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 Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván 
minden kedves olvasójának

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnöksége 

és a Szerkesztőség

Minden évben, az előírásoknak megfelelően a Szövetség kül-
döttgyűlése fogadja el az éves beszámolót, hagyja jóvá a terve-
ket és dönt a hatáskörébe utalt kérdésekben. 

Az ez évi küldöttgyűlés is hasonló menetrend szerint dol-
gozott és döntött, azonban egy jelentős, a Szövetség egészét 
érintő kérdés pluszdöntést igényelt. Szobota Gyula családi okok 
miatt lemondott a hosszú évek óta betöltött gazdasági vezetői 
tisztségéről. A küldöttgyűlés felhatalmazást adott az elnökség-
nek, hogy pótlására belső pályázatot írjon ki és bíráljon el, a pá-
lyázatot nyert személyt pedig a vezetőség a következő küldött-
gyűlésig bízza meg a teendőkkel és kooptálja a vezetőségbe. 
Egyben arról is döntés született, hogy a pénztáros-gazdasági fe-
lelős tisztséget összevonjuk, míg a könyveléssel, a NAV-val való 
kommunikáció (bevallások, adatszolgáltatások, önellenőrzé-
sek) végzésével egy külsős mérlegképes könyvelő szakembert 
bízzunk meg. Ez megtörtént.

A gazdasági felelősi posztra belső pályázatot írt ki a Szövet-
ség, amit Vilmányi Anikó nyert el, aki 2019. július 1-től látja el 
a feladatát.

Tekintettel arra, hogy a Szövetség vezetése nagyon fontosnak 
tartja a közvetlen, élő kapcsolatot, a régiófelelősök, a gazdasági 
felelős, és a felügyelőbizottságon kívül a klubvezetőkkel és a 
klubok pénztárosaival is, szükségesnek láttuk egy olyan in ter-
ak tív megbeszélés, értekezletsorozat megszervezését, ahol az 
elvárásokról, feladatokról kapnak felvilágosítást az érintettek. 
Ennek különös aktualitást adott az új gazdasági vezető szemé-
lyes bemutatkozása, és az időközben megjelent pénzkezelési 
szabályzat ismertetése, amely a Szövetségre és a klubokra egy-
aránt vonatkozik.

Így került sor október-november hónapban négy helyszínen 
– Budapesten, Balatonfüreden, Szegeden és Miskolcon – a 
találkozásokra. A megbeszéléssorozat állandó résztvevője volt 
Vilmányi Anikó gazdasági felelős, Prímné Petznik Éva FB-tag és 
jómagam. A fővárosi megbeszélésen Simonné Márti FB-tag is 
részt vett, továbbá valamennyi helyszínen a Szövetség elnöke 
vagy alelnöke is részese volt a megbeszélésnek. Így minden 

egyéb – a Szövetséget érintő – kérdésre is választ kaptak a 
résztvevők.

Minden helyszínen előre rögzítettük, hogy témánként lehető-
ség van a kérdések, problémák felvetésére, megválaszolására, 
és a már lezajlott konzultációs kérdéseket a következő megbe-
szélésen beépítettük a tájékoztatásunkba.

A pénzkezelési szabályzatról elmondtuk, hogy az a klubok-
ra is vonatkozik, és lehet, hogy egyes pontjai problémásnak 
tűnnek, de szinte tételesen végigmentünk a szabályzaton, át-
beszéltük azt. Elmondtam továbbá, hogy egy év múlva az addi-
gi tapasztalatok figyelembe vételével ismét áttekintjük, és ha 
szükséges, módosítjuk.

A konzultációk során kiemeltük a bizonylatolás fontosságát. 
Bemutattuk valamennyi, a házipénztárak által vezetendő alap-
bizonylat (bevételi, kiadási pénztárbizonylat, időszaki pénztárje-
lentés) esetében azokat a kötelező adatokat, melyeket a bizony-
latoknak minimálisan tartalmazniuk kell. Ismertettük a szigorú 
számadású bizonylatok és az elszámolásra felvett pénzeszkö-
zök kezelését, nyilvántartásának formáját is.

A konzultáció során az ellátmánnyal kapcsolatban elmondtuk, 
hogy azt a NAV-tól augusztusban kaptuk meg, amelyet a küldött-

Road-show a klubok biztonságos 
működéséért
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gyűlés által meghatározott fejkvóta (3800 Ft/fő) alapján a 2018. 
12. 31-én nyilvántartott fizető klubtagok számának megfelelően 
valamennyi klub rendelkezésére bocsátottunk. Ezt az ellátmányt 
a kluboknál a 2019. év során felmerült valamennyi költség (kul-
turális, szociális, kegyeleti, sport, működési) fedezetére osztottuk 
ki egy összegben. Ezen összegen felül a Szövetség a kluboknak 
további támogatást nem tud adni. Felmerült és felmerülhet a 
kluboknál olyan költség (pl. buszköltség), melyet a szolgáltatást 
nyújtó átutalással kér fizetni a Szövetség nevére kiállított számla 
alapján. Ekkor a Szövetség utalja a számla ellenértékét, azon-
ban ezzel párhuzamosan a klub a Szövetség által utalt összeget 
köteles a Szövetség OTP-nél vezetett számlájára befizetni.

Részletes eligazítást kaptak a pénztárosok a kis értékű aján-
dék adása, a reprezentáció kezelése témákban is.

A pénzkezelési szabályzat szerinti év végi záró pénzkészlet 
kérdése sok vitát váltott ki. Alacsonynak tartják a klubok az 

ott meghatározott mértéket, tekintettel arra, hogy a „fejkvótát” 
csak a második félévben kapják meg, és már nem feltétlenül 
tudják felhasználni, inkább a következő év első félévére tarta-
lékolják. Reagálásuk érthető, de törekedniük kell a záró pénz-
készlet tartására.

Összességében a konzultációt, a személyes találkozást igen 
hasznosnak ítéltük, a kiscsoportos megbeszélés alkalmas volt 
párbeszédre az érintettek között, a felmerült kérdések tisztá-
zására. Külön kiemelném annak gyakorlati hasznát, hogy az 
új gazdasági felelőst személyesen megismerték a klubok és 
viszont. A résztvevők igen aktívan közreműködtek, és hangot 
adtak annak a kívánságuknak, hogy évente tartsunk hasonló 
rendezvényt, amelyre ígéretet tettünk országosan összevont 
formában. 

Hajdú Miklósné
a felügyelőbizottság elnöke 

A csatolt meghívó
Ünnepre, nyugdíjas találkozóra invitált az online kísérőlevélhez 
csatolt, gyönyörű fedőképpel díszített meghívó a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Nógrád Megyei Igazgatósága által rendezet nyug-
díjas-találkozóra.

Baksa Sándorné Enikő köszöntötte nagy szeretettel a meg-
jelenteket, köztük Horváth Attila urat a NAV NYOSZ alelnökét, 
a helyi nyugdíjasklubok vezetőit, és a NAV jelenlegi megyei ve-
zetőit. Tudatta, hogy dr. Gaál Zoltán igazgató úr országos érte-
kezleten van, ezért ő adta át jókívánságait a jelen lévő nyugdíja-
soknak, és azoknak is, akik a mai ünnepségünkön nem tudtak 
részt venni. Elmondta, hogy 90 fő adóági és 79 fő pénzügyőr 
és nyomozó nyugdíjast tartanak nyilván, s örömét fejezte ki, 
hogy közülük ilyen sokan eljöttek a találkozóra. Szomorú szív-
vel sorolta fel elhunyt kollégáink neveit, rájuk egyperces néma 
csenddel emlékeztünk. Géczy Attila emlékének egy videó-össze-
állítással adóztunk.

A programnak megfelelően levezető elnökünk felkérte Blahó 
Péter pénzügyőr ezredest, hogy az elmúlt év munkájáról adjon 
tájékoztatást, amelynek az ezredes úr mindenre kiterjedően 
eleget is tett. Ezután Horváth Attila alelnök urat kérte, hogy osz-
sza meg velünk gondolatait. Alelnök úr örömmel szólt az orszá-
gos nyugdíjas-találkozó 300 fős rendezvényéről, amit a jövő év-

ben is szeretnének megrendezni, valamint a Senior Tízpróbáról, 
majd két vers felolvasásával örvendeztette meg az ünneplőket, 
akik ezt nagy tapssal jutalmazták. Kérte a nyugdíjasokat, hogy 
éljenek a helyi klubok közösségformáló lehetőségével, vegye-
nek részt a klubok programjain.

Enikő szívélyesen köszöntötte a Pénzügyőr Zenekart, el-
mondta, hogy a nógrádi nyugdíjasok szívesen hallgatják a pro-
fesszionálisan előadott slágereiket, zeneszámaikat. Ezúttal is 
tündököltek az aktív munkatársak gyermekei, különböző mű-
fajú előadásaikkal. A nyugdíjas-találkozók gyermekprodukciói 
meghatóan szeretetteljesek, és csodálatos ajándék az egyre 
érzékenyebbé váló, idősödő szívünknek.

Következett a közös fotó elkészítése, amely visszazökkentett 
bennünket a való életbe, hiszen a jelenlévők mosolyra fakasz-
tásához számtalan vicces mondat, szó elhangzik ilyenkor, erről 
az elkészült fotó is tanúskodik. A „hivatalos rész” a pezsgős koc-
cintással ért véget, amelynek csengése kifejezte az ünnepeltek 
iránti hálát, tiszteletet, megbecsülést a hosszú, munkában el-
töltött éveikért. 

Az ünnepeltek egyikeként ezúton is szeretném köszönetemet 
kifejezni a találkozó igen színvonalas megrendezéséért. Külön 
köszönet az igazgatási és humánpolitikai osztály munkatársai-
nak a rokonszenves, fáradhatatlan helytállásért, a velünk való 
törődésért.

Szilágyi Gáborné 
adóági klubtag 

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából a NAV NYOSZ 
elnöksége javaslatára dr. Sors László államtitkár úr, a NAV 
vezetője 
Juhász Gáborné asszonyt (Adóhivatali Központ Klub) 
Nagy Lászlóné asszonyt (Szabolcs megyei Adóügyi Klub) 
„Bezerédj-díj” ezüst fokozata,
Farkas József nyugalmazott pénzügyőr hadnagy urat 
(Nagykanizsai Pénzügyőr Klub) „Szent Máté-érem” ezüst 
fokozata,
Bogschützné Gados Júlia nyugalmazott pénzügyőr főhad-
nagy asszonyt (Fővárosi Pénzügyőr Klub) soron kívüli elő-
léptetés elismerésben részesítette.
További támogató segítségükre számítva, gratulálunk az 
elismerésben részesülteknek!

ELISMERÉSEK
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Miként azt a honlapon olvashattuk, Netye Mihály elnökségi tag 
kezdeményezte a budai Várban lévő, a hajdani pénzügyminisz-
térium helyén álló épület falán elhelyezett, s gróf Lónyay Meny-
hért, Magyarország első pénzügyminiszterének emléket állító 
márványtábla megkoszorúzását. Az ott folyó építkezés miatt 
azonban az emléktábla onnan elkerült, s csak remélni tudjuk, 
hogy a Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeumban talál biztos 
menedéket.

Márpedig a koszorúzás nem maradhatott el, mivel novem-
ber 3-án volt a hajdani pénzügyminiszter halálának 135. év-
fordulója. Az elnökségből egy kisebb csoport tehát útra kelt 
Lónya felé, hogy a sírkápolnában helyezze el az emlékezés 
koszorúját. Az utazásnak azonban nem csak ez volt a célja. 
Szemrevételezték a sírkápolna felújításának második üte-
meként a Pénzügyminisztériumtól kapott pótkeretből rendbe 
hozott tetőt. Teljessé vált a felújítás, az épület környezete is 
gondozott képet fest. 

