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Tánczos Imre nyugalma-
zott alezredes úr min-
dig is szívén viselte az 
évfordulókat, erre a 70 
éve történt eseményre is 
nagyon figyelt, év elején 
jelezte, hogy eme nemes 
cél érdekében működjünk 
együtt. Beszéltünk róla, 
hogy lehetne a Pénzügy-
őr- és Adózástörténeti 
Múzeummal közösen egy 
megemlékezés, keressük 
meg az egykori női mun-
katársakat, készüljön egy 
emléklap erre a jeles al-
kalomra.

De az élet közbeszólt, 
így ezzel a cikkel tisztel-
günk az első pénzügyőr hölgyek előtt, és természetesen egyben 
Imre bácsinak is emléket állítunk.

1949. február 28. Fontos, kiemelkedő dátum a testület éle-
tében, hiszen ekkor kezdték meg az első női pénzügyőrök az 
előképző tanfolyamot. Erre azért kerülhetett sor, mert az Or-
szággyűlés 1948. november 26-án elfogadta „a nőkre nézve 
a közszolgálat körében és más életpályákon fennálló hátrá-
nyos helyzet megszüntetéséről” szóló törvényt. A kezdetekről 
talán elsőként a Független Újság számolt be 1948. december 
5-én vasárnap megjelent „Fináncnők is lesznek” című rövid 
cikkében: 

„Budapesti jelentés szerint januárban a pénzügyőrökkel egyi-
dejűleg sorozzák az első pénzügyőrnőket. Egyelőre ötven, 18-24 
év közötti nőt vesznek fel s megszervezik a külön női szakaszt, 
majd kiképezik a női pénzügyőröket. Egyenruhájuk olyan lesz, 
mint a férfiaké, csak nadrág helyett persze szoknyát viselnek.”

A Pénzügyőrségi Közlöny hivatalos szaklapban jelent meg 
egy rövid hír „Felvételi pályázat a pénzügyőrséghez” 1949. feb-
ruár 1-jén: 

„A pénzügyminisztérium 162 férfi és 100 női próbapénz-
ügyőr felvételére hirdetett pályázatot. A pályázati feltételeket a 
pénzügyminisztérium által a pénzügyőri szervekhez megküldött 
pályázati hirdetmény tartalmazza.”

A Világosság napilap, 1949. február 2-án megjelent száma 
„Sorozzák a női pénzügyőröket” címmel tudósított:

„Annak a fiatalembernek vagy lánynak, aki magára akarja 
ölteni a pénzügyőrök szürkészöld egyenruháját, február 10-
ig kell kérvényét benyújtania. Mint a pénzügyminisztériumból 

értesültünk február 15-
én megkezdődik az első 
női pénzügyőri sorozás. 
A kérvényeket 10.-e után 
gyorsan kiértékelik és 
száz fiatal nőnek küldik 
el a behívót Harmat–utcai 
laktanyába.”

„A belügyminisztérium 
öt rendőrnőt adott át a 
pénzügyőrségnek, ezek 
lesznek a pénzügyőrség 
női századának szakasz-
parancsnokai, a század-
parancsnok férfi lesz. 
A nők természetesen 
ugyanolyan rangot érhet-
nek el, mint a férfiak, bizo-
nyos, hogy nincs messze 

az idő, amikor már női pénzügyőri tisztekkel is találkozhatunk.” 
A válogatáson nagyon sok kritériumnak kellett megfelelni, 

fontos volt a megjelenés, az értelmi és matematikai tudás, a 
„politikai ideológiai elhivatottság”, az egészségügyi alkalmasság 
és az erkölcsi bizonyítvány megléte. A kiválasztottaknak a tanfo-
lyamon el kellett sajátítaniuk többek között a fegyverviselés és 
-használat szabályait, meg kellett szokniuk az egyenruha, a sap-
ka viselését. Az egyenruha viselésére nagyon szigorú szabályok 
vonatkoztak, a szoknya hosszát a földtől mérték, mindegy hogy 
milyen volt a magasság, nem lehetett se hosszabb, se rövidebb. 
Egy katonai kiképzésen kellett részt venni; a politikai nevelést a 
rendőrségtől átjött szakaszparancsnokok végezték.

Fontos volt a belső szabályzatok megismerése, a szakmai 
tantárgyak közül többek között a szeszfőzdék és az ecetgyárak 
elszámoltatásának megismerése, a jövedéki kihágások ismere-
te, a vámszakmai áruismeret, melyeket tapasztalt pénzügyőrök 
oktattak. A tanfolyam záró ünnepélyét április 30-án tartották, 
ezt követően a hölgyek a lakóhelyükhöz közeli pénzügyőri sza-
kaszokhoz kerültek, ahol megkezdték sokrétű munkájukat.

Mindez 70 éve történt, a pénzügyőr hölgyek meghatározó 
tagjai lettek a Pénzügyőrségnek, a Vám- és Pénzügyőrségnek, 
majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Tisztelegjünk előttük, 
becsüljék meg őket, hiszen szakmai tudásuk, munkához való 
hozzáállásuk már történelmi jelentőségű. 

Fogadják ezt az írást sok szeretettel „EMLÉKLAP HELYETT”.
Turi Zsolt

pénzügyőr őrnagy, kulturális főreferens
NAV KEKI Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum

„Emléklap helyett”
70 évvel ezelőtt indult az első női pénzügyőri előképző tanfolyam
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Vilmányi Anikó, a NAV NYOSZ pályázaton kiválasztott 
új gazdasági felelőse

1954-ben születtem Nyíracsádon. Debrecen melletti községben 
nőttem fel négygyermekes pedagógusszülők harmadik gyer-
mekeként. Jelenleg a 27 éves fiammal élek egy háztartásban. 
1975-ben a debreceni Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán 
építőgépész üzemmérnök diplomát szereztem, és egy ösztöndíj 
alapján Budapesten kezdtem dolgozni a Vegyépszernél. Azóta 
élek Budapesten.

Később volt egy vállalkozásom, melyben én végeztem a vál-
lalkozás pénzügyi feladatait. Egy pályamódosítás kezdeteként 
2000-ben mérlegképes könyvelői képzettséget szereztem, majd 
az APEH Észak-Budapesti Igazgatóságán kezdtem el dolgozni 
revizorként. A szervezetnél lezajlott folyamatos átszervezések 
alatt végig adóellenőrként dolgoztam, mely során magánszemé-
lyek, egyéni vállalkozók és társas vállalkozók adó- és járulék-
ellenőrzését végeztem. Közben Msc képzés keretében közgaz-
dász diplomát szereztem.

2018. február végén a NAV Pest Megyei Adóigazgatóságtól 
mentem nyugdíjba. Mivel a számomra fontos és már nyugdíjas 
kollégák, kolléganők ennél az igazgatóságnál dolgoztak, ezért 
2019. január óta a NAV Nyugdíjasok Észak-Budapesti Adóügyi 
Klub tagja vagyok.

Barics Ferenc ny. püőr. alezredes, 
a NAV NYOSZ Dél-Dunántúli Régiójának felelőse

1973. május 2-val kezdtem a Vám- és Pénzügyőrségi szolgá-
latomat a Szigetvári Vám- és Pénzügyőri szakaszon. Alapfokú 
szaktanfolyam elvégzése után a Pécsi Vám- és Pénzügyőri sza-
kaszhoz helyeztek át. Áthelyezésemet követően végeztem el a 
középfokú szaktanfolyamot. Vám- és Pénzügyőri szakaszon és 
annak jogutódjainál (Vámhivatal, Fővámhivatal) különböző be-
osztásokban teljesítettem szolgálatot, beosztott, szabálysértési 
és felderítői előadó, megyei nyomozó. Nyomozócsoportok meg-

alakulását követően nyomozócsoport vezetőjeként. (Jelenlegi 
nyomozóhivatalok jogelődje.) 

1977-től kezdődően a volt Jugoszláv Vámigazgatósággal 
különböző együttműködéssel kapcsolatos tárgyalásokon rend-
szeresen vettem részt. Első alkalommal 1977-ben Dr. Balogh 
György altábornagy úr vezetésével tartott tárgyaláson, és az 
utolsó ilyen jellegű tárgyalás a Jugoszláv Szövetségi Vámigazga-
tósággal 1991-ben volt Tábornok úr vezetésével. Ezt követően 
beosztásaim mellett szintén feladatot kaptam az új Horvát Vám-
igazgatással kapcsolatos kapcsolatfelvételre és ezekbe történő 
közreműködésre. A horvát vámigazgatósággal történő tárgyalá-
sokon keresztül sikerült csereüdültetést is létrehozni a magyar 
vámigazgatás és a horvátországi vámigazgatás szakszervezete 
között. Sajnos, ezen csereüdültetés nyugállományba vonuláso-
mat követően megszűnt. 1991-ben kineveztek a Drávaszabolcsi 
Vámhivatalhoz vámhivatal-parancsnoki beosztásba. Rövid vám-
hivatal-parancsnoki beosztást követően kerültem a Vám- és 
Pénzügyőrség Baranya, Somogy és Tolna Megyei Parancsoksá-
gához parancsnokhelyettesnek. Ezen időszak alatt beosztásom 
mellett kapcsolatot kellett tartani a Mohácson létrehozott NYEU-
val (Európai Unió által létrehozott embargó ellenőrző szolgálat). 
Igen jó kapcsolatot alakítottunk ki az Európai Unió Vámszolgála-
taival, ennek eredményeként a Magyar Vámigazgatás megkapta 
a két őrhajót, mely őrhajók jelenleg is szolgálatot teljesítenek a 
Duna északi és déli szakaszán. Jugoszláv háborúval kapcsolat-
ban régiónkba települt az IFOR. Itt szintén kapcsolattartással 
összefüggő  feladatokat is végeztem a NATO haderőivel. Nem 
utolsósorban ezen időszak alatt kellett megoldani a jugoszláv 
háborúval kapcsolatos menekültválságot. Közel tízéves megyei 
parancsnokhelyettesi beosztásom során cca. fele időszak alatt 
a megyei parancsnok feladatait is el kellett látnom, tekintettel 
arra, hogy ezen időszakok alatt nem volt betöltve ez a beosztás. 

