Föld
Az Arrabona Adóügyi Nyugdíjas Klub és a Győri Pénzügyőr Nyug-
díjas Klub 32 fővel március 20-án Büki Ferenc klubtagunk javas-
lata és túravezetése mellett Bakonybélbe kirándult. A Bakonybél 
falu központjában található Pannon Csillagda – a planetárium-
ban a helyi csillagászattörténeti kiállításán felkészült szakember 
kalauzolt végig. Az épület toronyrészében található nagy teljesít-
ményű csillagászati teleszkópon – mivel felhőtlen jó időnk volt – 
a naptevékenységet, napkitöréseket is megfigyelhettük, majd a 
vetítőteremben, gömbpanorámás, 3D térhatású moziban húsz-
perces csillagászat-űrkutatás témakörű NASA-filmet néztünk 
végig. Kényelmes, hátradöntött fotelokban vizsgáltuk a fejünk 
felett látható világűr titkait! Ez a mozi nagyon nagy élmény!

Ezután a piros kereszt turistajelzésen, a falu közelében talál-
ható Borostyán-kúthoz és a Kálváriához indultunk. Az egykor itt 
élt remetéknek köszönhetően a környéket szent helyként tiszte-
lik, melyet a közép-európai Mária zarándokút is érint. 

Visszatérve Bakonybélbe a bencés Szent Mauríciusz-monostort 
tekintettük volna meg, de az épület jelenleg felújítás alatt áll. Így 
az ezeréves történelmi időutazásunk sajnos elmaradt. A rendház 
ajándékboltjában azonban egy kicsike asztalkán „monostori ter-
mékeket” kóstoltunk, különleges lekvárokat, gyógyfüves csoko-
ládékat, mézeket, melyekből aztán vásároltunk is. Legnagyobb 
keletje a torokfájást gyógyító zsályaízű méznek volt.

Hazafelé a Bakonybélről Zircre induló menetrend szerinti 
buszra szálltunk fel mindannyian, külön engedéllyel, ahová még 
egy negyvenfős bencés diáksereg is bezsúfolódott, szintén en-
gedéllyel. Úgy utaztunk, mint sózott heringek a hordóban! El-
döntöttük, hogy legközelebb a keleti Bakonyba csak különjára-
tú busszal megyünk. Mert megyünk! Bakanccsal vagy túracipőt 
húzva, bottal vagy egymásba kapaszkodva, de minden tavasz-
szal megyünk kirándulni a mi gyönyörű Bakonyunkba!

Lánci István Lászlóné
kulturális felelős

Első tavaszi kirándulásunk
A Pécsi Pénzügyőr Klub idei kirándulássorozatának első epizód-
ját nagy várakozás és izgalom előzte meg, mivel a csapadékos 
és fagyos reggelek bizonytalanná tették a magyar kikerics virág-
zását a megszokott időben Szársomlyón, azaz a Nagyharsányi-
hegyen. A túrára – immár hagyományosan – a Baranya megyei 
Adóági Klub is meghívást kapott. 

A találkozót a nagyharsányi szoborpark bejáratához beszél-
tük meg. A csípős reggelen jólesett a „welcome drink”, mint 
később kiderült, jól is jött a bátorító ital. Bemelegítésként fel-
sétáltunk a szoborparkba, ahol már várt ránk a túravezetőnk. 
Elsőként rövid tájékoztatást adott a nemzeti parkról, a szobor-
parkra váró nagy felújításról és természetesen a magyar kike-
ricsről. Ezt követően indultunk el a kis fehér virágok felkutatá-
sára. Nagy szerencsénk volt, mert nem hiába vállaltuk a túrát, a 

szép napsütésben megpillanthattuk ezt a kis tavaszi csodát. Ez-
után következett a népies nevén Ördögszántotta hegy megmá-
szása, amelynek az oldalát a monda szerint az ördög szántotta 
fel, azért olyan barázdás, s fehérlenek elő belőle itt is, ott is a 
mészkősziklák. Túravezetőnkkel teljesítettük a tervet, miközben 
meghallgathattuk a helyi történeteket a hegyről és a közelben 
felszínre törő harkányi gyógyvíz keletkezéséről.

Erdei utunk végén eléggé elfáradva megállapítottuk, hogy ez 
azért nem is volt olyan könnyű túra, és a saját kertünket egész 
biztosan nem az ördöggel szántatjuk fel. De a nehézségekért 
kárpótolt bennünket a jó levegő, az ébredő természet, a ma-
dárfütty és a szirmaikat bontogató illatos hunyorok, hóvirágok, 
kikericsek látványa. Ismét egy tartalmas együttlétben volt ré-
szünk a jó levegőn, varázslatos környezetben.