A Szövetség elnöke, dr. Kaizinger Tibor kíséretében Bozányné 
Nemes Rita titkár és Netye Mihály elnökségi tag is jelen volt. 
A térség képviseletében Borsi Béla záhonyi klubvezető, korábbi 
régiófelelős helyezte el koszorúját. Részt vett az eseményen a 
beregsurányi kirendeltség osztályvezetője, Danku Sándor pénz-
ügyőr őrnagy a hivatásos állományt reprezentálva.

Vendéglátónkat, Nagy Ernőt eddig az itteni gyerekek tanító 
bácsijaként ismertük. Polgármesterré választásával a pedagó-
gusi hivatás más dimenzióba került. Bízunk benne, hogy utóda 
hasonló elkötelezettséggel és eredményességgel tanítja-neveli 
majd a gyerekeket. Emlékezetesek maradnak csodálatos vers-
mondásukból álló ünnepi műsoraik, amelynek többször is ré-
szesei lehettünk. A visszavonulást választó Király Edit, eddigi 

polgármester asszonyt régi ismerősként üdvözölhettük, az ő ve-
zetése idején valósult meg a sírkápolna felújításának többéves 
programja.

Ismert, hogy a lónyai kisiskolások patronálását felvállalta 
az elnökség. Míg az elmúlt évben pénzadományt gyűjtöttünk, 
amiből hasznos és szükséges dolgokat kaptak a gyerekek, ez 
alkalommal ruhaféléket, könyveket, megunt vagy már „kinőtt”, 
jó állapotban lévő játékokat vittünk magunkkal, de még egy kis-
ágy is része volt az adománynak. Mindig jól jön a társasjáték, 
a téli hónapokban pedig különösen. Unokás nagyszülők külde-
ménye gondoskodik erről a lónyai gyerekek számára. A Mátyás 
utcai irodában már elférni alig lehetett a sok holmitól, amely 
nyugdíjasaink adományaiból gyűlt össze. Szerencsére akadtak 
derék segítők, akik a ki- és bepakolásnál nem kímélték erejü-
ket. A mikrobusz dugid megtelt, az utasoknak alig maradt hely. 
Került persze némi édesség is a csomagba. Boldogan vették át 
a megelőlegezett csokimikulásokat a gyerekek. Az ovisok sza-
loncukrot kaptak, amiből a délutáni alvás után nassolhattak a 
kicsik. 

Így történt, hogy az évfordulón mégiscsak jutott koszorú gróf 
Lónyay Menyhért emlékhelyére, ha nem is a budai Várban, de 
talán méltóbb helyen: Lónyán, a sírkápolnájában. Látogatá-
sunkkal egyformán áldoztunk a múlt, a jelen és a jövő oltárán. 
Jó érzéssel, s a viszontlátás reményével búcsúztunk.

bog

BEMUTATKOZIK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE:

HAJDÚ MIKLÓSNÉ

1947-ben születtem, házas vagyok, két felnőtt fiam van. 
Gimnázium után dolgozni kezdtem, majd kereskedelmi 
üzemgazdász diplomát és árszakértői képesítést szerez-
tem. 1987-ig a kereskedelemben dolgoztam, főként ellen-
őrzési területen, hálózati ellenőrként, majd egy kerületi Kö-
zért értékesítési osztályvezetőjeként, ahonnan az utam az 
Országos Kereskedelmi Főfelügyelőséghez vezetett, ahol a 
fogyasztóvédelem volt a fő profil. Negyvenéves koromban 
döntöttem úgy, hogy tovább lépnék, és az akkor megalakult 
APEH Magánszemélyek és Egyéni vállalkozók Adóosztályán 
lettem munkatárs. A hivatal átszervezésekor 1992-ben 
kerültem az Ellenőrzési Főosztályra, ahol főosztályveze-
tő-helyettesként, majd egy év múlva főosztályvezetőként 
irányítottam az Operatív Főosztályt. 1995-ben megbízást 
kaptam a  fővárosi igazgatóság átszervezésére mint elnöki 
biztos. 1998-ban szintén elnöki biztosként koordináltam a 
TB-integrációt. 2003-ban nagyarányú átszervezés történt 
a hivatalban, megszűnt többek között az általam vezetett 
főosztály, én pedig az Oktatási Igazgatóság élére kerültem. 
2005-ben a már egységesített Ellenőrzési Főosztály veze-
tésére kaptam megbízást, amit nyugdíjazásomig, 2009-ig 
töltöttem be. Mindeközben közgazda képesítést, adóta-
nácsadói és okleveles könyvvizsgálói képesítést szereztem. 
Az elsők között lettem bejegyzett adószakértő.

A NAV NYOSZ-ban mint a felügyelőbizottság tagja dolgoz-
tam, majd az FB elnökének, Tukacs György úr halála után a 
vezetőség engem kooptált az elnöki feladatok elvégzésére, 
amit 2018-ban a küldöttgyűlés jóváhagyott, és az alábbi 
összetételű FB-t hozta létre: tagok Prímné Petznik Éva az 
adóügyi ág részéről és Simon Sándorné a pénzügyőri ág 
részéről.

Koszorúzás Lónyán
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Kétéves lett a NAV NYOSZ Nyárbúcsúztató és Magyar Ízek 
Fesztiválja, amely a legtöbb nyugdíjast megmozgató országos 
rendezvényünk. A szeptember 7-i szülinapi partin népes ven-

dégsereg körében ünnepelt kistestvérével, az elsőéves Senior 
Tízpróba és Műveltségi Vetélkedővel. Előzőnek Varga István 
a szülőatyja, utóbbinak Veress László. A Királyok úti oktató-
bázis óriási füves területe az 
ország minden pontjáról se-
reglő nyugdíjas klubtagoktól 
volt egész nap hangos. Akik az 
előző éjszakát is a pesti szállá-
son töltötték, már kora reggel 
állították a bográcsfőző ágast, 
aprították a gulyáshoz kellő 
nyersanyagokat, sőt néhányan 
olyan mutatós sátrat rittyentet-
tek az állásuk mellé, mint egy 
helytörténeti múzeum! Ennek 
következtében – mondhat-
juk –, ami szemnek, szájnak, 
kultúrának és kikapcsolódás-
nak ingere, az itt mind megta-
lálható volt.

Csak néhány a látványos és tevékeny lehetőségek közül: 
itt volt most is a légpuskás egység – mind szórakozásként, 
mind versenyszerűen lehetett lőni. Jelen voltak az egészség-

ügyi központ dolgozói, vérnyomást mértek testtömegindexet 
számoltak, és kérdés esetén egészségügyi tanácsokat adtak. 
Vér szerencsére csak cseppenként „folyt” a helyszínen, az 
is a vércukorszintméréskor. Egész napos lehetőségként egy 
golfkocsi – nevezzük bátran „golfvonatnak”, hiszen egyszerre 
tucatnyi embert tudott felvenni – szállította utasait a Duna- par-
tig és vissza. Horváth Zoltánné Böbe és csapata kézműves- és 
foltvarró tevékenységet mutatott be az érdeklődőknek – az ő 
helyét legközelebb okosabban kell megválasztani, hiszen alig 
fértek hozzá az érdeklődők. Ugyancsak ez vonatkozik az arcfes-
tőre – bár nem sok unoka vendég volt, hátha lett volna igény 
valami „ránctalanító rekonstrukcióra” az idősebb hölgyek köré-
ből is… Egyéb szórakozásól is gondoskodott Varga István főszer-
vező a gyerekek számára. Az általa összeállított és levezetett 
ügyességi vetélkedőn könyvet, oklevelet és nagy halom édessé-
get nyertek a legeredményesebbek.

Délidőben, óriási szirénázás közepette, szó szerint bevihar-
zottak a Merkur bevetési egység kommandósai, és nagy üldö-
zés, fegyverropogás kíséretében mintegy félórás elfogást, ak-
ciót mutattak be a közönségnek.

A feszültséget az ünnepi egyenruhában bevonuló pénzügyőr 
kamarazenészek oldották, akik a napot eltakaró, egyre vasta-
godó felhődunyhák láttán előrelátóan már fedél alá készítették 
székeiket. No, nem magukat, hanem kényes és értékes hang-

szereiket féltve, hiszen kora 
délután megtréfált bennünket 
egy átfutó zápor.

No, ez idő tájt jártak jól a 
szellemi vetélkedő résztvevői, 
akik az emeleti terembe hú-
zódva törhették fejüket a válto-
zatos, és meglehetősen nehéz 
feladatok megoldásán.

Majdnem le kellett mondani 
a férfi lábszépségversenyről 
(az eső miatt), de semmi pén-
zért ki nem hagytuk volna ezt 
az élményt! Így, aki még nem 
menekült haza a zápor elől, an-
nak feltekertük a nadrágszárát 
(eljött ez az idő is, hogy nem 

le…), szabaddá téve a lábszárukat, hogy a „nehéz helyzetben 
lévő zsűri” kedvére tudja gusztálni és értékelni őket. Jelenthe-
tem, tisztelt hölgyeim: férfi vádlikban kiváló a felhozatal!

Mit hagytam ki?
Ja, hát a lényeget: a bográcsokban közben elkészült a „ver-

senytermék”, ami idén egységesen a bográcsgulyás volt. A zsűri 
értékelt és díjakat osztott. A nyertes szolnoki csapat örülhetett, 
hiszen megszerezték a vándorkupát – nagykun betyárgulyásuk-
kal remekeltek. Másodikok lettek Baranya megye bogácsolói a 
csobánác nevű gulyással, s harmadik helyezést ért el a Sopro-
ni Betyárok – mi mást is főzhettek volna, mint betyárgulyást. 
Összesen tizenegy csapat bográcsaiban főtt az ízletes gulyás, 
amit kiporcióztak a klubtagoknak, kísérőknek, sőt a szórakoz-
tatásunkra „műsort” adó egyenruhások, egészségügyisek is 
jóllakhattak belőle.

Rövid összefoglalóm a nyomtatott sajtónk terjedelmi korlátai 
miatt ezúttal jobbára csak hangulatjelentés. A világhálón vi-
szont az esemény másnapjától sorozatként, frissen és minden 
csapatra, szervezőkre, főzőmesterekre, s minden további apró 
részletre kiterjedő helyzetjelentés volt olvasható.

Untener Erika

Átfutó záporral búcsúzott a nyár



2019/4. szám – december 5

Senior tízpróba
A rendezvényt a NAV NYOSZ II. Magyar Ízek Fesztiváljával és a 
Nyárbúcsúztatóval egy napon, és ugyanazon a helyszínen ren-
dezték meg a NAV KEKI Oktatási Központja és Csónakháza 
területén, szeptemberben. Az eredetileg júniusra kiírt versenyt 
ugyanis a kánikula miatt el kellett halasztani.

A versenyre tíz csapat nevezett, csapatonként hat fővel.
A sportversenyek a kosárlabdapályán zajlottak a következő 

sportágakban: célba dobás, lengőtekézés, szlalom, célba rúgás, 
asztalitenisz.

A szellemi vetélkedő résztvevői az emeleti oktatóteremben 
foglaltak helyet. Versenylapokra kellett a válaszokat leírni adott 
időn belül. A feladatok: tíz vers felismerése hallás után, két-két 
festmény és szobor szétvágott fényképének összerakása, az al-
kotó és a mű címének felismerése (egy nem oda való mozaik is 
nehezítette a feladatot), végül pedig tizennégy történelmi kér-
dés zárta a feladványokat. 

A versenyek befejeztével a csapatok összesített eredményei 
alapján a sorrend: 1. KAVFIG Adóügyi Klub, 2. Veszprémi Adó-
ügyi Klub, 3. Debreceni Pénzügyőr Klub.