Nyugállományba vonulásomat követően a szakmától nem 
távolodtam el, vámszakértőként, igazságügyi szakértőként dol-
goztam, szakközépiskolában oktattam, gazdasági társaságokat 
vezettem. 1999-óta tagja vagyok az IPA Baranya Megyei Szer-
vezetének (International Police Association) ahol a nemzetközi 
kapcsolatokban is végzek feladatokat jelenleg is. Pécs-Baranyai 
Horvátok Vadász, Kulturális és Gasztronómiai Egyesületének 
elnöke és Drávasztárai Földtulajdonosok Vadásztársaságának 
vagyok a tagja.

Varga Sándor, a NAV NYOSZ Közép-Magyarországi 
adóügyi régiófelelőse

1952. április 5-én születtem Budapesten. Az általános és kö-
zépiskola elvégzése után a KIPSZER cégnél helyezkedtem el, 
ahol először lakatosként, majd a főiskola elvégzése után tech-
nológusként, üzemvezetőként, majd pedig a vállalat szakszer-
vezeti titkáraként dolgoztam 1993-ig. Közben pénzügyi végzett-
séget is szereztem. Ezt követően kerültem 1993. május 1-jén az 
APEH Fővárosi Igazgatóságára először a humánpolitikai osztály-
ra, majd a Bevallási Főosztályra.

A Fővárosi Igazgatóság átszervezése során 1997-ben a Ke-
let-Budapesti Igazgatóságra kerültem és kaptam meg a Beval-
lási Főosztály vezetését, amit a nyugdíjba vonulásomig, 2012 
novemberéig irányítottam. A Kelet nyugdíjas adó klub alakulása-
kor választottak meg a klub vezetőjének.

Bemutatjuk a NAV NYOSZ 
elnökségének új tagjait

Kedves Támogatóink, 
Együttműködő Partnereink!

Ezúton is hálásan köszönjük támogató együttműködésü-
ket, melyek révén a Gulyáskommunizmus, határnyitás... 
c. rendezvényünk sikeresen megvalósult. Az Önök/a Ti tá-
mogatásotok nélkül nem tudtuk volna megrendezni ezt a 
programot.

Külön öröm számunkra, hogy személyes jó ismeretsé-
gek, sőt barátságok is születtek, az országhatáron is túl-
nyúlva!

Jó egészséget és szép nyarat kívánok munkatársaim 
nevében is!

Szécsény, 2019. Keresztelő Szent János ünnepén
Dr. Limbacher Gábor

múzeumigazgató
Kubinyi Ferenc Múzeum
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A Szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum különleges „éj sza-
kai”programmal készült, amely a fenti címet kapta. Egy kicsit 
retrós, egy kicsit nosztalgiás hangulat töltött el, amikor megáll-
tam a bejáratnál, ahol egy egyenruhás – őszülő halántékú – út-
levélkezelő fogadott, és a ládikáján lepecsételte a belépőmet. 
A kiállítás bemutatta a Határőrség életét, a losonci (Szlovákia) 
régi VB-s rendőrségi közbiztonsági szolgálati Volgákat, de meg-
jelentek a haditechnikások, a bűn-megelőzésiek, és ott voltak a 
katonai hagyományőrzők is. Számomra a legfontosabb program 
az volt, hogy megtudjam, mi fán terem a finánc?

A díszteremben külön egy-egy órában előadással tisztelte 
meg a nagyérdeműt a fináncvilág két nagy emlékezetes alak-
ja, akik elmondták a pénzügyőrség rövid történetét és a hatá-
ron történt találékonyságokat, azaz a csempészek taktikáját. 
A két úr közös jellemzője, hogy ezredesek, a nyugati határon 
kezdték a szolgálatukat, a Nytsz-uk 7-tel kezdődik, és több 
mint harminc évig szolgálták a hazát. Ja, és humorosak, és 
papír nélkül mondják a mondókájukat, és egyikük sem ismeri 
a pause gombot.

Dr. Kaizinger Tibor ezredes úr a NAV NYOSZ elnöke még bar-
na ruhásként kezdte a testületi életét mint vámőr. Hegyesha-
lomban vagy vámos, vagy határőr, vagy vasutas lett a gyerek, 
ki-ki érdeklődése szerint. Ezredes úr az autentikus előadásá-
ban tömören ismertette a Vám- és Pénzügyőrség történetét. 
A teremben sok nyugdíjas kolléga ült hallgatva az összefoglalót. 
Őszintén mondom, nagyon komolyat akartam írni, ezért előtte 
beütöttem az interneten a bűvös keresett szót. A Wikipédia ol-
dala így kezdődött: „A Vám-és Pénzügyőrség egy megszűnt álla-
mi szervezet…” Csendben maradtam, és hallgattam Kaizinger 
urat a történelemről.

A Magyar Királyi Pénzügyőrséget 1867. március 1-jével gróf 
Lónyai Menyhért állítatta fel a kincstári bevételek biztosítása 
céljából. Megélte az I. és a II. világháborút, és fennmaradt a 
történelem egyéb zivataros időszakaiban is. A pénzügyőrök 
tették a dolgukat és híven teljesítették az eskübéli kötelezett-
ségüket. Az 1964-es és 1966-os átalakulási években az OPF 
átvette a VPOP nevet, és annak megfelelően alakította az ar-
culatát, ahogy a pénzügyi, avagy a vámügyi feladatok kerültek 
előtérbe. A KGST-n belül az áru mozgása vámmentes volt, de 
a külkereskedelem nem csak a szocialista országokra korláto-
zódott. Már akkor is a költségvetés minden negyedik forintját a 
pénzügyőrök szedték be. Sokáig a működési jogosultságukat 
az 1966. évi 2. számú tvr. biztosította, és a törvényi szintű sza-
bályozás csak az Európai Unióhoz történő csatlakozást követő-
en 2004. január elsejével következett be. Az első Vámtörvény 
amolyan igazi „Cé típusú” törvény volt, szigorú meghatározá-
sokkal. 

A mi életünk is alapvetően megváltozott a határnyitást kö-
vetően, és nem utolsósorban az 1990-es évektől a gazdaság 
struktúrája is gyökeresen megváltozott. A vámosok lekerültek a 
határról, más feladattal, de megmaradtak. Ezredes úr elmond-
ta, hogy az ügyeskedő ügyfelek (mert a csempész is ügyfele a 
fináncnak) a határon boldogan mondtak egy hallelúját, és csak 
akkor borultak az imaszőnyegre, amikor a belső „mélységi” 
ellenőrök vonták vizsgálat alá a csodabogyójukkal teli autóju-
kat. Sok szó esett még a pénzügyőri munkáról, és betekintést 
kaptunk a törvényi kívánalmak összefüggéseiről. A sztorik sem 
maradtak el a határi vámvizsgálatokról, amihez kellett egyfajta 
megérzés, ráérzés és nem kevés fináncszimat is. Ezen akadt fel 
a méhész is, aki a gondosan összegyűjtött aranykáit az ötliteres 
uborkásüvegbe rejtette el, és felbiztatta a méhecskéket, hogy 
termeljék ki a természet aranyát, csupán álcázás céljából. A ha-

táron is ott ragyogtak az üvegek a csomagtartóban, addig, míg 
Tibor meg nem emelte – volna, de piszok nehéz volt, és a mé-
hecskék lebuktak. A felderítés megvolt, ezután következhettek 
a mézes hetek, mert valahogy meg kellett szabadulni a lépes 
ragacstól, mielőtt az igazi aranyat az MNB átvette volna. Szóval, 
volt mit nyavalyogni. A sublótos szekrénykébe zárt érmek gyűj-
tője sem járt jobban, ő is fennakadt a Tibor-röntgenen. Igaz, ezt 
csak számolgatni kellett, és így könnyebben át lehetett adni a 
hatóságnak.

Az élménygazdag beszámolót Guba István pénzügyőr ezre-
des úr folytatta, aki a vérbeli vasfüggönynél, Hegyeshalomnál 
és Rajkánál vámoskodott, majd parancsnokként igazgatta a fi-
atal fináncokat. (A titkárnőjével, Terivel együtt voltunk az alap-
fokún!) Sok zsivány ügyfélnek kimeredt a retinája, amikor meg-
hallotta a „Jó napot kívánok! Magyar vámvizsgálat következik!” 
mondatokat. A magyar diplomata is megtanulta a vámvizsgálati 
rendet, és sok csempész hagyta ott a portékáját szűkszavúsá-
guk és feledékenységük miatt. A Gorenje-korszakban a nagypa-
pa megkérdezte tőle, hogy a vámáru-nyilatkozatra milyen j-vel 
írja fel videót, amire Pista azt válaszolta, hogy ugyanolyannal, 
mint a diót. A nyugat kapujánál nemcsak az áru, hanem az em-
bercsempészet is divatban volt. Egyik alkalommal egy gépko-
csit vett tüzetesebb ellenőrzés alá Guba úr, és amikor benyúlt 
az ülés mögé, valami puhát fogott. Mit fogtam, kit fogtam gon-
dolta, amikor az visszafogott. No, hogy ki rogyta jobban össze 
magát, azt csak Pista tudná megmondani! Az élet ment tovább 
kedvenc mondását felelevenítve, a nap reggel is a kapu előtt 
kel fel, és ott is nyugszik le. A sztorizások tovább folytatódtak, 
szó esett a Bocskai-sapkáról és a hagyományos puhakenyeres 
gulyásról is.

A vendéglátásról a karancsberényi Kopó-bérciek gondoskod-
tak, amolyan szerény kéttányéros formában. Itt serénykedett 
körülöttünk egy hagyományőrző nyalka hadnagy is, akiről kide-
rült, hogy jelenleg is hivatásos pénzügyőr, és gyönyörű szakma-
beli feleségével segédkezik a rendezvény lebonyolításában. Szó 
esett az egyenruha viseléséről, ezért engedjétek meg, hogy a 
Somosiakról is szóljak. A BKKE Polgárőr egyesület is képvisel-
tette magát a múzeumi napon, és az ő gondozásukban lévő re-
likviákat mutattak be a Karancs-Medves őrzőiről és vámosairól. 
Itt ki is lehetett próbálni a híres Bocskai-sapkát.