Fischer Péter
Pécsi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub

Kiskunsági kalandozás
A tavasz második napján, március 21-én indult a pécsi adósok 
és vámosok csapata Kalocsára. Erről a városról nekem eddig 
a paprika és a hímzés jutott eszembe, és nem a története, pe-
dig… István királyunk támogatásával 1002-ben jött létre orszá-
gunk második érseksége Kalocsán, ahová az őt megkoronázó 
Astrikot tette érsekké.

A városba érve első utunk az Érseki Kastély Múzeumba veze-
tett, ahol megcsodálhattuk Szt. István ereklyetartó mellszobrát, 
valamint a kincstár más látnivalóit. Megismerhettük több érsek 
életútját is.

A barokk székesegyház, mely 1774-ben épült, impozáns mé-
retű csarnoktemplom. Színes ablaküvegei a templomot kiváló-
an megvilágítják. Megnéztük a sekrestyét és az érseki kriptát is, 
és az érseki palota könyvtártermét.

A Paprika Múzeumban megismerkedtünk a pap ri ka fel dol-
go zás múltjával és jelenével. A múzeumi sétát követően meg-
néztük az érseket ábrázoló szobrokat és a ’48-as emlékművet, 
majd Kiskunhalas felé vettük az irányt, hogy megcsodáljuk a 
halasi csipkét és bepillantást nyerjünk a készítésébe. Létrejöt-
te Dékáni Árpád helyi gimnáziumi rajztanár és Markovics Mária 
csipkevarró nevéhez fűződik. Első darabjaikat 1902-ben mu-
tatták be. Védjegye a három egymáson keresztbe fektetett hal, 
amely minden csipkén megtalálható. A Magyar Szellemi Kul-
turális Örökség része és hungarikum. Minden darabja egyedi, 
100% kézimunka. Magas művészi színvonala miatt vetélytársa 
lett a velencei és a brüsszeli csipkének. 

Tartalmas napunk volt, sok élménnyel és tudással lettünk 
gazdagabbak, bár azért nem fért bele minden az egy napba, 
hiszen kimaradt a kalocsai varrottas, a halasi szélmalom, no 
meg a hajósi bor. Sebaj, lesz miért visszamenni.

Katona Erika
Pécs
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Férfiak napja Makkosmárián 
Végre kegyes volt hozzánk az időjárás, így a tervezett férfinapot 
meg tudtuk tartani a Fővárosi Pénzügyőr Klub és a Dunakanyar 
Klub közös szervezésében. Klubvezetőnk távollétében Pálvölgyiné 
Szalai Tünde olvasta fel Untener Erika köszöntőjét, amelyből kö-
vetkezzék egy részlet: „Kedves férfi társaink, megköszönve az 
egész éves helytállásotokat, ezt a délelőttöt most a ti tisztelete-
tekre szánjuk. Nem feledkezünk meg azon férfi társainkról sem, 
akik most nincsenek jelen, távollétükben is hasonló jókat kívánva 
köszönjük meg, hogy a mi korosztályunk még érzi és értékeli a 
férfi-nő közötti hasonlóság és különbözőség értékét.”

Simon Sándorné Márti kis verssel köszöntötte a férfiakat 
és „szerencsepénzzel” az ünnepelteket. Tündi saját kezűleg 
készített ajándékkal lepte meg a fiúkat. A kis műsort követően 
ki-ki sütögethette a pecsenyéjét (szalonna, kolbász), és ked-
vére kóstolgathatott a lányok által készített édességből vagy 
éppen sósságból. Remélem, ebből a gesztusból hagyományt 
tudunk teremteni!

Bné Rita 

Jelképes tojások
Klubunk minden évben – így volt ez idén is – klubfoglalkozás 
keretében készül a húsvétra. A tagok által sütött finomságok-
kal hamar megteltek az ünnephez illően feldíszített asztalok. 
Nem volt hiány nyuszis dekorációból sem, hiszen még való-
di fűből is készítettünk kis fészkeket az asztalokra, melyekbe 
csokitojásokat raktunk. Persze, az asztalok „lerohanására” 
csak a „szolgálati közlemények” ismertetése után kerülhetett 
sor. Addig minden csak a szemnek volt engedélyezve.

Mindannyian tudjuk, hogy a húsvét a kereszténység legna-
gyobb ünnepe, s nemcsak a hívő emberek számára, hanem aki 
kultúrembernek mondja magát, annak is tisztában kell lennie 

e fontos napok történéseivel. 
A rövid áttekintés után humoros 
húsvéti szokások ismertetésére 
került sor, különös tekintettel a 
locsolkodásra. Tudjuk, hogy a 
húsvét egyik elengedhetetlen 
feltétele a locsolkodást követő-
en e férfiaknak adott „hímes” to-
jás. De azt már kevésbé tudjuk, 
hogy melyik díszítés mit árul el 
arról a személyről, aki adja.