A Dunakanyar Pénzügyőr Klub, és a Kelebia Pénzügyőr Klub 
csapata a délután sorra kerülő szellemi vetélkedőt már nem 
várta meg, így esetükben csak a sportversenyeken elért pont-
számaikat vehettük figyelembe.

A kiírás szerint különdíjazásban részesült (kis serleg, 
különoklevél, egy tábla csokoládé, illetve egy üveg bor) a Legta-
pasztaltabb női, és a Legidősebb férfi versenyző. A legtapasztal-
tabb női résztvevő a KAVFIG, míg a legidősebb férfi résztvevő az 
Adóhivatali Központ Klubjából érkezett.

A Béres Alapítvány által a Szövetség részére adományozott 
Omega 3 táplálékkiegészítő és Aktival senior multivitamin ké-
szítményeket a résztvevők között szétosztottuk.

Ezúton szeretném megköszönni valamennyi résztvevőnek, 
és nem utolsósorban a segítőimnek, hogy munkájukkal hoz-
zájárultak a sport- és műveltségi vetélkedő sikeréhez! Hasonló 
rendezvényt 2020-ban is tervezünk, ahol ismét összemérhetik 
a klubok a testi/ügyességi és szellemi erejüket.

Veress László
     szervező

Ismét eltelt egy év. 2019. október 15-én rendezték meg a NAV 
Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóságán az idei nyugdíjas-ta-
lálkozót, amelynek helyszíne a Szvorényi úti épület földszinti ta-
nácsterme volt. Igen szép számban jöttünk össze. Jelen voltak 
az igazgatóság vezetői, többek között meghívottként, Lukács 
György igazgató úr, Derda Zsolt alezredes úr, vámszakmai igaz-
gatóhelyettes, valamint a szervezők a Humánpolitikai Osztály-
ról. Meghívottként jelen volt dr. Kaizinger Tibor úr a NAV NYOSZ 
elnöke. Mintegy 83 fő nyugdíjas fogadta el a meghívást, közülük 
12 fő a Vám- és Pénzügyőrség nyugdíjasai közül érkezett.

Először Lukács György úr köszöntötte a megjelenteket, is-
mertette az igazgatóság elmúlt évi munkáját. Sajnálattal em-
lékeztünk és hajtottunk fejet az eltelt időszakban elhunytakról. 
Ezután dr. Kaizinger Tibor úr köszöntötte a jelenlévőket, és be-
számolt a NAV NYOSZ munkájáról. 

Majd a Pénzügyőr Zenekar rézfúvósai adtak egy kis színes 
zenei műsort, ami igen jó hangulatot teremtett. 

Ezt követte Cseh Istvánné, a helyi adóügyi nyugdíjasklub ve-
zetőjének ismertetője a klub elmúlt egy évéről, milyen sok min-
dent sikerült megvalósítanunk, mennyi sok szép helyen jártunk, 
hogy részt vettünk szemétszedési akcióban, gyűjtöttünk a rá-
szorulóknak stb.

Megtekintettük az Egri Táncklub (amelynek tagjai egyben a 
hivatal aktív dolgozói is) hat táncosának szórakoztató műso-
rát. De mi is kitettünk magunkért. Az október 1-jén Budapes-
ten megrendezett, idősek világnapi kulturális rendezvényen 
klubunk két tagja is fellépett. A hazai közönségnek is előadták 
műsorukat: Sütő Margit egy balladát mondott el, Papp Mária 
népdalt énekelt.

Mivel nagy volt a létszám, a fotó készítésére több lépcsőben 
került sor.

Lukács György igazgató úr pezsgős pohárköszöntője után 
következett az ebéd felszolgálása, amit mindenki jóízűen elfo-
gyasztott. Ezt követően a kötetlen beszélgetés ideje jött el. Jó 
volt ismét találkozni egymással, és megtudni, kivel mi történt az 
elmúlt egy évben.

 Nagy Jánosné Márti
az Egri Adóügyi Klub tagja

A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal Nyugdíjasainak 
Országos Szövetsége el-
nöksége 2019. évi 6. sz. 
határozatával elfogadta a 
GRÓF LÓNYAY MENYHÉRT 
EMLÉKPLAKETT létre-
hozását. A sorszámozott 
plakett évente két sze-
mélynek adományozható. 
Miként a novemberben el-
fogadott Kitüntetési Sza-
bályzat megfogalmazza, 
ebben az elismerésben ki-
zárólag a Szövetség tagjai 
részesülhetnek.
Első alkalommal az idősek világnapján vehette át az új elis-
merést két elnökségi tag dr. Kaizinger Tibor elnök, Horváth 
Attila és Horváth Zoltán alelnökök gratulációjától kísérve:
Varga Imre nyugalmazott pénzügyőr ezredes, aki kezdetek-
től tagja a grémiumnak, és
dr. Bessenyei Gábor, az adóügyi klubok megszervezése 
terén végzett munkájáért.
Mindketten idén vonultak vissza a közéleti tevékenységtől.
Köszönjük a munkájukat és gratulálunk az elismeréshez!

ÚJ ELISMERÉSI FORMA

Nyugdíjas-találkozó
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– A diplomád művelődésszervezői képesítést adott, s régóta 
jeleskedsz e területen. Álnaív tehát a kérdés: hogy született a 
Seniorfeum című kulturális műsor meglepő ötlete?

– Az ötletet egy megfigyelés indukálta: az emberek hosszú 
sorokba tömörülnek, ahol valamit osztanak. Ahol adni vagy 
adakozni kellene – lásd: egy tálca süti alkalmanként, vagy a 
nélkülöző kisiskolások részére adomány –, nem nagy a tüleke-
dés. Úgy gondoltam, az idősek világnapján cáfoljunk rá erre a 
sztereotípiára: adjunk, legalább a tehetségünkből, ha anyagiak-
kal nem tudunk, vagy nem akarunk megnyilvánulni. A címet a 
senior (idősebb) és az orfeum (zenés mulató) játékos összeol-
vasztásából alkottam, de az élő beszédben szerencsésebb csak 
az orfeum kifejezést használni.

– Aki ismer, tudja, hogy ezernyi dolgod van, s mozgalmas tár-
sasági életet élsz. Mennyi időt töltöttél a szervezéssel, milyen 
támogatást kaptál a NYOSZ-tól?

– Túlzás nélkül mondhatom: tizenkét hónapot. Minden nap 
piszmogtam valamit az ügyben, hol írásban, hol telefonon, sze-
mélyesen, tájékoztatás, felhívás, tervezés, megrendelés, elosz-
tás, bejárás – és még ezer más. A „levezetés” is ide sorolható, 
a köszönetnyilvánítás, beszélgetések, visszacsatolás. Rengeteg 
irat, tekintélyes archívum keletkezett mindezekből. A szervezés 
során sarjadt egy-két vadhajtás, de mivel tisztán láttam magam-
ban, mit, hogyan akarok, ezeket saját felelősségemre lenyese-
gettem. A Lónyay emlékplakett átadását tartottam egyedül pro-
filba illőnek, azt beengedtem, szerintem ez már az Orfeum jeles 
pillanataként rajtunk is marad. A NYOSZ-tól az elvi beleegyezést 
megkaptam, és hagytak munkálkodni. Pont ennyi támogatásra 
volt szükségem. A pénzügyi háttérre nem vonatkozott a kér-
dés, az evidensnek tekinthető. Bár ott is takarékosságra tö re-
kedtem.

– Változatos volt a műsor, sokféle művészeti ágat képviseltek 
a szereplők. Hogy sikerült őket megtalálnod, hiszen nem csak 
budapestiekkel találkoztunk a műsorban?

– Igen, magam is elcsodálkoztam a műfaji gazdagságon. A bá-
torságot két tehetség – Pozsa Antónia és Egyed László – szemé-
lyes ismeretsége és tisztelete adta, akiknek már többször elámul-
tam korábbi szereplésein, a harmadikat – dr. Major Mária – pedig 
régóta szerettem volna látni-hallani, de még sosem volt alkalmam. 
Az ő tangóharmonika-játékát sajnos most sem volt szerencsénk 
élőben élvezni, de ami késik, nem múlik. Én kispados voltam, úgy 
terveztem, ha minden kötél szakad, énekelek. Klubnapon, honla-
pon, országszerte meghirdettük a műsortervet, közvetlenül jelent-

keztek, és ajánlottak is nekem. Innen már „csak” fel kellett kutatni 
az elérhetőségüket, telefonálgatni, s ahol egy kis „udvarlásra” volt 
szükség, ott bátorítani, buzdítani. Minden elismerésem azoké, 
akik fáradságot, időt nem kímélve gyakoroltak, a vidékieké, akik 
több száz kilométerről utaztak Budapestre fellépni. Senkit se kel-
lett győzködni, mindenki első szóra igent mondott. 

– Remek ötlet volt, hogy a fellépőknek szánt ajándéktár-
gyakat alkotó nyugdíjasok ajánlják fel. Hogyan fogadták a fel-
kérést?

– Örülök, hogy egy áldott pillanatban eszembe jutott, mennyi 
képző- és alkotóművész állított ki nálunk az „Élethosszig alkot-
va” kiállításon, a NAV Galériában, sokukkal interjút készítettem 
anno. Talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy mindenkinél nyi-
tott szívre találtam, s bár nem minden ígéret valósult meg, de 
szerencsére a határidőre beérkezettekből minden fellépőnek 
jutott. Örülök, hogy nem megszokott „egységcsomagot” oszto-
gattunk, főleg nem a fióknak, s ha valaki majd megkérdezi az 
illetőt, honnan is van az új dísztárgya, ő egy kedves élményt, 
történetet is hozzá tud fűzni.

– Aktív résztvevőként tudom, hogy nagy feszültség és készült-
ség előzte meg az előadás  napját. Most, hogy már túl vagyunk 
rajta, miként értékeled a Seniorfeumot, és milyen visszhangok 
értek el hozzád?

– Maximálisan elégedett vagyok a műsorral! Mondanám: az 
amatőrök között profik, a profik között persze amatőrök voltunk. 
Bevallom, én diktáltam, utólag is elnézést kérek, ha valakivel 
akaratlanul is szigorú voltam akár egy pillanatig is. De vélemé-
nyem szerint, ha egyvalaki tudja, hogy mit akar, akkor mindenki 
tudja. Nem szabad a gyeplőt a még oly nemes paripák közé sem 
dobni, mert akkor várhatóan elszabadul a fogat. Csodálatos, 
figyelmes, fegyelmezett segítőim voltak, nélkülük semmire se 
mentem volna. A kulisszában előfordult némi „hőemelkedés”, 

remélem ebből a közönség nem sokat vett észre, és nem csor-
bult az élmény. A senior korral járó nyűgöket meg legközelebbre 
kikupáljuk. Óriási, pozitív visszhangja van a műsornak. Elsősor-
ban az ötletet dicsérik, de a megvalósítást, fellépőket, műfaji 
változatosságot, a műsor felépítését, sokszínűségét, az előadók 
bátorságát, tehetségét is kiemelik. Nagyon büszke vagyok a 
szereplőkre, köszönöm a részvételüket!

– Szervezői, rendezői munkád mellett még szereplésre is vál-
lalkoztál. Egy szép sanzont hallottunk tőled, Cohen zenéjére írt, 
irodalmi pályázatunkon díjazott saját szövegeddel. A kisördög 
kérdezi belőlem „Tán csak nem azért volt a nagy hűhó, hogy ezt 
előadhasd…?”