Köszönetemet fejezem ki Guba Szilvia főmuzeológusnak, aki 
a rendezvény egyik lelkiismeretes főrendezője volt. Apja lánya.

Szécsény, 2019. 06. 22. 
Attilko

Gulyáskommunizmus, határnyitás

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kérem tisztelt tudósítóinkat, hogy a 2019 decemberében 
megjelenő lapszámunkhoz november 10-ig szíveskedje-
nek eljuttatni írásaikat, és JPEG formátumú fényképeiket 
az amilapunk2@gmail.com elektronikus levélcímre, vagy 
a NAV NYOSZ 1093 Budapest, Mátyás u. 16. postacímre. 
Kérem továbbá, hogy a terjedelem ne haladja meg az egy 
oldalt (12-es betűméret, másfeles sortávolság), és a digitá-
lis fotók legalább 1 MB méretűek legyenek. 

Honlapunk a www.navnyugdijasok.hu néven talál  ha  tó, 
és küldeményeket lehet postázni a honlap@navnyugdi ja -
sok.hu e-mail-címen. Csík Bálint szerkesztő kérése, hogy 
az ide küldött fotók viszont ne haladják meg az 500 kB 
méretet!
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Talán a tavalyi, jól sikerült országos főzőverseny régiós elődön-
tője adta az ötletet.  Szülőföldjén, az egykor Bihar vármegyéhez 
tartozó Nyíradonyban szervezte meg Nagy Gyula észak-alföldi 
régiófelelős ugyanis az I. Navos Regionális Nyugdíjas-találkozó 
elnevezésű nagyszabású össszejövetelt, amelyre Hajdú-Bihar, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szolnok megyéből várt kollégákat, a 
régió valamennyi NAV NYOSZ klubjának tagjait egy közösen el-
töltendő, tartalmas, szép nap reményében. (Az előző napi hatal-
mas vihar letarolta a térséget, ezért a szép nap  kérdésessé vált, 
de a kezdésre sikerült megtisztítani a terepet a kidőlt fáktól.)

Hivatalos volt az elnökség is az eseményre – a szóbeli meghí-
vást azonban nem követte írásbeli megerősítés, s mint tudjuk: a 
szó elszáll, az írás megmarad… Így aztán csak néhányan társul-
tak dr. Kaizinger Tibor elnökhöz a hosszú útra Budapestről. Még 
messzebbről érkezett Barics Ferenc régiófelelős, aki Pécsről in-
dult a rendezvényre. 

A meghívott vendégek között volt Tasó László országgyűlési 
képviselő, Nyíregyházáról Kazsuk Attila megyei igazgató és Sol-
tész József Károly pénzügyőr ezredes, igazgatóhelyettes, Debre-
cenből Veres László megyei adó- és vámhivatali igazgató.

Egymás után érkeztek a nyugdíjasok Záhonyból, Nyíregyhá-
záról, Debrecenből, és még a távoli Szolnokról is befutottak kol-
légáink egy mikrobusszal. A welcome drink gyanánt felsorakoz-
tatott eper-, alma-, szilva- vagy szőlőpálinkából vett kóstoló után 
a közeli Gúthi erdőbe buszozott, autózott (utasként) a mintegy 
nyolcvanfőnyi társaság, hogy megcsodálja az Alföld legnagyobb 
kiterjedésű, zárt gyöngyvirágos tölgyesét, s elzarándokoljon az 
erdő közepén álló Pusztatemplom romjaihoz. Itt Erdeiné Margó 
színes előadásából ismertük meg a hely történetét.

Kellemes sétát tettünk az erdőben, az erdőgazdaság és va-
dásztársaság központjában, ahol Duffla Ferenc igazgató avatta 
be a hallgatóságot a vad- és erdőgazdálkodás titkaiba. Az egy-
kori, Zsuzsi nevű erdei kisvasút mementónak megmaradt, ár-

válkodó mozdonyát csak a buszból láttuk. Ezalatt serény munka 
folyt az Európa Parkban berendezett szabadtéri konyha és étte-
rem területén. Mire visszaértünk, már majdnem készen volt a 
csülkös babgulyás Kiss Sándor szakács és három szorgos kuk-
tája, Szabóné Ádám Éva, Nagyné Piroska, Sinkáné Kiss Irénke 
jóvoltából. A tartalmas, ízletes babgulyást mindenkinek asztal-
hoz vitték, majd fülöpi rétessel kínálták a vendégeket. Többen 
táncra perdültek Koszta Barna muzsikájára, aki fáradhatatlanul 
zenélt, dalolt a vendégseregnek, akár kívánságra is.

Mindenki nagyon jól érezte magát, Nagy Gyula összehozta a 
társaságot ezzel a valóban tartalmas, érdekes ismereteket és 
gasztronómiai élvezeteket nyújtó programmal. Igazi lokálpatrió-
ta ő, aki büszke polgára Kelet-Magyarországnak. És nagy szer-
vező! Elképzelése szerint ez az első, hagyományteremtő alka-
lom volt, jövőre újra meghirdeti a találkozót. Gratulálunk!

BGJ

Régiós klubok találkozója

Emlékszem, egy túra alkalmával a somoskői vár tetejéről 
gyönyörködtem a csodálatos tájban. Dolgozott bennem a 
kisördög, szorongattam a zsebemben a mobilomat, rácsörög-
jek-e huncut barátomra, aki sose hagyott volna ki egyetlen 
húsvétot, névnapot – sokszor még alkalom se kellett hozzá –, 
hogy bohókás üzenettel, megmosolyogtató sánta rímmel ne 
köszöntött volna. Utolján a védjegyévé vált aláírással: Attilko.

Elővettem a telefonomat ott, a várban, és tárcsáztam. 
Szokásos reszelős hangján üdvözölt, majd unszolásom elle-
nére nem találta ki, hol vagyok… Mikor elárultam, azonnal 
meginvitált magukhoz, de időszűke miatt nem volt módom 
élni a lehetőséggel. Annyi volt a jutalmam, hogy „Kimegyek 
az udvar végébe – mondta –, és elnavigállak, merre tekint-
sél, és majd integetek neked.” Így történt.

Géczi Attila (65)
hivatalosan a NAV NYOSZ salgótarjáni klubjának vezető-

je, és régóta az észak-magyarországi régiós összekötő volt, 
ezáltal elnökségi tag. Nem hivatalosan pedig aktív korában 
kiváló pénzügyőr, jó barát, segítőkész munkatárs, nyugdíjas-
ként a közösségi élet motorja, aktív szolgálója. Országszer-
te ismerték, szerették, ő volt az, akit örömmel fogadtak, ha 
kézfogásra nyújtott kézzel egy társasághoz csatlakozott vagy 
egy készülendő fotóhoz élelmesen a hölgykoszorú kellős kö-

zepébe furakodott. Áradt belőle az életszeretet, még úgy is, 
hogy az élet jó pár éve már meglassította lépteit és próbára 
tette a szívét is.

Augusztus első szombatján családjával a lakóhelyéhez, 
Somoskőújfaluhoz karnyújtásra lévő Bárnán vettek rész a 
palóc világtalálkozó egyik rendezvényén. Attila erről a hozzá 
illő vidám eseményről már nem jutott haza földi hajlékába, 
hanem egyenesen a mennyországba utazott.

Hangolódott a ránk következő csütörtöki elnökségi ülés-
re, fiókban várakoztak az általa készített jellegzetes „Attilko-
obsitok” A Mi Lapunkban betöltött tisztségéről leköszönő két 
kolléga részére – de ezt az ő mondatai már nem fogják kísér-
ni. Azt hittük, csak ketten búcsúznak csütörtökön a lap szer-
kesztőbizottságától, de nem: Attilko messzebbre ment, egy 
vissza nem forduló útra. Hiányozni fog a szeptemberi fesz-
tiválon a főzőcsapatból, a bogrács mellől, és keresni fogjuk 
még egy ideig A Mi Lapunk beszámolói között az aláírását is: 
Attilko. És mindenhonnan hiányozni fog…

Nem tudom, mikor járok legközelebb Somoskőn, de tu-
dom az irányt, drága Attilko, a házadra, kertedre nézek majd, 
és integetek neked. Kicsit talán sandítok a felhők irányába 
is, s a könnyeim miatt biztosan szivárványosnak látom majd 
az eget.

Isten nyugosztaljon, Attilko!
Untener Erika

ATTILKO
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Írástudók búcsúja
Ismét búcsúzkodunk. A Mi Lapunk két kiváló tollú szerzőjét kell 
nélkülöznünk a továbbiakban. A lap volt szerkesztője, Kis István 
a legaktívabb szerzőként kezdetektől fogva minden egyes meg-
jelenésben publikált. A lapalapító dr. Faragó Ambrus elhunyta 
után elvállalta a nem mindig hálás lapszerkesztői szerepkört, 
amit 2006-ig látott el. Rovatot nyitott Nagy idők nagy tanúi cím-
mel (amit a jelenlegi szerkesztő nem átallt Életutakra változtat-
ni!), ahol idős pénzügyőr, de főként vámos kollégákat szólalta-
tott meg. (Ez a „gyengesége” bocsánatos, hiszen a Vámőrség 
tagjaként lett „pénzügyőr” az 1964-es összevonás alkalmával.) 
Nála az „interjúérettség” a betöltött nyolcvanadik évnél kezdő-
dött. Elérte, hogy százéves pénzügyőrről is írt, igaz, családtag 
segítségével. Interjúiban feltett kérdéseiben sok magánéleti 
vonatkozást találunk. Sokan kedvelik humorát, élcelődéseit, és 
javára szól, hogy az önirónia eszközével is gyakran él. Már betöl-
tötte a nyolcvanadik évét, amikor még mindig vállalta a fárasztó 
vonatozást interjúalanyaihoz. Legutóbb Borsi Bélával beszélge-
tett Záhonyban. A határozószó helyesen: utoljára. Bejelentette 
ugyanis, hogy nyolcvanhatodik évében visszavonul, huszonegy 
évnyi alkotómunka után Kis István nem akarja látni a nevét töb-
bé a lapban. Ez a vágya csak félig teljesült…

Senior szerzőink sorába tartozik Varga Imre, aki a dél-dunán-
túli régiófelelősi szerepkör mellett megalapította a pécsi nyugdí-
jasklubot még 1990-ben, s kezdetektől tagja A Mi Lapunk szer-
kesztőbizottságának. Bár ő pénzügyőrként került a testületbe, 
később meg kellett ismerkednie a vámszakma rejtelmeivel, amit 
igen megkedvelt. Írásainak fő témája régiója eseményei és szere-
tett városa. Egyik cikkében Pécs nagykövetének nevezte magát, 
és hathatósan részt vállalt a város népszerűsítésében. A klubve-

zetésről már évekkel ezelőtt lemondott, régiófelelősi feladatait ez 
évben adta át. Mostani visszavonulásával utolsó hivatali posztjá-
tól is elbúcsúzik, „nyugdíjba vonul” nyolcvanöt éves korában.