Ugyanis aki piros hímes to-
jást ad, annak nagyon fontosak 
az ünnepek, a családi hagyomá-
nyok. Ő egy tűzről pattant me-
nyecske.

Aki csokitojást ad, ő az ex-
pressz megoldások híve. Ha va la-
ki különösen közel áll a szívéhez, 

annak nagyon különleges csokitojást tartogat. Ha nem, akkor le-
het, hogy bevonó masszás tojást kap…

Ha műanyag a tojás, az hasonló a csokitojáshoz. Ugyanis a 
tojást adó nem tartja annyira fontosnak, hogy kézzel készítse 
el az ajándékot, ugyanakkor praktikus személyiség, az egészsé-
ges életmód híve, aki úgy gondolja, hogy a csokitojás egyébként 
is hizlal…

Aki azonban csipketojással vagy horgolt tojással készül, 
nagyon kreatív, hagyománytisztelő, finom, nőies, s egészen biz-
tosan nyugdíjas hölgy. Ő az, aki a klubgyűléseken is csak üldö-
gél, nem szeret a középpontban lenni. Pedig irányító típus, amit 
talán a környezete nem, csak a férje tudja róla.

A tojások jelentésének ismertetését követően vidám 
kvízkérdéseket tölthettek ki a tagjaink, majd az asztalon lévő 
finomságok elfogyasztása után jó hangulatban zártuk a dél-
utánt. 

Fekete Lászlóné 
klubvezető, Fejér megyei Adóigazgatási Klub

Mozdulj!
Kedves Júlia!
A Tudósítók kerestetnek! című felszólításotok hatására mi is ak-
tivizáljuk magunkat, és küldünk egy cikket fényképpel megspé-
kelve Kecskemétről.

A Megyei Nyugdíjas Szövetség 2019. április 26-án nyugdíjas 
sportvetélkedőt szervezett a város nyugdíjasklubjai számára – 
immár sokadszorra. A csapatokat nyolc, mindenre elszánt ver-
senyző alkotta. Huszonnégy csapat mérte össze a tudását.

A délelőtt fokozott izgalomban és versenyszellemben telt el. 
Úgy igyekezett mindenki, mintha a helyezetteknek járó serlegen 

és dicsőségen kívül legalábbis egy horribilis összeg is ütné a 
markukat. De erről természetesen szó sem volt. A mi klubunk 
épphogy lecsúszott a dobogós helyről, mert a negyedikek let-
tünk. Persze, erre az esetre is érvényes, nem a győzelem, ha-
nem a részvétel a fontos.

Ez a verseny a „MOZDULJ” elnevezésű sportvetélkedő idei 
első programja volt. A következőt ez év szeptemberében ren-
dezik meg, amelyre a mostanival ellentétben már a szabadban 
kerül sor, a helyi arborétumban. Természetesen azon is részt 
fogunk venni.

Ui.: Az őszi megmérettetésre máris elkezdtünk edzeni, olyan 
„kemény” sportágakban, mint a távolba nézés, szemforgatás, 
gondolatforgatás, lábujjnézés, hogy csak a keményebbeket em-
lítsem.

Lehet, hogy azon is előzetesen versenyezni fogunk, hogy ki 
tud a TV előtt a leghosszabban ülve szappanoperákat nézni.

Üdvözlettel: 
Farkas László 
Adóügyi Klub

SZAKLAPCSERE

Véglegessé vált, hogy 145 éves múlttal a háta mögött az 
1990-től Pénzügyőr néven futó szaklap megszűnik. Helyette 
I. évfolyam 1. szám jelöléssel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
#hivatal (ejtsd: hesteghivatal) néven új lapot indított, amely 
adóügyi és pénzügyőrségi témájú cikkeket fog közölni.  Két-
havonta jelenik meg egyelőre. Nem tervezik a nyugdíjasok 
körében a lap terjesztését.
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„Járom az utam, a macskaköves úton” egy régi Vámosi-sláger, 
amit még a mai napig is gyakran dúdolászok, nosztalgiázva a 
régmúlt szép időkről. A budapesti, de a párizsi és más világvá-
rosi utcák évszázadok óta meghatározó útburkolati eleme volt 
a kiváló bazaltkő, aminek macskakő a neve. Biztosan sok cica 
koptatta rajta a mancsocskáit, és az utcakő számtalan cicaran-
devú helye lehetett, de az is lehet, hogy sok-sok kandúrkának 
volt a csatatere. Lehet, hogy formája macsek alakú? Lehet, 
hogy a súlya macskasúlyú? Miért épp macskakő a neve? Biz-
tosan azért, mert úgy tudtak egymás mellé bújni, mint búbos 
kemencén az a sok lusta Frakk-kerülő.