Adni, nem csak kapni!
Interjú Untener Erikával
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– Áhh, nagyobb zavarba jövök én közönség előtt annál, 
mintsem ilyen hátsó szándék vezérelt volna. És színpadon se 
szerepeltem még. Ha nagyon akarnám tolni a verseimet, dalai-
mat, akkor kierőszakolnám, hogy megjelenjenek a honlapon, 
vagy papíron osztogatnám klubnapokon. De ez méltatlan lenne 
hozzám. Úgy terveztem, ha az ünnepi műsorra összejön kellő 
számú szereplő, én visszalépek. Kedves barátaim azonban ezt 
nem engedték. Most már ennek is örülök.

– A nagy kérdés: egyszeri fellángolásnak tekintendő-e a 
Seniorfeum?

– Úgy tűnik, nem. Otthon már várt a gratuláló levél, és a ké-
rés, hogy tervezzem a következőt, készítsek hozzá költségve-
tést. Na, ez a tempó kicsit gyors számomra, még „ki se józa-
nodtam” a szereplés és a felelősség mámorából. De pár nap, 

és nekiveselkedem. Mégiscsak jobb, mintha azt mondták volna: 
felejtsük el, fabatkát se ért ez az egész. Személy szerint addig 
vállalom a szervezést, amíg tartani és/vagy emelni lehet a szín-
vonalat, minőséget. Ellaposodni, eltorzítani, tessék-lássék ösz-
szeeszkábálni nem szeretném, leamortizálni főleg nem. Ehhez 
a védjegyhez és döntéshez várnám majd a NYOSZ egyetértését 
vagy ellenvetését. Remélem, a rendezvény nyomán újabb tehet-
ségek is szárnyra kapnak, akik jóvoltából büszkék lehetünk a 
korosztályunkra, akik adni is akarnak, nem mindig csak kapni.

– Úgy legyen! Köszönjük az ötletet, a sok munkát! Gratulá-
lunk még a szervezőknek, a szereplőknek, az ajándéktárgyakat 
felajánló alkotóknak, és a remek közönségnek ehhez a csodá-
latos együttműködéshez!

-dos

Szeretném megosztani veletek nyugdíjaséveim egyik legkedve-
sebb, egyben legizgalmasabb napjának, 2019. október 1-jének, 
és az ezt megelőző néhány hónapnak az élményeit. A NAV Nyug-
díjasainak Országos Szövetsége által az idősek világnapja alkal-
mából rendezett „SENIORFEUM” című kulturális rendezvényről 
szeretnélek benneteket tájékoztatni, amelynek aktív részese 
voltam. 

Számomra egyedülálló – és remélem, hagyományteremtő 
– volt a kezdeményezés: mi, nyugdíjasok ne vendégek legyünk 
a „napunkon”, hanem mi szórakoztassuk nyugdíjastársainkat. 
Mutassuk be sokféle hobbinkat, tudassuk mindenkivel, hogy 
idősen is értékesen töltjük el napjainkat.

Az ötletgazda és az első gondolattól az utolsó mozdulatig ki-
vitelező-rendező Untener Erika volt. Csak sejtem, hogy ő kérte 
fel a Szövetség munkatársait a résztvevők „felkutatására”, mert 
én a részvételi lehetőségről március 
közepén Gregorné IIikétől, a Borsod 
Megyei Adóügyi Klub vezetőjétől hal-
lottam.

Nem tagadom, a szereplés gon-
dolatától is megrémültem. Évtizedek 
óta templomi kántor vagyok, az or-
gona bűvöletében élek. Fellépésre 
azonban nem vihetem magammal, 
de kézenfekvőnek tűnt egy szintetizá-
toros előadás. Nekem is van, de húsz 
éve nem játszottam rajta. Egyedül or-
gonálni a karzaton könnyű, ott nincs 
nézőközönség! Ilike biztató szavai 
mégis meggyőztek: bevállaltam.

Nemsokára megérkezett Erika pontos elképzeléseket vázo-
ló levele a műsorszámokról, az előadások időtartamáról, és a 
kérdés: mit fogok játszani? Komoly dilemma volt számomra, 
mert be akartam mutatni a szintetizátor kimeríthetetlen hang-
szerutánzó lehetőségeit. Leírtam a kedvenceim listáját, amiből 
Erika válogatott, és remek érzékkel illesztette be a végső elő-
adás kereteibe. Kedvesen biztatott, átmenetileg minden aggo-
dalmamat eloszlatta. Személyes megismerkedésünk után biz-
tos voltam benne, hogy minden közreműködővel ilyen bátorító 
kapcsolatba lépett.

Adódott azonban egy technikai probléma: el kellett juttatni 
a hangszeremet sajóvámosi lakóhelyemről Budapestre! Hosszú 
heteket töltöttem egyeztetésekkel, hátha találok vállalkozó szel-
lemű szomszédot, aki éppen akkor megy Budapestre. Sajnos 
nem sikerült ilyen személyt találnom. Ezt elmondtam a klubve-

zetőnek. Ekkor Ilike felvetette, hogy a hivatal futárszolgálatával 
talán megoldható lenne. Kérésünk a hivatalnál meghallgatásra 
talált. Rögtön egyszerűbbé vált a szállítás. Külön köszönöm, 
hogy nemcsak a fejét törte a megoldáson, hanem magára vál-
lalta a budapesti szállításokat is.

A várva várt nap előtt olyan gondos technikai forgatókönyvet 
kaptunk Erikától, hogy látszólag semmi ok nem volt aggodalom-
ra. (Még arra is figyelmeztetett, hogy vigyünk pótblúzt, ha ráöm-
lene a kávé!) Mégis izgalomtól pirult mindenki arca, és gondo-
lom, hozzám hasonlóan remegett a keze-lába. 

Dr. Kaizinger Tibor elnök úr megnyitó szavait Bogschützné 
Gados Júlia remekbe szabott összekötő szövegei követték. 
Minden fellépő életéről, munkájáról szólt néhány szót. Színes 
volt a paletta: ballada, különböző stílusú dalok, néptánc, kü-
lönféle hangszereken előadott művek. Hihetetlen élmény volt 

egymást hallgatni! Olyan emberek, 
akik korábban tárgyi tudásukról, 
szorgalmukról, fegyelmezettségükről 
voltak ismertek, egy másik oldalu-
kat is megcsillantották profi szintű 
előadásaikkal. A záró produkció az 
Expressz együttes „Vidám nagypa-
pa” című dala volt, melyet a fellépők, 
szervezők és természetesen a meg-
jelent vendégek közösen énekeltek 
el. A közönség tapsa, elismerése 
maradandó emlék lesz mindannyi-
unk számára. 

Kellemes meglepetés is érte az 
előadókat: elnök úr a záró ének előtt, 

nyugdíjas alkotók által felajánlott művekből, minden fellépő ré-
szére egy-egy ajándékot: festményt, hímzést, patchwork faliké-
pet, tűzzománc és más kézművesalkotást adott át. Fellépő tár-
saimmal együtt örültem a kedves meglepetésnek, mely mindig 
emlékeztetni fog minket a 2019. év idősek világnapjára. 

Az előadást követően finom ebédre voltunk hivatalosak a 
NAV éttermébe, amit felszabadult örömmel fogyasztottunk el.

Nem tudom hányan működhettek közre a háttérben, hogy 
minden gördülékenyen menjen. Nem akarok egyetlen szereplőt 
és alkotót sem külön kiemelni. Aki részt vett ennek a felejthe-
tetlen napnak a létrejöttében, mindannyiunk hálás köszönetét 
megérdemli.

Sajóvámos, 2019. október 10.
Szabóné Szegedi Karolina

klubtag-szereplő

Kedves Nyugdíjastársaim!
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K L U B H Í R E K  .  .  .
„Géczy Attila-emléktúra”
Eresztvényben, a buszmegállóban gyülekeztünk, hogy ezzel a 
túrával és egy mécses meggyújtásával adózzunk Attila (1954–
2019) emlékének. Családtagok, kollégák, barátok, szép szám-
mal jöttünk össze. Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert verőfé-
nyes, gyönyörű októberi kirándulóidő kerekedett. A csapat egyik 
része személyautóval indult el, amely a szalonnasütés kellékeit 
szállította. A fémvázas hátizsákom (U.S. Army) most megmutatta 
milyen túlélési feladatokra tervezték a nagy vízen túl. Feneket-
len bendője csak úgy nyelte az előző napon, a piacon vásárolt 
dolgokat. A társaság nagyobbik része, a helyi járatú autóbusszal 
érkezett. Az újbóli találkozás örömére, és hogy ezt a napot meg-
alapozzuk, egy rövid, „jövedéki” munkaértekezletet tartottunk. 
Ez annyiból állt, hogy „megmintáztuk” kollégáink (Tőzsér Tün-
de Adél, Kőnig Fercsi, Kónya Józsi) idei gyümölcspárlatait. Nem 
volt könnyű eldöntenünk, melyik is a finomabb, így a mintázást 
kénytelenek voltunk megismételni. Abban maradtunk, hogy a 
nap folyamán később is teszteljük majd a hozott portékáikat. 
A tervezett programunk egy rövid túrából (Eresztvény, Petőfi-
sétány, Somoskő), és a Somoskői vár lábánál lévő Bakancsos 
kocsma udvarán tartott szalonnasütésből állt. Balogh Miklós a 
turistaútvonal mentén lévő közkútból (a Petőfi-forrást meg sem 
várva) jóízűen kortyolgatott. Eme cselekedetét le is fotóztam. 
Miklós a Facebookra számtalan olyan fotót posztolt már arról, 
épp hol, mit fogyaszt, de „vizes” képet eddig még nem sikerült 
neki feltennie magáról. Legalább most már ilyen is lesz a gyűj-
teményében. 

A táj szépségében gyönyörködve hamarosan megpillanthat-
tuk a távolban a pici házak fölé magasodó, csodálatosan szép 
Somoskői várat. A vár alatt nem messze várt az úti célunk. 
A Bakancsosba érkezvén, mivel dél is elmúlt már, hozzálát-
tunk a szalonnasütés előkészületeihez. A „csurgatott” kenyér 
annak ellenére, hogy milyen egyszerű, annyira finom. A sült 
szalonna és a kolbász nemcsak a bendőnket töltötte meg, 
hanem az illata belengte a környéket is. Így esett meg, hogy 
a közelünkben túrázók közül ketten, nem tudván ellenállni a 
csábításnak, bekéredzkedtek, és megkérdezték, tudnának-e 
vásárolni ezekből a finomságokból, mert már az erdőben érez-
ték, mi készül a közelben. Természetesen önzetlenül megven-
dégeltük őket.

Nógrádikum
A szalonnasütéshez mi mást használtunk volna, mint a közked-
velt szalonnasütő vasat. (A szalonnasütő vas „nógrádikum”, 
Salgótarján nevéhez fűződik. A hagyomány szerint ebben a 
városban találták ki és használták legelőször. Az acélgyárban 
az 1970-es években helyi munkások, dolgozók szellemi lelemé-
nyességüknek köszönhetően fabrikálták a gyárban fellelhető al-
katrészekből és munkaeszközökből. A dolgozók ételeinek gyors 
elkészítéséhez nyújtott segítséget. A tányér kezdetben négyzet 
alakú volt, ezt később a kerek forma váltotta fel, és megjelent 
rajta a szalonnából, kolbászból kisülő zsír elvezetésére kiala-
kított kiöntő csőr is. A szalonnasütő vas szárait eleinte húzott 
acélpálcákból készítették. Később a Tűzhelygyár dolgozói is el-
kezdték gyártani ezt az eszközt. A két gyár termékei közötti kü-
lönbség az volt, hogy míg az „acélgyári típus” ollószerűen nyílt, 
addig a „tűzhelygyári típus” a tányérok elején csuklóval volt el-
látva. Wikipédia.) 