Bármennyire is sajnáljuk, de el kell fogadnunk döntésüket a 
visszavonulást illetően. Kellő tisztelettel terveztük elbúcsúztatni 
őket és megköszönni munkájukat. Nagyon készültünk Bozányné 
Nemes Ritával és Géczy Attilával az ünnepségre mint szerve-
zők. Stílusos középkori írókészlet, Attilko által megfogalmazott 
obsitoslevél, és szintén az ő ötlete alapján Rita beszerezte Ba-
lassagyarmaton az irodalmi vonatkozású nevekkel felruházott 
kézműves söröket. S a virágcsokor… („De el ne felejtsétek!”)

Minden a helyén volt a jeles napon. Csak éppen Géczy Attila, 
Attilko hiányzott sorainkból. Az ő széke üresen maradt, a megte-
rített asztalon fehér rózsa és a fehér gyertya lángja jelezte, hogy 
nagyon vártunk oda valakit… Valakit, aki szívét-lelkét beleadta 
ebbe a búcsúztatásba (is), és aki már nem nyújthatta át szemé-
lyes ajándékát, a két ezüsthegyű, tollpihés írószerszámot, ami 
után annyit járt, míg végre megtalálta, s ami épp csak arra jó, 
hogy megcsiklandozza használója orrát…

Különös, hogy utolsó írása éppen búcsúztatás volt… Senki 
nem gondolta volna, hogy az ő obsitlevelét is írják már valahol, 
aranytintával töltött kalamárisba mártogatva az aranytollat, 
amellyel Géczy Attila cselekedeteit jegyzik fel az angyalok… 

A búcsúztató ünnepség tehát váratlanul másképpen alakult, 
mint ahogyan elterveztük. A Mi Lapunk számára különösen ér-
zékeny veszteség, hogy egyszerre három tehetséges és szorgal-
mas munkatársát veszítette el, akik egyedi stílusukkal, érdekes 
témaválasztásukkal a lap színvonalát nagyban emelték.

Az ünnepeltek, a maradék szerkesztőbizottság és az ott lévő 
néhány elnökségi tag előtt dr. Kaizinger Tibor NAV NYOSZ elnök 
felolvasta a két obsitoslevelet, Attilko utolsó írását.

-julid-

Hosszabb hezitálás után döntöttem úgy, hogy a honlapon köz-
zéteszem – a még aktív koromban írt – egyik szerzeményemet, 
melyet a győri igazgatóság belső pályázatára írtam kolléganőm-
mel. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy ezzel a „muzeális 
értékű relikviával” gazdagíthattuk a Pénzügyőr- és Adózástörté-
neti Múzeum gyűjteményét.

Mindezt annak érdekében tettem, hogy felpiszkáljam a szuny-
nyadó parazsat. Szeretném, ha a meglévő fizikai és szellemi ka-
pacitásunkból áldoznánk a múlt megőrzésére is, újra alkotók 
lennénk.

Arra akarom ösztönözni nyugdíjastársaimat, hogy múltun-
kat, szervezeti, szakmai fejlődésünket a nyugdíjazás után, 
hosszabb idő elteltével visszatekintve, talán objektívabban, 
de azért – mint a honlapon közzétett példa is szemlélteti – 
a szubjektivitást sem nélkülözve dolgozzák fel, jegyezzék le, 
ezzel is bővítve az utódok merítési lehetőségeit.

Annak is örülnék, ha nyugdíjastársaim elővennék a fiókban 
szunnyadó, már megírt, kész, hasonló szakmai anyagaikat és 
felajánlanák majd – a később kialakítandó szervezett formában 
– a befogadó szervezetnek (talán a múzeumnak, talán egy ki-
alakuló NAV NYOSZ gyűjteménynek).

Amennyiben úgy gondolja az olvasó, hogy javasolná egy ilyen 
jellegű visszaemlékezés, gyűjtés elindítását, valamely neveze-
tes eseményhez kötve pályázat kiírását a NAV NYOSZ által, és 
szándékai szerint részt is vállalna ebből visszaemlékezőként, 
adományozóként, pályázóként, rendszerezőként, akkor jelez-

zen vissza, írja meg véleményét a navnyosz.alelnok@gmail.com 
címre. Ez még nem konkrét jelentkezés, csak gondolatébresz-
tés, együttgondolkodás, összefogás.

Mintegy 10 000 nyugdíjastárs, mintegy 2500 tag emléke, ta-
pasztalata ne menjen veszendőbe!

Horváth Attila
győri nyugdíjas

(a NAV NYOSZ alelnöke)

Testvérklubok gyászünnepe
(Géczy Attila halálára)

Attila! Attila!
Megrendültünk, eltemettünk.
Részvétünket kifejeztük.
Jóságodat már mind elmondta,
Kaizinger elnök úr, Júlia és Erika.
Minden szóval egyetértünk!
Attila! Mindent nagyon köszönünk.

Szilágyi Gáborné
a testvérklubok tagja, Nógrádból

Felhívás szakmai emlékek – személyes érintettséget sem nélkülöző – 
felelevenítésére, írásba foglalására, összegyűjtésére
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K L U B H Í R E K  .  .  .
A hagyma fővárosában jártunk
A Pécsi Pénzügyőr Klub kirándulást szervezett Makóra, a Dél-
Alföld Maros menti gyöngyszemére, Makovecz Imre városába. 
Ismét együtt kelt útra a két dél-dunántúli klubból verbuválódott 
lelkes kis csapat. Az időközben jelentősen megváltozott idő-
járás miatt nagy izgalommal vágtunk neki az útnak, vajon az 
ország keleti részében jó idő vár-e ránk. Utunk a párás-ködös 
novemberből napfényes nyárba vitt.

Megérkezésünkkor Forgó Géza, a helyi múzeum munka-
társa fogadott minket. Kétórás városi körsétánkat tartalmas 
előadással és sok érdekességgel fűszerezte. Ennek során 
láthattuk a hajdani pénzügyőr laktanyát, valamint a szebbnél 
szebb, Makovecz Imre által tervezett épületet: a könyvtárat, a 
hagymaházat, az autóbusz-pályaudvart… Majd a híres Kelemen 
étteremben egy jóízű ebéd várt bennünket. Ennek keretében 
megkóstolhattuk a helyi alapanyagból készült nagyszerű makói 
hagymalevest. Az ízletes ebédet követően kis csapatunk szét-
vált: egyik fele a Hagymatikum Gyógyfürdőben relaxált a kelle-
mesebbnél kellemesebb medencékben, míg a másik fele városi 
sétával töltötte el az időt, melynek során a helyi múzeumban 
megismerkedett Makó történetével.

Időnk sajnos nagyon hamar lejárt, a napnyugta jelezte, hogy 
ideje készülődni, mert még hosszú buszozás áll előttünk haza-
felé. Leszögeztük: Makó akár több napot is megér, hiszen még 
így is maradt felfedezetlen terület, ami miatt érdemes akár még 
egy utat szervezni e dél-alföldi kis ékszerdobozba. Ismét egy jól 
szervezett, kellemes és tartalmas kirándulásban volt részünk.

Fischer Péter
Pécsi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub

Gyula a szívünk csücske lett!
Május derekán az 500 kilométer távolságra lévő Gyula város-
ába kirándult a Szombathelyi Pénzügyőr Klub húsz lelkes tagja. 
Úti célunkat Békéscsabáig vonattal, onnan autóbusszal értük 
el. A NAV vendégház és a vele szemközti apartman kitűnő szál-
láshelynek bizonyult. A három itt töltött nap a csodálkozásé és 
az elismerésé volt.

Nem túlzás, mert olyan páratlan szépségeket fedeztünk 
fel a városban, amelyre méltán lehetnek büszkék az ott élők. 

A teljesség igénye nélkül néhány látnivaló, amiért nekünk is a 
szívünk csücske lett a békési település, az egykori megyeszék-
hely. Ilyenek a vár a várfürdővel, a honvédtiszti emlékhely, az 
Almásy-kastély, de megcsodáltuk a Ladics-házat és a Húsipa-
ri Múzeumot rendkívül színvonalas tárlatvezetéssel. Jártunk a 
vármegyeház patinás épületénél, és eljutottunk a jövőre 180. 
születésnapját ünneplő Százéves cukrászdába, ahol sütemény- 
és bonboncsodák csalogattak bennünket. A helyszíneket rende-
zett, virágos utcákon, tereken át közelítettük meg. A példás tisz-
taságú városban gyönyörködhettünk Boldog Apor Vilmos, Erkel 
Ferenc, Petőfi Sándor és a nagy folyószabályozó mérnők Bodoki 
Károly szobraiban. Megtudtuk, hogy asztalosinas éveit itt töltöt-
te az Európa-hírű festőművésszé lett Munkácsy Mihály.