A megoldás igazi kulcsát a salgótarjáni nyugdíjas pénzügy-
őrökkel kutattuk fel, amikor gyalogtúrára indultunk a Macska-
lyuki-bányák felé. A program érdekesnek tűnik, tele van aktuális 
történetekkel. Szokásossá vált, hogy a 11/B helyi járati autó-
busszal 9.20-kor indulunk felfedezni a csodálatos Karancs-
Medves környékét. Mindig előjön valami újdonság, mert a hegy-
vidéki tavasz kifogyhatatlan.

A Somoskői vár tövénél, mint igazi bazaltkoptatók, átléptük 
a magyar–szlovák határt. A Somoskő községének érdekessé-
ge a trianoni határrajzolgatások miatt, hogy nincs vára, viszont 
a szlovákiai területre kerülő várnak meg nincs se népe, se fa-
luja.

A határt az erdők mélyén alvó sorompónál léptük át, ahol 
nem kis meglepetés ért. „Vámvizsgálat” alá vonták a hátyimat, 
és a csapat íz- és szagmintát vett a stanyeszlibe csomagolt szil-
valémből. A főszemlész ebben az esetben is Balogh fhdgy. úr 
volt, aki csendben megjegyezte, hogy épp most lett 66 éves, 
és ő is elővette a saját vitaminbombáját. Mi meg rettenetesen 
megörültünk, és rettenetes meglepetést mutattunk a jeles na-
pot illetően, és csendesen szabadoztunk, hogy megfeledkez-
tünk Arany Micunk születésnapjáról. (Ami perszer nem volt igaz, 
de okot adott az újabb koccintásra.)

A Nógrád Geopark tanösvényén folytattuk utunkat a macs-
kakövek felfedezése felé. A környék vulkanikus eredetű kövei a 
lassú láva kiömlése után kihűlve megtartották szabályos öt-hat 
szögletű formájukat. Szilárdságuk, kopásállóságuk elsőrangú. 
A kőtörők/faragók (riccerek) egyforma köveket pattintottak a 
bazaltból, ami különösen alkalmassá tette a fővárosi utak por-
mentesítésére. A kőbánya neve „Macskalyuk” volt, és innen 
szállították kisvasúton a kitermelt követ a világ minden tájára. 
Innen ered a név is, de a „Macskalyuk-kő” kimondhatatlan volt 
a nép számára, ezért maradt a pergősebb macskakő kifejezés. 
A bánya átkerült Szlovákia területére, a rakodó magyar terüle-
ten volt, tehát tényszerűen alakult, hogy kellett egy vámháznak 
is épülni a többi épület mellé. Én még ismertem Josko bácsit, 
a fináncot, aki itt szolgált puskával a vállán, no meg azt is tud-
tam, hogy hol lakott az egykori, negyvennyolc házas településen 
Dubravszki Jancsi magyar vámos nagymamája. Utunk végcéljá-
nál, a kilátónál megpihenve Bagyinszki úr (80,5 éves) felköszön-
tötte Arany Micunkat születésnapja alkalmából, és stílusosan 
mit adott át? Bazaltkő rozé bort. A „66-os” sapka a fejére került. 
Kőnigh Feri és Bozsó Robi egymás ellen fényképezkedett, majd 
irány a „Bakancsos” kocsma, ahol a kirándulásunk valóban vé-
get ért.(A menüről csak zárójelben írok: sör erőleves, többféle 
színű /lila, vörös, zöld/ hagymaágyas zsíros kenyér, és fojtó pá-
linka a sok duma mellé.)

Somoskőújfalu, 2019. 04. 12-én 
Attilko

Kép: Bozsó Róbert

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kérem tisztelt tudósítóinkat, hogy a 2019 szeptembe-
rében megjelenő lapszámunkhoz augusztus 10-ig szí-
veskedjenek eljuttatni írásaikat, és JPEG formátumú 
fényképeiket az amilapunk2@gmail.com elektronikus le-
vélcímre, 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 di-
gitális fotók legalább 1 MB méretűek legyenek.

Honlapunk a www.navnyugdijasok.hu néven található, 
e-mail címe honlap@navnyugdijasok.hu – Csík Bálint szer-
kesztő kérése, hogy az ide küldött fotók ne haladják meg az 
500 kB méretet.

A macskakő útján
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Kőszegen, ebben a hangulatos 
kisvárosban, amit méltán Vas 
megye ékszerdobozaként is 
emlegetnek, találkoztam Alasz 
László nyugállományú pénzügy-
őr őrnagy úrral, aki a szombat-
helyi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub 
tagjaként számos alkalommal 
támogatta már rendezvényein-
ket. Egy csendes utcában ta-
lálható barátságos otthonában 
beszélgettünk. Ismeretségünk 
nem új keletű, hiszen 1977-től 
ő a bucsui határátkelőn sorka-

tonai szolgálatot teljesített, én pedig a vámhivatalnál szolgál-
tam ugyanott.