Balogh Miklós a hagyományos sütési technikákat figyelmen 
kívül hagyva, újszerű elképzelésekkel fogott neki ennek a tevé-
kenységnek. Először a hideg sajtolással próbálkozott. A mini-
málisan felmelegített vasba tette a szalonnát és a kolbászt, de 
nem sok sikerrel járt. Javasoltam neki, először talán izzítsa fel 
a vasat, és úgy tegye bele az összetevőket. Valószínűleg meg-
fogadhatta a tanácsomat, mert mire kisvártatva visszatértem, 
Miklóst már ketten próbálták elsősegélyben részesíteni. A vas 
megfelelő hőfokú (eldobási hőmérsékletű) lehetett, hiszen csú-
nyán megégette a jobb mutatóujját. Hibásnak éreztem magam, 
mert azt elfelejtettem mondani neki, ha forró a vas, kézzel nem 
fogjuk meg. A biztonság kedvéért, a sérült testrész tulajdonosát 
alkohollal, belülről lefertőtlenítettük. 

A hős
De az is elképzelhető, hogy Miki nem figyelmetlen volt, hanem 
talán megpróbálta hősiesen megvédeni illetéktelen személyek-
től a saját maga cseppentette kenyeret, ezzel kiérdemelve a Ba-
logh „Caius Mucius Scaevola” Miklós nevet. A legenda szerint, a 
római Caius Mucius Scaevola mentette meg Rómát, amikor i. e. 
508-ban az etruszkok királya, Porsenna megtámadta a várost. 
Scaevola a legenda szerint beszökött a városát ostromgyűrűbe 
záró Porsenna táborába, hogy a királyt ledöfve szerezzen Ró-
mának szabadulást. A merénylet nem sikerült, mert Scaevola 
a király helyett az írnokot ölte meg. Mikor rajtakapták és a ki-
rály elé vitték, Mucius Scaevola Porsenna szeme láttára az ott 
álló áldozati oltár tüzébe tartotta kezét és szemrebbenés nél-
kül tűrte a fájdalmat, mígnem keze már égett. Közben Mucius 
Scaevola kijelentette, hogy háromszáz, hozzá hasonló római ifjú 
áll készen, hogy kioltsa Porsenna életét. A király annyira meg-
döbbent, hogy nemcsak a hőst engedte szabadon, de a fenye-
getéstől megrettenve Róma ostromát is feladta. A bátor római 
jobbja csontig égett, ezért kapta a Scaevola, azaz „balkezes” 
melléknevet. (Wikipédia.) Miklósunk, ellentétben a római hős-
sel, mindvégig a jobbjával is kiválóan meg tudta fogni a túrós 
kalácsot, a stampós poharat, és a cseppentett kenyeret is. 
A biztonság kedvéért azért szúró-vágó eszközök közelébe már 
nem engedtük. 

A bőséges lakmározást követően, aki igényelte, és volt, aki 
igen (ugye, Adél?), szakszerű masszázsban részesülhetett. Ez 
azért is bizonyult hasznosnak, mert aki masszírozott, annak ez 
a tevékenység jól lehozta a kezéről a szalonnasütésből eredő 
kormot. Andrea spánielje, Negró, aki szintén részt vett a kirán-
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duláson, jókedvűen szaladgált közöttünk. Hol egy követ, hol 
egy fadarabot hozott elénk, és „kérte” a nagy barna szemeivel, 
dobjuk el neki, és ő menten visszahozza. Az egyik kollégánk-
nak (nem akarom nevesíteni, nehogy később ebből baja legyen 
Kőnig Fercsinek) a fadarabot sikerült átdobnia a kerítésen. Szép 
ívű, nagy dobása tompán puffant egy ott parkoló autó tetején, 
aminek a riasztója egyből meg is szólalt. Negró, amikor vissza-
hozta a szájában a botot, sejthetett valamit, mert a „bűnjelet” 
gyorsan elrágcsálta. Ferink aznap már nem dobott többet. 

Délután még páran ellátogattunk a Somoskői temetőbe, ahol 
mécsest gyújtottunk egy 1848-as honvéd százados, Somoskeőy 
István síremlékénél. Ezt követően szép lassan szedelődzköd-
tünk, és mindannyian hazaindultunk. Attila, aki nagyon szere-
tett túrázni ezen a környéken, fentről csodálatos időt varázsolt 
a kis csapatunknak… 

Bozsó Róbert 
Salgótarján 

Engedje meg a kedves Olvasó, hogy a szerkesztő ideillesszen 
néhány gondolatot, nem a sajátját, hanem Géczy Attila egy évvel 
ezelőtti írásából vett idézetet. Szokássá vált az utóbbi években, 
hogy a decemberi lapban Attilko megosztott velünk valami na-
gyon személyeset, bensőségeset, karácsonyhoz illőt.

„Nekem az ünnep várása, a készülődés, advent előkészülete 
tölti ki a lelkemet. Borbálakor szedett meggyfaág karácsonyra 
kivirágzik. Az utcák ünneplőbe öltöznek, a szeretet ünnepe kö-
zeleg, amikor a legfontosabb szerep az ölelésé, az együttlété. 

…Diótörő, a bábu megelevenedik, megvédi a karácsonyfát, a 
családot és megmutatja a legdrágább kincset – egymás szere-
tetét. Ez az ünnep igazi üzenete. Lelkünk összeér, és egy kicsit 
azok is velünk vannak, akik már föntről nézik a készülődést.”

Kora őszi villámlátogatás 
A Pécsi Pénzügyőr Klub megtartotta a második félév első ki-
rándulását a Bakony fővárosába, illetve a magyar tenger északi 
partjára. A kissé hűvösre fordult kora reggelen – immár a hagyo-
mányoknak megfelelően – a két klub népes tábora bátran útra 
kelt, egy kis szívmelegítő welcome drink elfogyasztása után.

Megérkezésünk utáni első állomásunk a Zirci Ciszterci Apát-
ság és Látogatóközpont volt. Itt szakszerű vezetéssel megtekin-
tettük a híres könyvtárat, illetve az apátság templomáról is sok 
érdekességgel szolgált egy pécsi kötődésű ciszterci szerzetes. 
Időnk szűkössége miatt már csak egy villámlátogatásra futotta 
az egyháztörténeti gyűjteményben és az apátsághoz tartozó ar-
borétumban.

Az egyháztörténeti látogatás után jólesett egy kis tálcás-me-
nüs közös ebéd, amelynek során felidéztük hajdani menzás 
emlékeinket. A finom ebéd után csapatunk folytatta útját kö-
vetkező állomásunkra, a badacsonyörsi Folly Arborétumba. Kü-
lön is izgulhattunk azért, hogy a szabályos nyitvatartási időben 
megérkezünk-e, avagy a tavalyi kirándulásunkhoz hasonlóan 
idén sem tudjuk megnézni. Szerencsére időben érkeztünk, és 
ha kicsit rövidebb ideig is, de megcsodálhattuk a szemet gyö-
nyörködtető növényvilágot a magyar tenger nyújtotta pompás 
háttérrel. Ki-ki megkóstolhatta a helyi termékeket, például a kü-
lönleges, fenyőből vagy éppen levendulából készült szörpöket 
és a helyi borokat.

Sajnos, mint mindig, most is nagyon hamar lejárt az időnk, 
a napnyugta jelezte, hogy ideje készülődni, mert még hosszú 
buszozás áll előttünk hazafelé. Leszögeztük: ez a kirándulás is 
fergeteges volt, megérte eljönni, ráadásul az időjárás-felelősök 
is gondoskodtak a szép napos időről.

Fischer Péter
Pécsi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub

Díszvendégünk 
az „Év Polgármestere”
Székesfehérvár az a város, amely figyel ránk. A város, amely 
meghallgat bennünket. A város, ahol jól érezzük magunkat. 
A város, amelyben otthon vagyunk. Ennek tükrében Dr. Cser-
Palkovics András polgármester úr „Párbeszéd a nyugdíjas veze-
tőkkel” címmel rendszeres találkozókat szervez a klubok veze-
tőivel, illetve látogat el minden nyugdíjasklubhoz.

Így az „Idősbarát Székesfehérvár” program keretében klu-
bunkban is tiszteletét tette. Mindenkit meglepett, hogy egy nagy 
tálca süteménnyel érkezett. A találkozóra kérdésekkel, illetve 
hozzászólásokkal felkészülve vártuk. Tájékoztatónk előtt gratu-
láltunk az „Év Polgármestere” kitüntetéséhez.

Beszámoltunk a hat évvel ezelőtti megalakulásunk óta vég-
zett munkánkról, kiemelve azt, hogy a klubunk tevékenysége 
bizonyos szempontból sajátos. Hiszen nem tudunk néptáncolni, 
énekkarba tömörülni, minősitő versenyeken részt venni. Egyet 
tudunk – de azt minden klubnál jobban –, adóbevallást készí-
teni.

Ezt követően a polgármester úr a város rövid és hosszú távú 
terveiről, a városban folyó – időseket érintő – kérdésekről tájé-
koztatta a tagságot, majd kötetlen, közvetlen beszélgetés for-
májában válaszolt a feltett kérdésekre, hozzászólásokra.

A program végén saját készítésű süteményekkel köszöntük 
meg polgármester úr látogatását.

 Fekete Lászlóné 
Fejér Megyei Adóügyi klub vezetője

Őszi kirándulásunk Esztergomba
A Győri Pénzügyőr Klub tagjai esztergomi kiránduláson vettek 
részt. Győrből autóbusszal igyekeztünk Esztergomba, ahol az 
egyik barátom várt, aki szakszerűen szervezett programot dolgo-
zott ki számunkra, bár nem idegenvezető. A buszpályaudvarról 
a szomszédos utcába sétálva felszálltunk a részünkre megren-
delt kisvonatra, s városnézésre indultunk a napsütéses időben. 
A városi kisvonatról a Bazilikánál szálltunk le, a téren önkéntes 
„idegenvezetőnk” ismertette a város és a Bazilika történetét, 
majd belülről is megnéztük az impozáns épületet.

Innen egyenesen az esztergomi vár északi körbástyáján álló 
hatalmas, közel tizenkét méter magas alkotásához mentünk. 
A szobor Melocco Miklós alkotása, Istvánt ábrázolja kétszeres 
életnagyságban, háttal a Dunának, amint szemből koronát he-
lyez fejére a koronázó püspök. Az egész alkotást mintegy keret-
be foglalja a román stílusú boltívként megjelenő, de valójában 
magát a koronát szimbolizáló, semmibe vesző ív, tetején a félre-
dőlt kereszttel. A süttői mészkőből készült kétalakos szoborcso-
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portot Szent István halálának évfordulóján, 2001. augusztus 
15-én avatták fel. Innen csodálatos panoráma nyílt a városra, a 
Dunára és a túloldali Párkányra. 

Az 518 méter hosszú Mária-Valéria hídon átsétáltunk Pár-
kányba. A hidat Feketeházy János tervezte, átadására pedig 
1895 szeptemberében került sor. Ettől kezdődően egészen 
1918-ig használata vámköteles volt. Nevét Mária-Valéria fő-
hercegnőről, I. Ferenc József lányáról kapta, aki Budán szü-
letett. A hidat két alkalommal is felrobbantották, majd régóta 
várt újjáépítése után 2001. október 1-jén adták át a forga-
lomnak. 

Párkányban a sétálóutcáról egy mellékutcába vettük az 
irányt, ahol betértünk a minket terített asztallal váró Casablan-
ca étterembe. Az ebéd elfogyasztása után frissen csapolt sörrel 
tankoltuk fel magunkat. Jóleső sétával – hölgyek taxival – fedez-
tük fel a visszavezető úton az autóbusz-pályaudvart, és a Tata-
bánya felé induló vonatra történt átszállással érkeztünk Győrbe. 
Kellemes és élményt nyújtó túránkat remélhetőleg még sokáig 
emlegetjük, mindenesetre köszönetemet fejezem ki önkéntes 
idegenvezetőnknek, Magyar Józsefnek, az esztergomi kertbará-
tok vezetőségi tagjának, aki ellátott bennünket két flaska itallal, 
hogy Győrig se szomjazzunk.