A városnézés és a fürdés mellett Oláh Guszti és lelkes csa-
pata által készített gulyásleves és hamisítatlan ízű helyi sült 
kolbász, valamint a finom italok fogyasztása tovább fokozták a 
kitűnő hangulatot az estebédek idején.

Köszönjük, Gyula, ezt a néhány felejthetetlen napot! A kirán-
dulás sikeréből mindenki kivette részét, de békéscsabai önkén-
tes segítőinket Schönfeld Évát és Bárdos Jenőt külön szeretném 
kiemelni. Klubvezetőnk, Rózsa Róbert munkája pedig csillagos 
ötöst érdemel. A résztvevők egyöntetűen megállapították, hogy 
csodálatos napokat töltöttünk együtt, és megfogalmazódott az 
igény, hogy találkozzunk máskor is hasonló élményekért!

Szalay István
klubtag

Balatonfüredi majális
Majális nélkül nem múlhat el év a Veszprémi Pénzügyőr Klub 
életében! A balatonfüredi pénzügyőr üdülőben megrendezett 
esemény rendszeres résztvevője a veszprémi pénzügyőrök kül-
döttsége Stark Attila ezredes, igazgatóhelyettes vezetésével. 
Második alkalom, hogy ellátogatott Dégi Zoltán, a Veszprém 
megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója is a pénzügyőr nyug-
díjasok klubnapjára. Példamutató ez az élő kapcsolat vezetők 
és nyugdíjasok között! Természetesen jelen van Kanczler László 
pénzügyőr őrnagy, osztályvezető, aki igen fontos szereplője a 
majálisoknak, hiszen ő készíti immár tizenötödik éve a finom 
sülteket és bográcsos pincepörkölteket a résztvevőknek. Ha-
talmas tapssal köszöntötték a klubtagok és a kollégák, amikor 
átvette Zimonyiné Kishonti Judit klubvezetőtől a Nyugdíjasokért 
Emlékérem elismerést. Mivel eredeti szakmája szerint szakács, 
jó eséllyel indulhat majd a Nyugdíjas Szövetség szervezte orszá-
gos főzőversenyen, csak azt az időt ki kell várni…

A klubvezető szűkkörű klubgyűlésen számolt be a küldött-
értekezletről a tagságnak, és kitért a klub negyedszázados 
jubileumi ünnepségének előkészületeire, átadva a szót Hor-
váth Károlynak, aki bemutatta a részletező alapossággal általa 
összeállított írásos anyagot. Klubalapítóként elvégre ő ismeri 
legjobban a két évtizedig vezetésével működő kis közösség 
történetét. Horváth Lujzi, a klub krónikása most jegyzőkönyvet 
vezetett – a háziasszonyi teendők mellett.

Elmaradhatatlan ilyenkor a házi borverseny, amelynek leg-
jobbjait komoly szakértelmű borbírák választják ki. Az igazgató 
úr is benevezett, és borával második helyezést ért el! Így már 
egyértelmű, hogy miért hallgatta olyan különös figyelemmel a 
szakszerű értékelést… Ha a puding próbája az evés, a bor pró-
bája lehetne az ivás. A borbírák véleményét ellenőrizendő, meg 
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kellett kóstolni a verseny eredményét. Már nem gondnokként, 
hanem új szerepkörben – friss nyugdíjasként – segédkezett a 
klubnapon Valika, azaz Németh Györgyné, mint a klub legfia-
talabb tagja, Ottlecz Károllyal és Margittal együtt javítva a kis 
közösség életkori statisztikáját. 

-lia 

Vadászerények
A salgótarjáni adóági és a pénzügyőr, valamint az egri adóági 
klub immár öt éve tartják, ápolják testvérkapcsolatukat. Klub-
vezetőink, Attila, Gizike és Gréti, úgy döntöttek, hogy ezt illik 
megünnepelni. A döntést tett követte, a forma egy csodálatos 
kirándulás megszervezése, a hatvani Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászmúzeumba. Először furcsá-
nak találtam ezt ünnepi formának, de gondolatomat gyorsan 
helyretette a párhuzamvonás, megtaláltam a közös nevezőt. 
A vadászat is ünnep. A vadászhagyományok és rítusok, mint a 
testvérklubok, az együvé tartozás fontosságát, az egymás iránt 
érzett tiszteletet és szeretetet juttatják kifejezésre.

Vonattal utaztunk Hatvanba, a gyönyörűen felújított Gras-
sal kovich-kastélyba, ahol az állandó kiállítás rokonszenves 
tárlatvezetője, segédmuzeológusa, Mihalik Bendegúz várt 
bennünket. A tárlatot végigjárva „bebarangoltuk” az ezerarcú 
Kárpát-medencét, megismertük vadászati kultúráját és tárgyi 
emlékeit. Tanúi lehettünk az értékteremtés, az értékmegőrzés 
legmagasabb rendű példájának, amelynek egyik legkiválóbb 
képviselője gróf sárvár-felsővidéki Széchenyi Zsigmond. A tisz-
teletére berendezett emlékszobába érve, személyes tárgyai 
(bútorok, íróasztala, könyvei) között idegenvezetőnk felidézte 
legendás életútját. A négy földrészen (Európa, Afrika, India, 
Észak-Amerika) átélt vadászati, kultúrtörténeti tapasztalatait, 
melyeket sajátos, utánozhatatlan stílusú könyveiben örökített 
meg az utókor számára. Nekem is felemelő érzés volt újraolvas-
ni, hogy „nincs szebb az ezüsttörzsű szeptemberi bükkösnél és 
a benne orgonázó magyar szarvasbikánál”. Az indiai útját leíró 
Nahar c. könyvében megjegyzi „a fantáziát kárpótlásul kaptuk, 
azért amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig, azért amik 
vagyunk”.

Vadászati hitvallását, élményeit, kalandjait Ünnepnapok c. 
kétkötetes művében hagyta ránk örökül, amelyből idézek: 
„A  Csend kell ahhoz, hogy megérezzük a mindenséget, meg-
hallhassuk az örökkévalóság szavát. A Csend az örökkévalóság 
alkotórésze. A világ elmúlik a Csend megmarad, ezért érez-
zük, hogy mérhetetlen erő és el nem érhető bölcsesség rejlik 
a Csendben.”

A program után, a múzeum udvarán összesereglett a három 
ünneplő klubcsapat. Jó volt érzékelni, hogy közös rendezvényün-
ket a vidámság és szeretet uralja. Ennek kapcsán előkerültek a 
koccintás kellékei, a sütik és a pogácsák, amellyel megpecsé-
teltük összetartozó barátságunkat.

Nekem a vadászati kultúrában legszebb a köszöntés, amely 
így szól: „Jó vadászatot!”, válasz: „Részed legyen benne!” Azt kí-
vánom a testvérkapcsolatban részt vevő klubok tagjainak, hogy 
továbbra is őrizzük az értékteremtés, értékmegőrzés, az együvé 
tartozás fontosságát!

Szilágyi Gáborné
a testvérklubok tagja Nógrádból

Győztesekként Győrben
A NAV NYOSZ 2018. évi műveltségi vetélkedő győzteseként júni-
us 22-én és 23-án a Győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum jóvoltából Győrbe látogattunk. Már a pályaudvarról a 
szálloda felé sétálva rabul ejtett bennünket a történelmi óvá-

ros a barokk stílusú, nagyrészt műemlék épületeivel, macska-
köves utcácskáival. A Hotel Capitolumban a szállásunk elfogla-
lása után sétára indultunk. Utunk a Mosoni-Dunához vezetett, 
amelynek hídjairól is megcsodáltuk az óvárost, majd a Bécsi 
Kapu téren megtekintettük a Karmelita templomot és a győri 
vár erődítményét. Ezután a Széchenyi tér nevezetes házait, pa-
lotáit és a bencés templomot néztük meg.

Délután az Esterházy-palotában átvettük a Múzeumok Éj-
szakája rendezvényeinek 11 helyszínére ingyenes belépést biz-
tosító karszalagokat, és a múzeumban a Magyarok Párizsban 
és a Mint egy kaleidoszkóp című tárlatokon neves művészek 
alkotásait láthattuk. A Káptalandombon Szent László szobrát, 
az impozáns székesegyházat, a püspökvárat a toronykilátóval 
és a nagy király mellszobor alakú ereklyetartóját (hermáját) cso-
dáltuk meg.

A Magyar Ispitában Váczy Péter gyűjteményét láthattuk, 
majd a Városi Levéltárban régi dokumentumokat tekintettünk 
meg, és meghallgattuk a lőcsei fehér asszony legendáját. Este 
a Honeybeast koncertje után a Kreszta-házban Kovács Margit 
keramikusművész kiállítását és az Agyag poétája című portré-
filmet néztük meg.

Másnap városnéző kisvonattal megismerkedtünk Győr to-
vábbi szépségeivel és meghallgattuk a város történetét. A vas-
útállomás előtt még a város szimbólumát, az eklektikus stílusú 
városházát is megcsodáltuk.

Élményekkel tele, és a visszatérés reményével hagytuk el a 
Kisalföld gyöngyszemét.

„Somogyi Őszikék”
Somogy Megyei Adóügyi Klub

Garam-völgyi életerő
Rákaptunk a Felvidékre. A tavalyi kettő után most harmadik al-
kalommal is észak felé vette útját a Fővárosi Pénzügyőrök és 
a Dunakanyar Klub megszokott társasága Csík Bálint és Netye 
Misi összeszokott szervezőpáros irányításával. Esztergom-
Párkánynál átlépve határt a Garam folyó mentén ismerkedtünk 
történelmünk egy szeletével.

A török hódoltság idején vájták ki azokat a barlanglakásokat 
Borfő falucskában, amelyek a házak mögötti sziklafalban ad-
tak menedéket a lakosságnak. Léva várának viharos történetét 
megismerve merengve nézelődtünk a romok között… Zselízen 
megálltunk a felújítás előtt álló Eszterházy-kastélynál, amelynek 
parkjában áll a legidősebb tölgyfa, amit életemben láttam: hatan 
értük körbe a harminc méter magas matuzsálem törzsét. 