– Hogyan lettél pénzügyőr, melyek voltak a legfontosabb ál-
lomások hivatásod során?

– Már középiskolás koromban foglalkoztatott a gondolat, 
hogy pénzügyőr leszek. Leszerelés után hamarosan jelentkez-
tem felvételre a testülethez, és a Szombathelyi Vámhivatal állo-
mányába kerültem 1980 májusában. Elvégeztem az alapfokú, 
majd a középfokú szaktanfolyamot. A hivatalnál minden mun-
katerületen megfordultam, végigjártam a ranglétrát. 1992-96-
ig a Rendőrtiszti Főiskola levelező hallgatója voltam. Kineveztek 
vámhivatalparancsnok-helyettesnek, majd 1994-től a Szombat-
helyre került Vas és Zala megyei Parancsnokság pénzügyi és 
gazdasági osztályvezetője lettem.

– A pénzügyi terület, az új kihívások milyen feladatok elé ál-
lítottak?

– Jó gazda módjára kellett gazdálkodni nap mint nap me-
gyei, később régiós szinten. Új épületek, terminálok épültek 
Rédicsen, Szentgotthárdon, Letenyén és Rajkán. Sorra nyíltak 
a két ország közötti úgynevezett „kis átkelők” szlovén és oszt-
rák viszonylatban. A napi teendők mellett ezek komoly kihívást 
jelentettek. A gépjárműállomány megsokszorozódott, továbbá 
a bérleti díjakkal kapcsolatos tennivaló bőven adott munkát. 
Ugyanakkor az osztályon dolgozók ügyes-bajos gondjaival szin-
tén törődni kellett. Érdekességként említeném, hogy a Nagy-
kanizsai Vámhivatal épületében bérlők is voltak. A hivatalnak 
ugyancsak égetően szüksége lett volna a helyiségekre, de a 
bent lévőkkel való tárgyalás sokáig nem vezetett eredményre. 
Gondoltam egy merészet, és háromszorosára emeltem a bérleti 
díjat. Néhány hónap múlva kiköltöztek.

– Mennyi ideig szolgáltál a testületnél?

– Közel huszonöt évig, és végig Szombathelyen. Másokat 
nem megbántva egy nevet szeretnék megemlíteni, Móricz Tibo-
rét, aki a vámhivatalnál és a középfokú szervnél egyaránt pa-
rancsnokom volt. Sajnos, nagyon fiatalon elveszítettük. 2004-
ben kerültem nyugállományba, helyesebben lettem járadékos.

– Hogyan alakult ezután az életed?
– A nagyszüleim és a szüleim többek között foglalkoztak 

szőlőműveléssel is. Még pénzügyőr voltam, amikor a család, 
kárpótláson két nagyobb területre (2x1 hektár) tett szert licitá-
lás révén, amelyre szőlőt telepítettünk. A fiaim szorgalmazták, 
hogy bővítsünk. Pályázatok révén fejlesztettük a családi gazdál-
kodást, és jelenleg hat hektáron termelünk szőlőt. Időközben 
édesapám elhunyt, de édesanyám 87 évesen jó egészségnek 
örvend.

– Milyen fajta szőlőket ültettél?
– A kőszegi szőlőhegy a soproni borvidék része, ezért túlnyo-

móan kék szőlőt ültettem, kékfrankost, blauburgert és cabernet 
sauvignont. Kisebb hányadot tesz ki a fehér szőlő, ami olaszriz-
ling és sárga muskotály. Készítek továbbá rosé bort, amit na-
gyon kedvelnek a fogyasztók.

– Van egy GÁ-LA fantázianevű borod, hogyan született a 
név?

– A fiaim keresztneve (Gábor és László) adta az ötletet, így 
lett GÁ-LA, ami a háromfajta vörös borom arányos házasításával 
készül.

– Komoly díjak büszke tulajdonosa vagy. Felsorolnál né-
hányat?

– Négy alkalommal kaptam meg a Kőszeg Város Bora címet. 
Többször lettem a Vas megyei borok versenyén első helyezett, 
de az országos versenyeken sem vallottam szégyent. A legbüsz-
kébb egy osztrák, szlovén, magyar regionális megmérettetésen 
elért Champion-díjra vagyok, ami azt jelenti, hogy az összes 
díjazott bor közül az enyém lett az abszolút győztes. Az elmúlt 
adventkor Kőszegen a forralt borok versenyét szintén megnyer-
tük. A recept a feleségem, Ilike titka, de fontos, hogy a legjobb 
minőségi borból kell készíteni. Vallom, hogy a jó bornak is kell 
a cégér.