Írta és fényképezte: 
Jáni Lajos

…című csodálatos kiránduláson vettek részt a győri Arrabona 
Klub nyugdíjasai szeptember közepén. Első nap Telc és Hradec 
városával ismerkedtünk meg. Telč egy olyan hely, amely úgy 
néz ki, mintha Hans Christian Andersen történetéből ered-
ne. Belvárosát két fes-
tői partvonalú, ligetes 
halastó övezi. Telč az 
Alpoktól északra fek-
vő olasz reneszánsz 
legkiválóbb példája, és 
Európa egyik legszebb 
terével rendelkező 
város. Az 1992-ben 
az UNESCO világörök-
ségi listájára került 
település leglátványo-
sabb nevezetességei 
a telči kastély, mely 
körül tágas angolpark 
terül el, a lenyűgöző, 
festői, színes homlok-
zatú, árkádos barokk 
és reneszánsz stílusú 
házakkal övezett főtér. 
Hradec városa 480 m 
magasra épült, bájos 
fekvésű, szép város. Urai 300 éven keresztül építették, és 
fényesen rendezték be várukat. A sok szép hársfasorral éke-
sített város középpontjában terül el a háromszögletű főtér 
néhány reneszánsz, barokk, klasszicista homlokzatú falfesté-
ses polgárházzal. Tizenkét temploma, kápolnája és több ko-
lostora épült. 1996-ban nemzeti kulturális emlékművé nyilvá-
nították. Este elfoglaltuk szállásunkat Ceske Budojevicében.

Második nap egy tündéri kis falut Holosevicét néztük meg. 
A falu megőrizte a XVIII-XIX. századi népi építészetet „dél-cseh 
népi barokk” stílusban. Ennek alapján tökéletes képet ka-
punk, hogyan nézett ki egy tipikus cseh falu úgy száz évvel ko-
rábban. 1998 óta szerepel a világörökségi listán. Következő 

látnivalónk Hluboka volt. A város gyönyörű, romantikus Tudor-
stílusú várkastélyáról híres, amely csodás, hatalmas angol-
park közepén áll. Egykori tulajdonosai a Schwarzenbergerek 
voltak, akik a windsori kastély mintájára alakították át. A her-
cegek közel háromszáz évig éltek itt. Az ez idő alatt felhal-
mozott használati tárgyak, csaknem érintetlenül a helyükön 
maradtak, és ma is megtekinthetők. Délután újabb nagysze-

rű programunk volt a 
Budejevicei sörgyár 
meglátogatása. Itt 
megismertettek ben-
nünket a gyártás folya-
matával, majd egy kis 
sörkóstolóval búcsúz-
tak tőlünk.

Utolsó nap Cesky 
Krumlovot látogattuk 
meg. A szépséges 
Csehország bővelkedik 
lenyűgöző várakban 
és kisvárosokban. De 
Cesky Krumlov ékszer-
doboza talán mindet 
felülmúlja. 1992 óta a 
világörökség része. Ez 
a város maga a csoda 
– ahogy a Moldva ket-
tős kanyarulatában fel-
tűnik a vár és a felette 

őrködő kör alakú torony látképe, ahogy a szomszédos domb-
tetőn magasodik a Szent Vitus-székesegyház emblematikus 
épülete – Cesky Krumlov semmivel sem hasonlítható össze. 
Hazafelé még megálltunk Krems városánál. Krems városa 
és Wachau egy időben került fel a világörökségek listájára. 
Krems története szorosan összefonódik a bortermeléssel. Az 
idelátogatók macskaköves utcákban hangulatos borozókat, 
hagyományos és ínyenc éttermeket, valamint egy egészen 
különleges bor-élményvilágot találnak.

Háromnapos kirándulásunk nagy élményt nyújtott a részt-
vevőknek.

Horváthné Szakács Judit

DÉL-CSEHORSZÁG GYÖNGYSZEMEI…
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Várlátogatás Tolna megyében
Igazán szép, októberi napos időben találkoztunk, hogy elláto-
gassunk Ozorára és Simontornyára. Mindkét település az ott 
található váráról híres. Utunk Nagydorogon keresztül vezetett, 
és mivel már értesültünk arról, hogy a községben látható egy 
Kalap és Sipka Múzeum, gondoltuk nem hagyjuk ki. A gyűjte-
mény Stockinger Artur plébános nevéhez fűződik, aki életének 
nagy részét a tolnai dombok között töltötte, de nagyon sokat 
utazott a világban. Kívánságára állították ki féltve őrzött kalap-
gyűjteményét, amelyben több mint 160 kalap és sipka látható 
a világ számos tájáról. Különleges gyűjtemény, érdemes meg-
nézni. 

Utunk következő állomása ozorai Pipóvára volt, melyet Zsig-
mond király híres hadvezére, Filippo Scolari építtetett. A rene-
szánsz hangulatot idéző, felújított várkastély mindenkire nagy 
hatást gyakorolt a mediterrán belső udvarával, a felújított ter-
meivel, a hely egész hangulatával. Később a napsütötte virágos 
belső udvarban egy finom kávé mellett pihentünk, majd sétál-
gattunk a vár körül. A Simontornyai várat az 1270-es években 
építtette Simon alországbíró gótikus stílusban, róla kapta a 
nevét a vár és a település is. A reneszánsz műemlék történe-
téről is nagyon érdekes előadást hallottunk. A felújítást köve-
tően (1960–1975) lett látogatható. Mindkét várban rendeznek 
évente várjátékokat, de több különböző program között lehet 
válogatni. Annyira tetszett mindenkinek ez a kirándulás, hogy 
megbeszéltük, jövőre is folytatjuk a megyében, esetleg a kör-
nyék megyéiben a várak és történelmük megismerését.

Wiedemann Józsefné 
Tolna Megyei Adóügyi Klub

Vendégszeretetben a „végeken”
Ez év szeptemberében a pécsi adósok csapata felkerekedett, 
hogy baráti látogatást tegyen Eger városában. Az egri adósok 
klubja szeretettel és sűrű programmal várta a tömegközleke-
déssel érkező utasokat, akiknek fitten tartásáról a MÁV már 
Pesten gondoskodott, késés miatti futólépés formájában. Ven-
déglátóink megszervezték szállásunkat, étkezésünket, és tartal-
mas, érdekes múzeum- és műemlék-látogatásokat, hogy minél 
jobban megismerjük városukat és életüket. Végig a kísérőink 
voltak, és lelkesen mutatták be ne ve ze tes  sé  geiket.

Az első nap érdekessége a „város a város alatt” kiállítás volt, 
ahol időalagút segített megismerni Eger történetét, a pinceépí-
tés és borkészítés múltját és jelenét, amit belvárosi séta kö-
vetett. 

Második nap kisbusszal néztük meg az egerszalóki 
sódombokat, a mezőkövesdi Matyó Múzeumot, Takács Ist-
ván festőművész kiállítását, a szomolyai barlanglakásokat, a 
noszvaji De la Motte barokk kastélyt, majd visszatérve Egerbe 
az érseki palotát és az érseki pincerendszert.

Harmadik nap a sportmúzeum, az egri vár, Gárdonyi emlék-
ház, marcipánmúzeum, séta és kisvonattal a Szépasszony-völgy 
tette felejthetetlenné a kirándulást.

Negyedik nap városnézés után az Eszterházi Károly Egyetem 
épületében a könyvtár, Varázstorony és a Camera Obscura volt 
a program és persze a hazautazás.

Felsorolni sem lehet a látnivalókat, de sok olyat láttam, amit 
magánutazóként nem jutott volna eszembe megnézni, példa-
ként említeném a Takács István múzeumot, akiről eddig nem 
tudtam milyen jelentős templomfestő volt, vagy például nem 
vagyok sportrajongó, mégis élmény volt ennyit megtudni Eger 
sportéletéről és fürdőkultúrájáról. 

Sikerült minden nap feltöltődni és úgy elfáradni, hogy este 
már csak a törökfürdőre és egy kis esti beszélgetésre borozga-
tással voltunk képesek.

Köszönet lelkes vendéglátóinknak a szép napokért.
Katona Erika

Pécs

Borúra derű
Esőben indultunk el Kelebiáról háromnapos nagy buszos kirán-
dulásra. Az eső sajnos elkísért bennünket egész utunk során, 
de meg tudtuk valósítani az előre betervezett programokat, és 
még ráadásul jól is érezte magát a csapat. Kora délután meg-
érkeztünk szálláshelyünkre, a Korona Hotelbe, és a szobák el-
foglalása után elfogyasztottunk egy kiadós ebédet. Igaz, hogy ez 
egy előre tervezett tóparti bográcsos halászlé helyett alakult így, 
de a kinti 7 fokos „melegben” esős kísérettel nem ízlett volna 
ennyire az étel. 

Ebéd után megnéztük a százfős bútorgyárat, majd ellátogat-
tunk a tópartra is, ahol végigkóstoltuk egy nagykanizsai bará-
tom finom pálinkáit. Az italok nagyon jólestek a csípős, hideg 
szélben. Ennyi alapozás után vissza a szállodába, és kezdőd-
hetett a másik ottani barátom saját termelésű borainak esté-
be nyúló kóstolása, aki egyébként az idegenvezetőnk is volt a 
kiránduláson.

Másnap, reggeli után indultunk Szlovéniába, Lendvára. A ha-
táron átkelés itt egy kicsit más, mint nálunk a szerb határnál! 
Úgy mentünk át Szlovéniába, hogy még a nyomát sem lehetett 
látni, hogy hol volt valamikor az országhatár! Rövid vásárlá-
si lehetőség után elmentünk a Makovecz Imre által tervezett 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kérem tisztelt tudósítóinkat, hogy a 2020 márciusában 
megjelenő lapszámunkhoz február 10-ig szíveskedjenek 
eljuttatni írásaikat, és JPEG formátumú fényképeiket az 
amilapunk2@gmail.com elektronikus levélcímre, vagy a 
NAV NYOSZ 1093 Budapest, Mátyás u. 16. postacímre. Ké-
rem továbbá, hogy a terjedelem ne haladja meg az egy ol-
dalt (12-es betűméret, másfeles sortávolság), és a digitális 
fotók legalább 1 MB méretűek legyenek. 

Honlapunk 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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A novemberi tavaszban Márton-nap utáni lakomát csaptunk 
egy kis kirándulással Márianosztrán. Van ott egy vendéglő, 
a Kis Róza, ahol nagyon finomakat sütnek-főznek! Ezt a he-
lyet már jól ismerik a Fővárosi Pénzügyőr Klub tagjai, most is 
együtt látogattuk meg. Libacombot választottunk stílszerűen, 
de kérhetett sertéssültet, akinek ahhoz volt gusztusa. Svéd-
asztalos reggelivel várt minket az étterem ifjú tulajdonosa és 
csapata, és egy kupica pálinkával, forralt borral. 

Esőben indultunk kora reggel a Nyugati pályaudvarról cso-
portunkkal, de mire a vendéglői finom reggeli után a pálos 
rend csodálatos bazilikájához értünk, kiderült az ég. A Duna-
kanyar Klub tagjának Szabó Zsuzsának vezetésével felkap-
tattunk a meredek Kálvária-domb tetejére, ahonnan szép 
kilátás nyílik a Börzsöny hegy-völgyeire. A jótékony szél nem-
csak a felhőket szaggatta szét, de a frizurát sem kímélte. 