A múlt tárgyiasult világa után a délutánunk a jelenről és a biz-
tató jövőről is szólt. Két elhivatott magyar férfiút ismerhettünk 
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Kirándulni szerető kis csapatunk három napra ellátogatott 
Debrecenbe, ahol sok szép új élménnyel gazdagodtunk. Meg-
ismertük a Líciumfa históriáját, mely egy reformáció korabeli 
hitvitához kapcsolódik. A Református Kollégiumban kisfilm 
keretében ismerkedhettünk az egykori diákok mindennap-
jaival, az akkor használt oktatási segédeszközökkel, egyházi 
kincsekkel. Az emlékkertben a 17-ik században hitükért gá-
lyarabságra ítélt 40 református pap és tanító emlékére állított 
emlékoszlopot is láthattuk. A Pásti utcai zsinagógában egy 
kedves kísérő mesélt a zsidó hitközösség életéről, a kóser 
konyháról, megmutatta a Tórát, melyben a zsidók legrégibb 
írásos emlékeit őrzik.

A Református Nagytemplomban láthattuk Kossuth Lajos 
karosszékét, felmásztunk a szűk lépcsőkön a toronykilátóba, 
ahonnan gyönyörködtünk a csodás panorámában. Felejthe-
tetlen látvány a Kossuth téren a gyönyörű milleniumi szökő-
kút és a 120 ezer darab muránói üveglapocskából készült 
különleges térburkolat, mely Debrecen város címerét mintáz-
za. A következő napon a Déri Múzeumba látogattunk, ahol 
zenével kísért fényjáték gazdagította a Munkácsy-trilógia lát-
ványát. A délutáni programunk keretében híres és szép temp-
lomokat látogattunk meg. Emlékezhettünk az ismert írónőre 
Szabó Magdára az emlékmúzeumában. A Tímárházban, mely 
kézműipari emlékek háza, gyönyörű volt az ékszerkiállítás, 
a műhelyekben nagyon szép ruhákat, kerámiatárgyakat lát-
hattunk és kézműipari sajtokat kóstolhattunk. A Piac utca 
Debrecen főutcája, ahol a legszebb épületek a Debreceni 
Első Takarékpénztár rózsaszín palotája, a vörösréz sisakok-
kal díszített tornyos ikerbérház, az árkádos homlokzatú Régi 

Városháza, Megyeháza, Aranybika Szálló. A Csonkatemplom-
ba lépcsőkön lefelé haladva léphettünk be, mert az utcaszint 
az eltelt idő alatt feltöltődött. Utolsó napunkon a Debreceni 

Nagyerdőbe látogattunk. A Debreceni Egyetem főépülete és 
a látványos szökőkút által uralt tér megtekintése után a bota-
nikus kertbe vezetett utunk. 

Azt hiszem, a Debrecenben töltött napok nap után lelkes 
kis csapatunk minden tagjában megfogalmazódott, hogy ide 
még visszatérünk családunkkal egy kis feltöltődésre.

Mucsi Péterné
NAV Egri Adóügyi Nyugdíjas Klub

DEBRECENBEN VOLTUNK, A NAGYERDŐN JÁRTUNK

meg, akik feleségük támogatását maguk mellett tudhatják, 
gyermekeik pedig aktív résztvevői a család tevékenységének. 
A megmaradni, túlélni akarás példaképei ők.

Először egy borászat vendégei voltunk, amelynek tulajdo-
nosa, Palík László az ökogazdálkodás elindítója a Felvidéken. 
A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének felvidéki 
alapító tagja és alelnöke. BIOPRODUKT néven magántermelők 
és szövetkezetek helyi csoportját hozta létre Zselízen 2011-
ben. Minőségi, vegyszermentes borokat és biotermékeket állí-
tanak elő.

Egy pici település, Oroszka nevezetessége a fegyvermester 
és fegyverrestaurátor ifj. Zsákovics László magántulajdoná-
ban lévő hadigyűjtemény, amely főleg második világháborús 
katonai tárgyakat mutat be igen szakszerűen és látványosan. 
Fontos küldetésének tekinti a hadisírok gondozását, bármely 
félről legyen is szó. Nézete szerint minden katonát megillet a 
végső tisztesség, nyugodjon akár szülőföldjétől távol. Nemzet-
közi kapcsolatokat ápol ennek előmozdításáért. Nagy álma 
megvalósulásán dolgozik egy magyar katonai temető létreho-
zásáért. 

Bátran ajánlható mindkét úti cél a Felvidékre látogatóknak.
-schütz

Legbátrabból 
a Leghűségesebb Városba
A Balassagyarmati Pénzügyőr Nyugdíjas Klub július első nap-
jaiban „kiscsoportos” látogatást tett a Leghűségesebb Vá-
rosban, Sopronban. A pályaudvaron a Soproni klub vezetője, 

Tímár Béla és Bajkó Sándor várt bennünket, hogy a Tűztorony 
tövében lévő egykori laktanya épületében található szállá-
sunkra kísérjenek. 

Kipakolás és felfrissülés után Bajkó Sanyi idegenvezeté-
sével megcsodáltuk Sopron látnivalóit, majd zsíros kenyeres, 
pogácsás borozgatással pihentük ki a fáradalmakat. Másnap 
helyi kisvonattal jártuk be a Fertő-tó és Fertőrákos környékét. 
Később, a Fertő-tavi hajózáson két órán át gyönyörködtünk a 
víz és a táj szépségeiben. Mivel osztrák vízen kikötni tilos, csak 
messziről pillanthattuk meg Közép-Európa egyik legnagyobb 
vízi színpadát a mörbischi parton, a kapitány jelezte, hol volt 
az államhatár, mesélt a Fertő-Hanság Nemzeti Parkról. Visz-
szafelé Fertőrákoson hosszabb időre megálltunk, ahol volt idő 
a felújított kőfejtő tanösvényén sétálni. A városba visszatérve 
újabb kellemes estét tölthettünk finom soproni borok mellett. 
Felelevenítettük aktív éveinket, sztorikat meséltünk az alapfokú 
tanfolyamról, a szolgálat közben előfordult érdekességekről és 
kíváncsian hallgattuk, hogy a soproni kollégák hogy élték meg a 
„Páneurópai piknik” estéjét.

Harmadik nap délelőtt kissé fáradtan, de élményekkel gaz-
dagodva búcsút intettünk a városnak, kedves kísérőinknek, és 
vonatra szálltunk.

A klub tagjai nevében e helyen is szeretném megköszönni 
nyugdíjastársaim gondoskodó segítőkészségét, az idegenveze-
tést. Hálásak vagyunk Tímár Bélának, Bajkó Sándornak, Orbán 
Gyulának, Völker Mátyásnak és Gálos Andrásnak, hogy idejüket 
nem sajnálva felejthetetlenné tették számunkra a Sopronban 
töltött rövid időt.

Bozányné Nemes Rita 
klubvezető
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Ecsetelés
Többször láttam már korábban Fogarasi Lászlóné Évát, az 
Adóügyi Központi Klub aktív nyugdíjasát a Mátyás utcában 
kiállításmegnyitókon, ahol az ő festményei és/vagy fotói is sze-
repeltek. Egyik jól sikerült fényképéért idén két alkalommal is 
elismerésben részesült – először a  NAV, majd a NAV NYOSZ 
fotópályázatán díjazták.

– Mikor és hogyan derült ki a tehetséged?
– Sablonosnak hangzik, de pici gyerek korom óta rajzolok. 

Van egy négy évvel idősebb siket bátyám, és vele sokszor csak 
rajzokon keresztül tudtunk és tudunk kommunikálni. Így a raj-
zolás végigkíséri az életemet. Szerettem volna keramikus vagy 
rajztanár lenni, hiszen ez a kifejezésmód közel áll hozzám, de az 
élet másképp hozta. Az iskolában, munkahelyi értekezleteken, 
továbbképzéseken állandóan „firkáltam”, amit nem mindig néz-
tek jó szemmel. Egy időben technikatanárként módomban állt 
a gyerekekkel többféle technikát kipróbálni, és ez megelége-
dettséggel töltött el. Nyugdíjba vonulásom után lett végre időm, 
hogy komolyabban kezdjek el foglalkozni a festészettel.

– Melyik festői stílus áll hozzád a legközelebb, vagy ez vál-
tozó?

– Amikor elkezdtem férjemmel együtt festést tanulni, akkori 
festőtanáraink a fotórealista és a klasszikus akadémiai festői 
stílus felé irányítottak minket. Azóta is ezt a stílust preferálom. 
Az APEH-nél, ill. NAV-nál töltött húsz év alatt kevés időm maradt 
erre a hobbira, ekkor főleg a fotózás került előtérbe, amit tízéves 
korom óta művelek. Azonban ekkor jött „divatba” az üvegfestés, 
így sok volt kollégám kapott ajándékba a festett üvegeimből.

– Milyen lehetőségeid voltak eddig festményeid bemutatá-
sára?

– Festményeimből a NAV nyugdíjasoknak meghirdetett „Élet-
hosszig alkotva” pályázat keretében mutathattam be 3-3 da-
rabot már két alkalommal Pasaréten. Különböző pályázatokra 
küldöm be a festményeimet, és ezeken is sikereket érve el volt 
már több csoportos kiállításon képem. Nagy öröm volt számom-

ra, amikor meghívásos alapon 2019 februárjában önálló, egy 
hónapig nyitva tartó kiállításra kaptam felkérést. Megtisztelte-
tés továbbá, hogy a NAV nyugdíjas internetes honlapon is publi-
kálhatom a munkáimat.

– Mely témák érdekelnek leginkább?
– Többnyire a saját vagy férjem fotóit felhasználva a kirándu-

lásainkon, nyaralásainkon készült természetfotókat dolgozom 
fel, de a portré és az életképek festése is közel áll hozzám.

– A fotóiddal is szép sikereket értél el. Beneveztél már koráb-
ban is versenyekre?