– Jól tudom, hogy közéleti elfoglaltságod is van?
– A Kőszegi Borbarát Egyesület elnöke vagyok, így szinte 

minden borral kapcsolatos helyi és megyei rendezvényen részt 
veszek. Néhányat említenék a teljesség igénye nélkül: a Kőszegi 
Szőlő Jövésnek ünnepét, ami hamarosan hungarikum lehet, de 
részt veszek a Savaria történelmi karneválon, szüreti ünnepsé-
geken, az Orsolya-napi vásáron és a Büki Gyógybor Napokon. 
Borbíráló bizottságok munkájában is jelen vagyok, ha erre fel-
kérnek. Feleségem a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesületének 
alapító tagja. Kitartóan és türelmesen segíti tevékenységemet.

– Elégedett ember vagy? Van-e valami kívánságod?
– Igen, úgy gondolom tartalmas életet élek, a befektetett 

energia, a sok fáradság nem volt hiábavaló. A szőlő nagyon so-
kat „alszik” kinn, amíg beérik, így vannak jó és gyengébb eszten-
dők. Örülök, hogy fiaim szívvel-lélekkel végzik a szőlővel, borral 
kapcsolatos teendőket. Öt unokám van, hétéves a legidősebb, 
féléves a legkisebb. Szeretném, hogy békében, szeretetben 
nőjenek fel. Talán közülük lesz majd, aki folytatja az elkezdett 
munkát, ápolja a hagyományt.

– Köszönöm szépen a beszélgetést. Kívánok jó erőt, egész-
séget, a szőlőnek kitűnő időjárást és további nagyszerű boro-
kat, hiszen mértékkel fogyasztva a „jó bor, jó egészség”!

– Nagyon szépen köszönöm a jókívánságokat.
Szalay István

Szombathelyi Pénzügyőr Klub

ÉLETUTAK

Pénzügyőr volt, borász lett

A NAV NYOSZ elnöke, dr. Kaizinger Tibor régiófelelősi és a 
klubvezetői javaslat alapján a 2019. április 24-ei küldöttérte-
kezleten az alábbi személyeket részesítette elismerésben: 
Lánczi István Lászlóné ARRABONA Adóügyi Klub, 
Szalai Lászlóné Pécsi Pénzügyőr Klub, 
Módra Mihály Kelebiai Pénzügyőr Klub 
Nevezettek a nyugdíjasok érdekében hosszabb ideje, ma-
gas színvonalon végzett tevékenységük elismeréseként 
Nyugdíjasokért Emlékérem kitüntetésben részesültek. To-
vábbi támogató segítségükre számítva gratulálunk az elis-
merésben részesülteknek!

ELISMERÉSEK
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Nem ismeretlen olvasóink előtt Bittermann Béla neve, aki a XX. 
század első felének jelentős pénzügyigazgatási személyisége 
volt. Gazdag életpályájának kutatásába kezdett Turi Zsolt pénz-
ügyőr őrnagy, kulturális főreferens, a NAV Pénzügyőr- és Adó-
történeti Múzeumának munkatársa. E munkája során derült ki, 
hogy idén március 25-én születésének századik évfordulója lesz 
az egykori főfelügyelőnek. A család jóváhagyásával megkereste 
a sírt a Farkasréti temetőben, fiaival együtt rendbe tette, és kis 
ünnepséget rendezett az évforduló napján. 

A maroknyi nyugdíjas delegációt dr. Balogh György nyug-
állományú pénzügyőr altábornagy, országos parancsnok és 
Bozányné Nemes Rita titkár vezette. Két csoportban érkeztek 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ifjú hallgatói dr. Szabó Andrea 
Phd. pénzügyőr ezredes tanszékvezető egyetemi docens és dr. 
Szendi Antal pénzügyőr ezredes vezetésével.

Az ünnepi beszédben részletek hangzottak el Turi Zsolt készü-
lő könyvéből. Bittermann Bélát 1927. december 1-vel pénzügy-
őri főfelügyelővé nevezték ki. Több éven keresztül az oktatás, a 
pénzügyőrök képzése terén is tevékenykedett, a magyar királyi 
pénzügyőri újonctanfolyamok ellenőrzője volt. Elnöki pozíciót töl-
tött be a Budapesti Pénzügyőrök Társaskörében, s a Magyar Kirá-
lyi Pénzügyőrség Országos Segélyegyesületében. A Mátyás utcai 
pénzügyőri laktanya parancsnoka, közreműködésével valósult 
meg az itt elhelyezett első világháborús emléktábla 1926-ban, 

valamint tevékenyen 
részt vett a Hévízfür-
dőn létesített Pénz-
ügyőrségi Gyógyház 
létrehozásában 1927-
28-ban. Megalapította 
a Magyar Királyi Pénz-
ügyőrök Vívókörét. 
Neki köszönhetjük a 
Magyar Királyi Pénz-
ügyőrségi Múzeumot, 
amely 1930. október 
4-én nyílt meg a Fiu-
mei úti laktanyában. 
Egy 1935-ös rangsoro-
zati jegyzékben, amely 
a magyarországi pénz-
ügyőri tisztviselőket 
rangsorolta, az első 
helyen állt.