Az emelkedőn sorakozó vénséges hársfák alatt a legen-
da szerint még Napóleon sérült katonái is pihentek, akiket 
a Márianosztrán működő apácarend kolostorában gyógyí-
tottak. Kicsit többet is törődhetnének a famatuzsálemekkel, 
letörött ágaikat például le lehetne fűrészelni, ha már ennyire 
megható élni akarás van bennük! 

Kapun kívülről leskelődtünk be az éppen zárva tartó táj-
ház udvarára, míg Netye Misi és Kaizinger Tibi kvízkérdéseket 
tett fel a ház oldalára függesztett, és az udvaron látható hasz-
nálati eszközök rendeltetéséről. Városi lányok persze, nem 
mindent tudtak erről, de ők profik voltak.

Szokatlan szerepkörben találkoztunk Csík Bálinttal és fele-
ségével, Manyival, hiszen itt és most teljes mellszélességgel 
vendéglőtulajdonos fiúknak segítettek a kedves vendégek 
ellátásában. Kellemes zenét is kaptunk a kisvendéglőben, 
kiváló volt a hangulat. Bizonyára ebben az élményben lesz 
része a másnapi csoportnak is, hiszen mindannyian nem fér-
tünk volna el egyszerre a libalakomán.

Nyugdíjasklubunk fürgébb lábú tagjaival másztuk meg 
ebéd előtt az emelkedőt, élveztük a ragyogó időt. Amikor dél-
után hazaindultunk a vendéglőből, szakadt az eső megint. 
A mai időjárás egyike volt a novemberi bolondságoknak…

-g-

NOVEMBERI BOLONDSÁGOK

Művelődési Házba, ahol egy nagy ünnepségbe csöppentünk, 
kézművestermékek kiállítására és kínálására! A gyönyörű Szent 
Katalin-templom megcsodálása után következett a Lendva-
hosszúhegyi Vinárium-torony, amelynek 53,5 méter magas te-
tejéről optimális időjárási viszonyok között négy országba is be 
lehet kukkantani!

A híres CUK borházban ebédeltünk, amelynek a saját előállí-
tású borok kóstoltatásán kívül az a nevezetessége, hogy nagyon 

szép környezetben van, és a felkínált finomságokat mind csalá-
di alapon állítják elő az ottani tulajdonosok! Külön attrakció volt 
a fiatalasszony, Éva felvezető és kísérő szövege. Mindenki dőlt 
a nevetéstől!

Következett Dobronak, ahol megcsodálhattuk Európa leghí-
resebb és legszebb orchideafarmját. Itt évente több mint kétmil-
lió orchideát nevelnek. Amúgy pedig a látogatható része az egy 
igazi trópusi éghajlatú botanikus kert, ahol az embernek olyan 
érzése van, hogy az óriások birodalmában jár, hiszen olyan ha-
talmasra nő ott minden növény. Természetesen volt lehetősé-
günk kedvezményes orchideavásárlásra is!

A Nagykanizsa felé vezető visszafelé úton még megálltunk 
Tótszentmártonban Vlasics Lajos borpincéjénél, és elfogyasz-
tottunk egy szuper marhapörköltet tarhonyával. Természetesen 
közben itt is ment a borkóstoló, finomabbnál finomabb borok-
kal! Hogy a hangulat még emelkedettebb legyen, volt élő zene 
is. Tangóharmonika és trombita! Lehetett nótázni és táncolni is! 
Mondanom sem kell, hogy ilyen „kemény, fárasztó” nap után 
mindenkinek jólesett a pihenés!

Utolsó nap, a bőséges reggeli után kilenc órakor startoltunk 
visszafelé. Útközben megálltunk Baján, a Petőfi-szigeten lévő 
Vizafogó Halászcsárdánál egy búcsúebédre. 

Jó program és jó csapat volt, jól éreztük magunkat, amit sok 
fotón megörökítettünk. 

Horváth Zoltán
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Újjászületés
Előző számunkban Laphistória címmel megjelent egy rövid 
szaksajtó-történeti áttekintés, amely azzal zárult, hogy a Pénz-
ügyőr újság utolsó megjelenése után csaknem két évvel új la-
pot vehettünk a kezünkbe #hivatal címmel. Szeretnénk többet 
tudni róla, ezért a Központi Irányítás Sajtó- és Kommunikációs 
Főosztályához (SKF) fordultunk kérdéseinkkel.

A lap impresszumából kiderül, hogy a szerkesztésért a főosz-
tály felel, vagyis itt működik a szerkesztőség. Olvasóink bizo-
nyára szívesen bepillantanak a kulisszák mögé, ahová Aszalós 
Andrea főosztályvezető asszony kalauzol el bennünket.

„Húsz év újságírói múlttal, amiben több év is szólt egy 
üzleti lap főszerkesztői munkálatairól, minden vágyam az 
volt, hogy egyszer még az életben közreműködhessek egy 
számomra kedves újság készítésében. Ehhez az erős indít-
tatáshoz társult kiváló kollégáim rendkívüli kreativitása és a 
NAV-ban adódó hálás, belső kommunikációs feladatok fele-
lőssége. Úgy érzem, élvezzük mindannyian ezt a munkát, a 
kollégáktól rengeteg elismerést kapunk és elhivatottságunk 
is érvényre jut a sorok között. Az vezérel bennünket, hogy 

olyat és úgy tegyünk közzé, hogy az a NAV minden volt és 
jelenlegi munkatársának örömére szolgáljon és érdeklődé-
sére tartson számot. Igyekszünk egyensúlyt tartani a szak-
területekről szóló hírekben. Lapszerkesztési filozófiánk egyik 
sarkalatos pontja, hogy a címlapon mindig munkatársak sze-
repeljenek, lehetőség szerint egy feladathoz kapcsolódó csa-
pat valamilyen egyedi beállításban, frappáns címmel. Ami 
igazán felemelő, hogy egy közigazgatási hivatalban igazán 

profi szerkesztőséget tudtunk létrehozni. Nálunk egy címlap-
fotózás ugyanolyan nagy gonddal, sminkessel, komoly világí-
tástechnikával, tehetséges grafikus közreműködésével zajlik, 
mint az ismert médiapiaci termékek stábjánál. Bízom benne, 
hogy jó szándékú törekvéseink, a sok befektetett energia célt 
ér, és az általunk közvetített vezetői üzenetek, fontos hírek, 
események, és a komoly cikkek közé csempészett humor »el-
találja« kollégáinkat.” 

*
Tíz év fotóriporteri gyakorlattal került a Vám- és Pénzügyőrség-
hez 1998-ban Láng-Miticzky András pénzügyőr alezredes, a fő-
osztály kommunikációs kiemelt szakreferense. 

Megörökített minden jelentős testületi eseményt, a kol-
légák szakmai munkáját. Ezek a fotók adták a szaklap kép-
anyagának döntő részét is, így közelről láthatta, segíthette a 
lapkészítést. Emiatt is mondott igent 2003-ban, amikor felkér-
ték, vállalja el a szerkesztői feladatot. A Pénzügyőrt 2017-ig 
szerkesztette. 

– Amikor meghallottuk az új lap címét, nyugdíjas körben elég 
bizarrnak tartottuk…

– Az adóhivatallal történt integráció után még több mint hat 
évig Pénzügyőr név alatt futott a szaklap, noha ebben az idő-
szakban már adószakmai témák is folyamatosan szerepeltek 
benne. A VIVA Média Holding tulajdonosának, Moldován Ta-
másnak elhunytát követően megszűnt az 1990 óta lapunkat 
gondozó kiadó. Az új kiadó megtalálása pedig időigényes volt. 
Amikor eljött a szaklap folytatásának lehetősége, új nevet kel-
lett keresnünk, hogy ne csak tartalmával, de immár a címével is 
minden munkatársunkat megszólítsunk. A címet fiatalosnak és 
lendületesnek szántuk, de nem volt egyszerű dolgunk. Egy NAV-
on belüli pályázatot is hirdettünk, amiből végül az SKF egyik 
kollégájának ötlete került ki győztesen. Azt gondolom, azóta 
megjelenésében, tartalmában is nagyot változott a lap, elegáns 
magazinná lett.

– A Pénzügyőr hagyományosan havonta jelent meg, az új lap 
viszont minden második hónapban. Ez így marad?

– Főosztályunkon a külső kommunikáció (sajtó, hon lap-
szer kesz tés, közösségi média) és a NAV arculatformálása 
(külső helyszíni aktivitások, kiadványok, PR-anyagok) mellett 
különös hangsúlyt fektetünk a szervezet belső kom mu ni ká-
ció já ra. Ennek több pillére van, például az intranetes belső 
hálózatunk tartalomfejlesztése, az ezen a felületen rendsze-
resen jelentkező reggeli friss hírek, vagy az egy-egy aktuali-
tást feldolgozó havi hírlevél, a NAVigátor. Ebbe a sorba illesz-
kedik a #hivatal is. Magazinunkat kézbe véve, munkatársaink 
vezetői interjúk mellett az aktuális szakmai hírek hátteréről, 
a szervezet stratégiai célkitűzéseinek megvalósításáról olvas-
hatnak, de témáink között szerepel egy-egy érdekes hobbi-
jú vagy kiemelkedő sportteljesítményt elérő munkatársunk 
portréja éppúgy, mint vezetőink személyes gondolatai, vagy 
körkép az aktuális közösségi programokról. Hogy aktuálisak 
is maradjunk, de a sokrétű tartalom mellett maroknyi csapa-
tunk a magas színvonalú kivitelt is meg tudja őrizni, a kéthavi 
megjelenés látszik optimálisnak. A kinyomtatott lapok számát 
azonban szándékaink szerint jövő év közepétől meghárom-
szorozzuk.

– Nagyszerű! Mivel eddig csak egy-két példány jutott el a 
Nyugdíjas Szövetséghez, kérhetnénk annyit, amennyiből leg-
alább mutatóba küldhetünk klubjainknak is?

– Azt gondolom ennek semmi akadálya, hiszen folytatva a 
hagyományt, szeretnénk, ha a #hivatal is eljuthatna a klubokon 
keresztül nyugállományú kollégáinkhoz.

– Köszönjük előre is! Sok sikert kívánunk a megújult szak-
laphoz!

Bogschützné Gados Júlia

Aszalós Andrea és Láng-Miticzky András az első lapszám készítése 
közben 



14 a Mi lapunk – XXII. évfolyam

„Akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha nem 
gyúl ki halvány furcsa mosolya”

Életének 80. évében méltósággal és türelemmel viselt 
betegség után csendesen elhunyt Senviczki Béla nyugal-
mazott százados. Pénzügyőri pályáját Hidasnémetiben 
barna ruhás vámosként kezdte. Hamarosan Kőszegre 
helyezték, ahol kezdetben beosztott, majd parancsnokhe-
lyettes lett.

A bucsui vámhivatal élére 1976-ban nevezték ki, ahol 
1989-ben történő nyugdíjazásáig szolgált. Beosztottként 
és vezetőként is ízig-vérig pénzügyőr volt, aki a jó mun-
kahelyi légkör kialakításáért rendkívül sokat tett. Jogsza-
bályi keretek között mindvégig igyekezett emberséges 
döntéseket hozni. Nyugdíjba vonulása után még sokáig 
dolgozott, munkáját mindenütt elismerték.

Nyugdíjasklubunknak két cikluson keresztül vezetője, 
majd aktív tagja lett. Szinte valamennyi rendezvényünkön 
részt vett. Ő volt a nótafánk, gyönyörűen énekelt. Halála 
előtt néhány héttel még együtt voltunk, ahol eldalolta a 
legkedvesebb nótáját. „Nincs már több tavaszom, és ez a 
nyár sem a régi már” hangzott ott, akkor utoljára. Mintha 
érezte volna az elmúlást. Az égi színpadon bizonyára még 
gyakran felcsendül a dal.