– A fotózást gyermekkorom óta természetesen hobbiként 
művelem. Először az általános, majd a középiskolában én vol-
tam az osztály fotósa. Most volt a 45 éves érettségi találkozónk, 
ahova a többi volt osztálytárs hozta a régi fotókat. Sok olyan volt 
köztük, amire én már nem is emlékeztem. Későbbi életem so-
rán is sok képet csináltam az aktuális, körülöttem zajló esemé-
nyekről. Az APEH-NAV különböző fórumain kiírt fotópályázatokon 
indultam, és öt esetből négy alkalommal kaptam elismerést.

Gratulálunk a szép sikerekhez, őrizd meg az alkotókedvedet!
Bogschütz

Az Élethosszig alkotva című kiállítás Tánczos Imre NYOSZ-titkár 
kezdeményezésére és szervezésében 2013-ban valósult meg 
először. 2016-ban, majd 2018-ban is lehetőséget kaptak nyug-
díjas kollégáink, hogy bemutassák alkotásaikat. Eddig a fővá-
rosba kellett utaznunk, hogy megnézzük a kiállított műveket. 
Nagy öröm számunkra, hogy a 2018-as kiállítás immár vándor-
kiállítás formájában országos körútra indult, így nyugdíjasaink 
szélesebb köréhez is eljuthat. Külön örömöt jelentett, hogy a 
vándorkiállítás első állomása éppen Pécs lett. 

Az egy hónapig látható kiállítás megnyitójára gyűltünk össze 
2019. június 13-án a Videókonferencia teremben. Megnyitó 
beszédet dr. Kerécz Zita osztályvezető asszony mondott a NAV 
Baranya Megyei Adó -és Vámigazgatóság részéről. A kiállított 
tárgyak elrendezését az előző néhány napban Kocsonya Jenő 
és csapata oldotta meg a nyugdíjasklub részéről.

Külön falat kaptak a Baranya megyei kollégák, így Dobos 
Ági foltvarró, Borosné Viszmeg Éva és Pirityi Gáborné bőrképei, 
festményei, rajzai. Büszkék vagyunk aktivitásukra, és szebbnél 
szebb alkotásaikra, amiből itt csak ízelítőt kaptunk. 

Nem kevesebb csodálattal néztük azonban más megyei tár-
saink alkotásait sem. Gyönyörű munka Nágrádi Julianna festett 
üvege és papírképei. Külön öröm, hogy az alkotók között férfit is 

találunk, Illés Györgyöt, aki kézimunkáit (hímzés, horgolás) mu-
tatja meg nekünk. A teljesség igénye nélkül említek meg még 
néhány alkotót Sütő Margitot, Nagy Ákost, Czikoráné Borsa Ol-
gát, Fogarasi Lászlónét, Gémes Gábornét, Nagy Ákost.

Köszönet az alkotóknak, hogy megmutatták nekünk azt, 
hogy n yugdíj után is lehet alkotni, teljes életet élni, megvaló-
sítani önmagunkat, esetleg kipróbálni olyan dolgokat, amelyre 
eddig a mindennapi rohanásban nem volt alkalmunk. Nem ke-
vésbé illeti köszönet a szervezőket, akik lehetővé teszik ezt a 
megmutatkozást.

Katona Erika
Baranya megyei Adóági Klub

Vándorkiállítás

ÉLETUTAK

Tisztelt Olvasóink! Miként egyik cikkünkben ismertettük, Kis 
István, e rovat megteremtője felhagyott írói munkásságával. 
Tartunk egy pillanatnyi szünetet, de a 4. lapszámtól tovább 
folytatjuk az életutak ismertetését. Köszönjük megértésüket!

Szerkesztőség
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Laphistória
Mindig nagy érdeklődéssel olvasgattam a Vám- és Pénzügyőr 
Múzeumban fellelhető korabeli szaklapokat a kilenc év alatt, 
amíg ott dolgoztam 2005-ig. Ezekből az olvasmányaimból nyert 
ismereteim adtak értelmet, magyarázatot a múzeumban elhelye-
zett relikviáknak, amelyekről a látogatóknak meséltem. A lapok 
megőrizték azokat a pénzügyőrség életét alakító mozzanatokat, 
amelyeket a jogszabályok nem képesek megjeleníteni, persze 
nem is feladatuk. Események, személyek, fényképek mutatják 
be koronként a pénzügyőrséget, s a cikkekből, közleményekből 
sokat megtudhatunk az akkori világ stílusáról, közfelfogásáról, 
erkölcséről, nyelvezetéről.

Most, hogy véglegessé vált a Pénzügyőr című szaklap meg-
szűnése, és #hivatalNAV címen új lapot indított a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal, ideje, hogy felidézzük az elmúlt 152 év 
szaksajtójának történetét. Mindezt Turi Zsolt pénzügyőr őrnagy, 
kulturális főreferens, a Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum 
munkatársának segítségével tudjuk megtenni, aki lapunk ren-
delkezésére bocsátott gyűjteményükből egy válogatást a laptör-
ténet jelentősebb állomásairól.

Érdekes kép bontakozik ki előttünk a csodálatos módon 
megmaradt újságokat olvasván. Sokféle lap jelent meg a pénz-
ügyőrséggel kapcsolatosan, voltak párhuzamos megjelenések, 
láthatunk több I. évfolyam 1. számú jelölést, miközben folyama-
tosan a pénzügyigazgatásról, és/vagy a testületről szólnak az 
írások. Többször a vámőrség és az adóőrség számára is szóltak 
egyúttal ezek a lapok. Mindez arra enged következtetni, hogy 
ezt a mostani változást sem érdemes annyira tragikusan fogad-
ni. Most ebben a formában örökítik meg a jelenlegi valóságot. 

Lássuk hát a lapszemlét!

1874. A PÉNZÜGYŐR (szerk.: Dobos Nep. János, megjelené-
se: Pécs) Legelső fennmaradt szaklapunk. Ismeretterjesztő és 
szépirodalmi folyóirat a m. kir. pénzügyőrség szakközlönye és 
arczképcsarnoka.

1884. PÉNZÜGYŐRSÉGI KÖZLÖNY I. évf.1. szám, Bp. (szerk.: 
Ozoray Árpád) Szaklap a m. kir. pénzügy-, vám- és adóőrség szá-
mára.

1890. PÉNZÜGYŐR Nagy-Szőllős (szerk.: Spolarich János) 
A magyar kir. pénzügy-, adó- és vámőrség közlönye

1899. MAGYAR PÉNZÜGYŐR X. évf. 1.sz., Bp. (szerk.: Iklódy 
Győző) Szaklap, felöleli a pénzügyőrség körébe vágó összes ér-
dekeket.

1912. PÉNZÜGYŐRSÉGI SZAKLAP V. évf. 12. sz. Bp. (szerk.: 
Preszly Gyula) Tárgyalja: a szesz-, a sör-, cukor- és ásványolaj-
adó, a szeszadó- és söradópótlék, községi adópótlék, az átuta-
lási eljárás, a határvám-, a dohány-, só-, lőpor-, fémjelzés-, lottó-, 
póstajövedék (sic!) , az állami italmérési jövedék, a borital- és 
húsfogyasztási adó, a halászat, vadászati és fegyveradó, bélyeg- 
és jogilletékekre, valamint a jövedéki büntető eljárásra vonatko-
zó-, a pénzügyőrség működési és bárminő jövedék ellenőrzési 
szolgálatba vágó összes kérdéseket.

1918. PÉNZÜGYIGAZGATÁS XXVIII. évf. 18-19. szám, Bp. 
(szerk.: Exner Kornél dr.) A pénzügyminisztérium, a pénzügy-
igazgatások, a pénzügyi számvevőségek, az állampénztárak, a 
kir. adóhivatalok, a pénzügyőrség, a kir. vámhivatalok és a rész-
vénytársaságok szakközlönye.

1929. JÖVEDÉKI LAPOK állandó melléklete a PÉNZÜGYŐRSÉ-
GI SZEMLE I. évf., Bp. (szerk.: vitéz Balás Aladár, Dr Rácz Ödön) 
Tárgyalja: Az általános, fényűzési, forgalmi, jövedelmi, keresketi, 
állatforgalmi-, ásványolaj-, cukor-, föld-, ház-, sör- és szeszadókat, 
dohány-, határvám-, lőpor-, só-, fémjelzés-, lottó- és postajöve-
dék, az állami italmérési jövedék, borital- és husfogyasztási adó, 
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A NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága a Pénzügyőr- és 
Adózástörténeti Múzeummal karöltve, Heves megyében első 
alkalommal „elhozhatta”, és kollégáink gyűjteményét is felhasz-
nálva bemutathatta az itt élőknek a pénzügyőr- és adózástörté-
net műtárgyait, amelyeken keresztül betekintést nyerhettek a 
NAV elődszervezeteinek történetébe

A kiállítás a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat kere-
tében önálló rendezvényként kapott bemutatkozási lehetősé-
get az igazgatóság székházában, amelyet 2019. június 22-én, 
szombaton, 18 órától 24 óráig tekinthettek meg az érdeklődők.

A rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához a 
NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete nyújtott segí-
tő támogatást, valamint helyi szinten a Városi Önkormányzat. 
A színvonalas megrendezést nagymértékben segítették az em-
léktárgyak elhelyezésére szolgáló vitrinek, melyeket az Egri Vár-
múzeum bocsátott rendelkezésünkre a kiállítás időtartamára. 
A kiállítás sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a látogatói 

létszám, amely meghaladta a százhúszat. A kiállítás „jövőjéről” 
való érdeklődések, és a Vendégkönyvben olvasható pozitív be-
jegyzések pedig magukért beszélnek. A látogatói hozzászólá-
sokból a legmegkapóbbak:

„Nagyon jó volt ez a kiállítás, ez volt a legjobb kiálítás az éle-
temben.”  (valószínűleg egy kisgyermek „tollából”)

„Köszönöm szépen ezt a tartalmas kiállítást, és hogy a rég-
múltról is kaphattunk képeket.”

„Gratulálok a kezdeményezéshez, – szép, érdekes kiállítás, – 
jövőre is szeretnénk itt lenni.”