Az ünnepség végén minden résztvevő emléklapot vihetett 
magával a sírra helyezett régi, apró bőröndből. Büszkeséggel 
tekinthetett le az egykori főfelügyelő kései kollégájára...

b.g.j.

Búcsú a 
humanistától
Mi, pénzügyőr nyugdíjasok sokszor megfordultunk Apajon. Leg-
utóbb sajnos nem a szokásos, jó hangulatú együttlét céljából, mint 
sok-sok éven át megszoktuk a nyár eleji rendezvényeken. Azokon 
az emlékezetes napokon, mikor főzőversenyen, kiállításon, faluna-

pon még az a barátunk is jelen volt, akitől az idei március idusán 
búcsúzni kényszerültünk. Valamelyik életszakaszával mindenkit 
összeköt itt a múlt, hisz akárhogy is számolunk, Molnár Ferenc 
kollégánk életének szinte háromnegyed részét töltötte tágabban 
értelmezett családja, a Vám- és Pénzügyőrség kötelékében. 

1958-tól a Vámőrséghez szegődött. Ott szorgalommal, em-
berséggel és nagy szakértelemmel látta el feladatait. Lépésről 
lépésre haladt, gyorsan és sokat tanult, segítőkészen állt az 
emberi problémák megoldása elé. Talán ezt a tulajdonságát fel-
fedezve lett személyzetis, később több hivatalnál középvezető, 
majd országos személyzeti szolgálatból vonult nyugállományba. 
Országszerte ismerték és szerették, az egyén számára a lehe-
tőségeken belül a legjobb megoldást kereste, s mindig jókedvű 
volt, amelyben bizonyára fontos tényezőt játszott a nyugodt, ki-
egyensúlyozott családi hátország.

Tehetséges sportolóként a rajongásig szeretett futballt vá-
lasztotta, amit kicsi korától szenior koráig a mozgás öröméért 
űzött. Igazi csapatjátékos volt a pályán s az életben egyaránt. Ő 
teremtette meg és szerkesztette sok éven át az egy-két oldalas 
Hírlevelet, amely A Mi Lapunk elődjének tekinthető. A Vám- és 
Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Egyesülete elnökségé-
ben elvállalta a titkári feladatokat, a hőskor szerény körülmé-
nyei között (egy íróasztal volt a „hivatala”) intézte a nyugdíjasok 
ügyeit Apajra költözésükig. 

Teltek az évek, és egészségi állapotában elérkezett a máso-
dik félidő, amelyben minden küzdelem ellenére Feri elvesztette 
a meccset. Hosszan tartó, fájdalmas küzdelemben, de sportoló-
hoz méltó fegyelemmel elhagyta a képzeletbeli futballpályát 83 
éves korában. Az égi bíró lefújta a mérkőzést.

Tisztelt és szeretett Feri barátunk! Köszönjük, hogy ismerhet-
tünk, kollégádnak, barátodnak mondhattuk magunkat! Emléke-
inkben megőrizzük mosolyodat, optimizmusodat, humorodat, 
nem felejtjük közös élményeinket, azokat főleg nem, amit nyug-
díjas korunkban éltünk át együtt!

Melegh Imre

Szomorúan és megrendülten értesültünk arról, Süme-
gi László nyugállományú pénzügyőr őrnagy életének 82. 
évében csendesen elhunyt. A testülethez 1960-ban ke-
rült, szolgált szinte minden szakterületen, ahol különböző 
beosztásokban tevékenykedett. A Szombathelyi Vámhiva-
taltól 1993-ban parancsnokként került nyugállományba. 
Munkáját igényesség jellemezte, ez gyönyörű kézírásában 
is megnyilvánult, amit sokszor megcsodáltunk. Pályája 
során mindvégig igyekezett megfontolt döntéseket hoz-
ni. Csendes, szerény, víg kedélyű ember maradt egész 
életében. Nyugdíjazását követően sokáig ő töltötte be a 
„pénzügyes” beosztást nyugdíjasklubunkban, amelynek 
korelnöke is volt. Családját rajongásig szerette, akiket ta-
lálkozásaink során gyakran és jó szívvel emlegetett. A köl-
tő soraival búcsúzunk Tőle :„Nem kelti föl se könny, se szó, 
se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer”.

Isten veled, őrnagy úr! Kedves Sümegi Laci, nyugodj 
békében! Emlékedet kegyelettel megőrizzük!