„Örülök a kezdeményezésnek. Van mit megmutatni, ismer-
tetni a közönséggel ezen a területen is. Gratulálok a kezdemé-
nyezőknek.”

Végül, de nem utolsósorban köszönet illeti az igazgatóság, a 
múzeumok és a NAV KEKI munkatársait, akik közreműködése 
nélkül nem jöhetett volna létre a kiállítás.

NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Tárgyi emlékeink Egerben

bélyeg és jogilleték körébe eső kérdéseket, a jövedéki büntető 
bírósági eljárásra és a pénzügyőrség működési és ellenőrzési 
körébe tartozó összes kérdéseket és aktuális rendeleteket.

1935. PÉNZÜGYŐRÖK LAPJA 1. sz. Bp. (szerk.: Kozák Géza) 
A m. kir. Pénzügyőrség érdekeit szolgáló szak- és társadalmi 
folyóirat. Az újság első számának vezércikke bemutatkozik az 
olvasóknak, ebből idézünk. „A gyerek születéséhez hasonló az 
ujság születése is. Az ujság is születik. Sok gond, aggódás, erős 
elhatározás és egy nemes cél által alátámasztott meg nem al-
kuvó akarat hozza világra az ujságot, hogy kalauza, istápolója 
legyen a tudást szomjazó fogékony lelkeknek.

Ha betekintünk a különféle állami, társadalmi és magán 
szervezetek társas életébe, azt látjuk, hogy mindnek vannak 
szak- és társadalmi lapjai. E téren csak a pénzügyőrség van 
lemaradva, mintha az egyke rendszernek volna – akaratlanul 
– lekötelezettje.

Nem! Ez így nem lehet, ez így nem maradhat tovább.
A pénzügyőrség régi jóhírének öregbítésére születnie kellett 

egy ujságnak, mely a pénzügyőrség érdemes tagjait a bajtár-
si összetartozandóság elvének ébrentartásával, fejlesztésével 
lesz hivatva irányítani és anyagi jólétének öregbítéséért, a tör-
vényes kereteken belül, lankadatlanul küzdeni.”

1943. PÉNZÜGYŐRSÉGI SZAKLAP Pénzügyi Tanácsadó 
XXXIII. évf. 3. sz. Bp. (szerk.: Preszly Gyula) A pénzügyőrség jel-
mondata: Hűség a jellemünk, kötelességérzet a parancsolónk, 
szaktudás a fegyverünk.

1948. PÉNZÜGYŐRSÉGI KÖZLÖNY IV. évf. 1. sz. Kiadja: a ma-
gyar pénzügyminsztérium

1950. PÉNZÜGYŐRÖK LAPJA VI. évf. 3. szám Bp. (szerk.: 
Lőrincz Gyula pénzügyőri biztos) A pénzügyőrség szakmai folyó-
irata. A címlapon tartalomjegyzék, az egyik cikk címe: Gazdasá-
gi kártevők, kik munkásosztályunk vérét szívják. Az évtizedek 
alatt természetesen változott a lap hangvétele is a korszellem-
nek és a politikai akaratnak megfelelően. Szerkesztői voltak 
még: Kovách Sándor (-ch), Untener Erika.

1990–2017. július PÉNZÜGYŐR (szerk.: Cziránkó Ibolya majd 
Szűkné dr. Szentirmai Mária) A rendszerváltoztatás évében a 
szaklap kiadási jogát megkapta a VIVA Média Holding, s nevet is 
változtattak. Csak évekkel később került a címoldalra a lapszám 

jelzése, de akkor egészen 1874-től eredeztetve a lapot, a jogfoly-
tonosságot fenntartva. 1995-től olvashatjuk színesben a lapot.

2019. #hivatalNAV I. évf. 1. szám. Nem tart igényt az elő-
dökhöz való kapcsolódásra. Egyelőre kéthavonta jelenik meg, 
nagyon elegáns külsővel, sok fotóval. Most ez a szaklap neve, 
adóügyi és pénzügyőrségi témákkal foglalkozik, de jut hely a 
kulturális és sporthíreknek is.

A lényeg nem változik: végül is bizonyos krónikája lesz az új 
lap a mostani történéseknek, legyen a neve bármi is. Minden-
esetre tudnám ajánlani a lappal foglalkozóknak, hogy mélyedje-
nek el a múzeum anyagának folyóirat-gyűjteményében.

B. Gados Júlia
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Különleges 
kapcsolat
Halottainkra gondolva mindenképpen meg kell emlékeznünk 
a néhány hónapja elhunyt Koós Jánosról, aki sohasem tagad-
ta meg pénzügyőr múltját, sőt büszke volt rá. A Zeneakadémia 
oboa szakán végzett muzsikus a Pénzügyőr Zenekarban kezdte 
el zenei karrierjét, mígnem felfigyeltek jó énekhangjára és kivá-
ló előadói stílusára, ezért néhány év után pályát módosított. 

Kapcsolata soha nem szakadt meg a testülettel, bármikor 
hívták őt, mindig szakított időt a fellépésekre. Énekelt a pénz-
ügyőr bálokon, feleségével, Dékány Saroltával az országos 
találkozókon is megörvendeztették nyugdíjasainkat műsoruk-
kal. A Pénzügyőr Zenekar hívására is eljött közénk. Legutóbb 
a zenekar megalakulásának 75. évfordulójára rendezett ju-
bileumi hangversenyen szerepelt velük. Nagy mestere volt a 
humornak, tréfának, meglepő ötleteknek, ekkor sem hagyta 
ki a lehetőséget – társasági egyenruhánkat öltötte fel, így állt 
közönsége elé.

Magánemberként gyakran megfordult a Mátyás utcai étte-
remben és a Pasaréti klubházban. Itt egyik alkalommal éppen 

akkor látogatott be a büfébe, amikor nyugdíjas küldöttértekezle-
tet tartottunk, erre sokan emlékezhetnek olvasóink közül. Kör-
bevettük, szeretettel ajnároztuk, amit ő örömmel fogadott, és 
türelmesen elviselte a közös fotózkodást.

Büszkék lehetünk erre a különleges kapcsolatra, amely Koós 
Jánoshoz fűzött minket!

Vivát, Benyovszky!
Ezzel a címmel vetítették a hetvenes évek közepén a ma-
gyar-csehszlovák koprodukcióban készült sikeres kaland film-
sorozatot, amelynek főhőséről készültünk többet megtudni 
a Fővárosi Pénzügyőr Klub programszervezője, Zelenka Ist-
ván jóvoltából. Vezetésével ellátogattunk a Benyovszky Móric 
emlékére alakult Magyar-Madagaszkári Társaság – röviden 
Benyovszky Társaság – központjába, hogy meghallgassuk 
G. Németh György elnök ismeretterjesztő előadását. Két órán 
keresztül mesélt a XVIII. század híres magyar utazójáról, föld-
rajzi leírójáról azzal a lelkesedéssel, amellyel csak egy iga-
zán elkötelezett, küldetéses személy képes lekötni hallgatói 
figyelmét. A 2003-ban alakult társaság céljául tűzte ki gróf 
Benyovszky Móric személyének, tevékenységének megismer-
tetését, népszerűsítését, emlékének ápolását. 

A főnemesi származású világutazó (1741–1786) szűkre sza-
bott, kalandos életében mindig, minden helyzetben feltalálta 
magát, köszönhetően többek között a jó családi indíttatásnak. 
Már életében hírnévre tett szert Európa-szerte, hőstetteket vég-
hez vivő kalandorként tartották számon művelt, több nyelven 
beszélő hősünket. Kalandos életének végcélja Madagaszkár 
lett, ahol az őslakók a sziget kormányzójává választották őt. 
Halálát egy angol hajóról kopogtatásként találomra kilőtt ágyú-
golyó okozta. Az utókor szerencséjére grafomán volt, mindig 
mindent leírt, saját kezű életrajza Angliában látott napvilágot 
halála után. Néhány éve G. Németh György kezdeményezésére 
az Országos Széchényi Könyvtár megkapta a kézirat másolatát.

A fáma szerint Jókai Mór szülei is nagy rajongói voltak 
Benyovszynak, s fiúkat az ő tiszteletére nevezték el Móricnak, 
aki már gyermekkorában elhatározta, hogy írni fog a példakép-

ről. Gróf Benyovszky Móric életútja, saját emlékiratai és útleírá-
sai (1888–1891) címmel meg is jelent a fantáziaregény. Jókai 
leírásában Benyovszky kivételes jellem: bátor és elszánt harcos, 
határozott vezéregyéniség, testi hibája (harctéri sebesülésből 
eredő sántasága) ellenére is vonzó férfiú. Elismeréssel szólt 
G. Németh György a francia Jean-Christophe Rufin Vad tengere-
ken című könyvéről, amely méltó emléket állít a világutazónak, 
kihangsúlyozva magyar identitását. 

Sok érdekességet hallhattunk az elnök által szervezett, tizen-
öt évvel ezelőtti expedíció részleteiről is. Elismerés a Benyovszky 
Társaságnak, hogy ilyen kitartóan dolgozik az itthon méltatlanul 
mellőzött világhírű honfitársunk emlékének erősítéséért. Sok si-
kert kívánunk a szép tervek, és a 2021-ben esedékes jubileumi 
ünnepség megvalósításához!

B. Gados Júlia

Előző lapszámunk megjelenése óta Czikoráné Borsa 
Olga ny. pénzügyőr alezredes (71), Dr. Czibolya Péter 
ny. pénzügyőr ezredes (69), Módos Imre ny. pénzügyőr 
ezredes (88) budapesti, Koleszár Erzsébet, APEH (69) 
miskolci, Rodek Tibor ny. pénzügyőr főhadnagy (70) nagy-
kanizsai, Szenáki Kálmán ny. pénzügyőr százados (83) 
vásárosnaményi, Mlinko István revizor (69) egri, Papp 
Mihály pénzügyőr hadnagy (72) nyíregyházi, Géczy Attila 
ny. pénzügyőr alezredes (65) somoskőújfalui nyugdíjasa-
ink elhunytáról kaptunk értesítést.

Nyugodjanak békében!

GYÁSZ