Szalay István

EMLÉKEZÉS

„Hol sírjaink domborulnak...”
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a Mi lapunka Mi lapunk
Alapítva: 1998-ban

Előző lapszámunk megjelenése óta Tánczos Imre ny. 
pénzügyőr alezredes (84) budapesti, Molnár Ferenc 
ny. pénzügyőr alezredes (83) apajpusztai, Ambrusz 
Józsefné (89), Szabóné Domonkos Judit (72), Mátyás 
János ny. pénzügyőr főtörzszászlós, zenész (82), Karcza 
Éva ny. pénzügyőr főtörzszászlós (64), Szabó László ny. 
informatikus (64) budapesti, Varga Imre ny. pénzügyőr 
őrnagy (82) sajóládi, Papp Józsefné ny. pénzügyőr had-
nagy (96), Horváth József ny. pénzügyőr főhadnagy (73) 
komáromi, Sümegi László ny. pénzügyőr őrnagy (81) 
szombathelyi  nyugdíjastársunk elhunytáról kaptunk ér-
tesítést.

Nyugodjanak békében!

GYÁSZ

Játék az 
objektívvel
Miután a Mátyás utcai NAV Galéria, az étterem szeptemberi 
bezárása óta nem használható, Pasarét ad otthont a kulturá-
lis eseményeknek. Ezúttal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 
meghirdetett fotópályázat képeiből álló kiállítás megnyitásán, 
a legjobbnak ítélt képek alkotóinak díjkiosztó ünnepségén vet-
tünk részt. Szakmai témájú, és a mindent felölelő egyéb kategó-
riában küldhettek fényképeket a munkatársak.

Miként az dr. Sors László államtitkár, a NAV vezetőjének meg-
nyitó beszédében elhangzott, az idén negyedszer meghirdetett 
pályázatot még a Vám- és Pénzügyőrség kezdeményezte 2008-
ban, amely a NAV égisze alatt is folytatódik. További alkotó mun-
kára buzdította az adóügyi és a pénzügyőr kollégákat, hiszen 
a művészi teljesítmény pozitív hatással van a hétköznapokra, 
így minden bizonnyal a hivatali feladatok jobb ellátására is ösz-
tönöz. A vezetői karból jelen volt még az ünnepségen Kosztyu 
János igazgató, a KEKI vezetője, és Láng-Miticzky András alez-
redes mint a zsűri elnöke.

Az önmagában is érdekesnek számító hírt még inkább azzá 
teszi, hogy mi, nyugdíjasok is érintettjei vagyunk a fotópályázat-
nak, amelynek kiírása nekünk is szólt. Többen is elküldték képe-
iket, amelyek közül különdíjban részesült Fogarasi Lászlóné Éva 
(Adóigazgatás Központi Klubja) Macska a tetőn című fotója.

Gratulálunk!
b.

Mentőötlet
A Pályázati Munkabizottság sikeres pályázásának eredménye-
ként alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyamon vehettek részt azok 
a NAV NYOSZ nyugdíjasok, akik hajlandók voltak jelentkezni, 
hogy új dolgot tanuljanak, vagy a régi tudást felfrissítsék. Ez 
utóbbi csoportba tartoznak a pénzügyőrök, hiszen kötelező volt 

elsajátítani tényleges állományúként a legalapvetőbb fogáso-
kat, de mint tudjuk: „ismétlés a tudás anyja”. Tisztelet azoknak, 
akik most, nyugdíjasként ismerkedtek meg az újraélesztés fo-
lyamatával. A képzés ötletadója és megszervezője Veress Lász-
ló, az Észak-budapesti Adóügyi Klub vezetője, a munkabizottság 
tagja. Önfeláldozóan vállalta a demonstrációs alany szerepét is 
bizonyos fogások bemutatásakor.

Előadónk, a mentősként dolgozó Papp Márió az SOS Elsőse-
gély Generali Biztosító által szervezett ismeretterjesztés kere-

tében látogatott el a Lehel úti adóügyi objektumba. Mint beve-
zetőjéből megtudtuk, az évtizedek során sokat egyszerűsödtek 
az elsősegélynyújtás szabályai, amelynek mi, résztvevők igen 
megörültünk.

Mivel Magyarországon évente 26 ezer ember hal meg hirte-
len szívhalál következtében, ezért mindennél előbbre való az 
újraélesztéssel kapcsolatos tudnivalók elsajátítása. Előadónk 
többször kihangsúlyozta, hogy: „Nincs rosszul élesztés, csak 
nem megkezdett!” Tehát, ha valaki nem biztos magában, ak-
kor is érdemes a mellkas ütemes nyomkodásával esélyt adni 
a tovább élésre az utcán összeesett, nem lélegző idegennek is 
addig, míg megérkezik a segítség! 

Bátorságot merítettünk a hallottakból. Igazi mentőötlet volt 
a felvértezésünk, miáltal nyugdíjasként is segítségükre lehe-
tünk rászoruló embertársainknak. Köszönet a szervezésért!

-dos