Halála családjának felfoghatatlan veszteséget jelent, 
klubunk pedig talán soha nem tudja pótolni hiányát. Vi-
gasztalásul a költő soraival búcsúzunk, aki így versel:

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába száll-
nak árnyak, álmok, évek”

Béla, nyugodj békében! Emlékedet kegyelettel meg-
őrizzük!

Szalay István
klubtag

ELMENT A NÓTAFA

Országos 
fináncnap 
Sokan csak utólag hallottak az októberi országos fináncnapról, 
amelyre a legkitartóbbak jöttek össze, hogy az évente sorra ke-
rülő találkozón jól érezzék magukat egymás társaságában. Az 
utazási és étkezési költséget itt mindenki maga állja, ebben 
is különbözik a hajdani országos találkozóktól, viszont éppen 
emiatt házastársakat is el lehet hozni, ami régen nem így volt. 
Pasarét adott otthont most is a nyugdíjas vámosoknak és pénz-
ügyőröknek, ahol a Pénzügyőr Zenekar kitűnő muzsikusainak 
dallamos számaira táncra is perdültünk, és közösen eléne-
keltük a fináncnap indulóját, az „Újra itt van a nagy csapat!” 
kezdetűt. Jó volt találkozni a ritkán látott kollégákkal is. Remek 
volt a hangulat! Köszönet érte dr. Balogh György nyugállományú 
altábornagy úrnak, aki évekkel ezelőtt kitalálta a rendezvényt, 
s azóta is rendszeresen összehívja az egykori munkatársakat, 
bárhol szolgáltak is aktív korukban.

A kollégákat köszöntő és a vámszakmát dicsérő ünnepi be-
szédének végeztével ajándékot vehetett át dr. Kaizinger Tibor 
elnök úrtól, aki debreceni látogatásáról hozta el a Berettyóúj-
falun élő és alkotó kollégánk, Nagy István egyik festményét. Az 
egykori ártándi vámhivatal-parancsnok nem tudott eljönni a ta-
lálkozóra, így ezt a képet küldte maga helyett.

Ismervén Pasarét éttermi alkalmazottainak létszám gond-
jait, az ebéd tálalásában önkéntes segítők vettek részt, „fiúk-
lányok” vegyesen! Így még bensőségesebb, családiasabb lett az 
összejövetel. Remekül éreztük magunkat, és nagyon örültünk a 
napokban kilencvenedik életévét betöltő Nagy Kálmán, a nyolc-
vanas éveit taposó Bányai Laci, Borbély Feri, Budavári József, 
Sárosi Gyula, Szűcs Gyula, Bukovics Benjámin és az őket lassan 
beérő többiek jelenlétének. 

Már most felhívom mindenki szíves figyelmét, hogy jövőre is 
lesz találkozó, tessék figyelemmel kísérni a honlapot, ahol idő-
ben megjelenik a felhívás!                                                 -schütz

Hímzőköri siker
Sütő Margit (az Egri Adóügyi Klub tagja – szerk.) tősgyökeres os-
torosi lakos, mindössze két éve jár egy mezőkövesdi hímző szak-
körbe, és máris komoly szakmai elismerésekkel büszkélkedhet: 
első díjat nyert egy békéscsabai népművészeti kiállításon. Kü-
löndíjas lett az asztalterítője a mezőkövesdi Kisjankó Bori kiállí-
táson, amely jelenleg már a budapesti Népművészeti Múzeum 
kiállításán szerepel, és amely rövidesen világkörüli útra indul 
egy vándorkiállítás keretében. Margit eddig elsősorban ómatyó, 
matyó, furtai, komódi, zoboraljai mintákat hímzett, de tervei kö-
zött szerepel palóc motívumú alkotások elkészítése is.

Tudását, tapasztalatát örömmel megosztaná Ostoroson is 
szakköri, klubfoglalkozásos keretek között.

Forrás: 
Rédei Miklós Közösségi Ház, Ostoros, Facebook poszt

Az idén 6. alkalommal rendezték meg a Veszprémi Aréná-
ban a Bakonyi Ízek Vásárát. Az esemény a környékbeli kis-
termelők bemutatója kóstolással – vásárlási lehetőséggel 
egybekötve. Nem hiányoztak különféle játékok gyermekek 
részére. Külön érdekesség volt a balatoni halak bemuta-
tója.

A programban olvastam, hogy 14-15-óráig a „…és még 
mindig szól Pénzügyőr Big Band” játszik. Mint „hűséges” 
követője a zenekarnak, nem hagyhattam ki. Nagyszerű mű-
sort hallgathatott a jelen lévő közönség, miközben fogyasz-
totta a helyi finomságokat.

Veszprém, november
HL

PÉNZÜGYŐR BIG BAND
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„Jóska, levet hozott a posta” mondja a dal, és valóban, több 
mint száz nyugdíjas jött el a Vas megyei nyugdíjas-találkozóra 
Szombathelyen. Szépen feldíszített terem várta a nyugdíjaso-
kat a szokott helyen, a „C” épület első emeletén. Az aktív veze-
tés részéről megjelent Fekete Attila dandártábornok igazgató 
úr, aki részletesen beszámolt a megjelenteknek a folyó mun-
kákról, létszámról és eredményekről. Bemutatta a vezetésben 
frissen kinevezett Bársonyné Csitkovits Edina adóügyi igazgató-
helyettest. Ezenkívül megjelent dr. Szakály Emőke végrehajtási 
igazgatóhelyettes, Szalay József ellenőrzési igazgatóhelyettes, 
dr. Tóth Zoltán ezredes,vámszaki igazgatóhelyettes, s a hu-
mánpolitikai vezető Nagy Csaba alezredes. Tehát summázva: 
minden aktív osztályvezető képviselte az osztályát. Az Adóági 
Nyugdíjas Klub részéről Kissné Bujdosó Rozália adott tájékoz-
tatást a megjelenteknek a klubéletről és a klubba belépés le-
hetőségéről. 

Szót kaptam, és éltem a lehetőséggel, hogy átadjam a NAV 
NYOSZ elnökségének üdvözletét, és kimentsem a elnök urat, 
dr. Kaizinger Tibor ezredest, mivel egy napon sikerült megszer-
vezni a nyugdíjas-találkozót Nyugat-Dunántúl megyéiben, értsd 
alatta Győr, Szombathely, Zalaegerszeg. Még csak cifrázza, hogy 
Nyíregyháza is ezen a napon tartotta a találkozót. Így mindenki 
maradt a helyén. Győrben Horváth Attila adóági elnökhelyettes, 
és Zalaegerszegre Varga Sándor elnökségi tag utazott, ahol re-
mélem, jól érezte magát.

 Kihasználva a helyzetet, vittem magammal belépési nyilatko-
zatot, és NAV NYOSZ honlapot is nyomtattam ki szép számban, 
mivel az információt terjeszteni kell. Remélem, lesz foganatja 
mindkét lapnak. (Agitátor voltam.)

Végül, de nem utolsósorban Füst László alezredes igazga-
tási osztályvezető szerepéről: a tőle megszokott eleganciával 
vezette le a találkozó protokoll részét, bemutatta a megjelen-
teket, majd egyperces néma felállást kért az elhunyt kollégák-
ról való megemlékezés miatt. (A dolog szomorú érdekessége, 
hogy a magammal vitt „NAV Nyugdíjasok honlap” kinyomtatott 
oldalán Kondorosi Jánosné szül.: Füst Julianna nyugalmazott 
pénzügyőr őrnagy, a Hegyeshalmi Vámhivatal kirendeltség ve-
zetőjének – akivel rokonságban állt – tragikus halálhírét ol-
vashattuk.) 

A tájékoztatók és bevezetés után a NAV igazgatóság finom 
falatokkal és üdítő italokkal kedveskedett a nyugdíjas kollégák-
nak. (Nem pörkölt volt, ezt azért írom, mivel mire rám került a 
sor, épp megérkeztek a finom falatok, és kibuggyant belőlem: 
„Megérkezett a pörkölt!” – tévedtem. 

Ezek után szabadon jött és ment a csapat, jóízű beszélge-
tések és egymásra találások voltak, és oly jól éreztük magunk, 
hogy fénykép sem készült a találkozóról (Mea culpa, mea 
maxima culpa).

Rózsa Róbert
régiófelelős és klubvezető 

Ez év októberében a NAV 284 baranyai nyugdíjasa – 179 fő az 
adó és 105 fő a vám részéről – vehette kézhez Huber Éva igaz-
gató asszony kedves hangú és megtisztelő meghívóját, misze-
rint nyugdíjas-találkozó szerveződik megyénkben. 

November 14-én egy év után újra találkozhattak a régi kol-
légák egymással, hiszen szép számmal, százkilencen (84 adós 
és 25 vámos) gyűltünk össze a székház nagy tanácstermében. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy egykori és még ma is aktív ve-
zetőink, Hajgató Zoltán pénzügyőr ezredes úr, Borissza László 
pénzügyőr alezredes úr, valamint Bukovics János pénzügyőr al-
ezredes úr is megtisztelt bennünket, és egyenruhát öltve meg-
jelentek köztünk.

Elsőként az igazgató asszony üdvözölte a megjelent nyugdíja-
sok népes táborát. Beszédében rövid tájékoztatást kaptunk az 
elmúlt év eseményeiről, a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigaz-
gatóságának eddig elért eredményeiről, illetve röpke betekin-
tést nyerhettünk az adó- és vámigazgatás várható változásaiba. 
Köszönjük az igazgató asszonynak és az igazgatóság munka-
társainak.

Majd az igazgató asszony bemutatta az év közben beiktatott 
NAV NYOSZ dél-dunántúli régiófelelősét, Barics Ferenc nyugdí-
jas pénzügyőr alezredes urat, illetve megköszönte Varga Imre 
nyugdíjas pénzügyőr ezredes úrnak a nyugdíjasokért végzett 
munkáját, aki év közben lemondott posztjáról.

A köszöntőt követő ebéd és kötetlen beszélgetés közben 
Fischer Péter nyugdíjas pénzügyőr hadnagy képes beszámolóit 
tekinthették meg a vendégek arról, hogy a nyugdíjba vonulással 

nem áll meg az élet, csak elkezdődik egy új, amelyet kirándulá-
sok, színes programok tarkítanak, s külön értékük, hogy a két 
baranyai klub együttműködve szervezi őket. A vetítés remélhe-
tőleg mindenkit meggyőzött arról, hogy érdemes a NAV NYOSZ 
tagjának lenni.

Az ízletes ebéd és egy-egy pohárka jóféle nedű mellett ke-
délyesen elbeszélgethettek a már nyugdíjas és a még aktív ál-
lomány tagjai. A jól sikerült rendezvény után mindenki abban 

bizakodva tért haza, hogy az „egy év múlva veled ugyanitt” még 
népesebb táborral valósul meg. 

Nagyon köszönjük a szervezők áldozatos munkáját, hiszen 
ezzel a nappal egy szívmelengető élménnyel gazdagodtunk.

 Fischer Péter
Pécsi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub

Nyugdíjas-találkozó 
Baranya megyében

Vas megyei találkozó
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Előző lapszámunk megjelenése óta Gál János ny. pénzügy-
őr őrnagy (79) bánrévei, Kiss Lászlóné Böbe ny. bevallási 
főelőadó (64) egri, Senviczki Béla ny. pénzügyőr százados 
(79), Fehér László ny. pénzügyőr őrmester (54) szom-
bathelyi, Nagy József ny. főrevizor-főelőadó (75) emődi, 
Kaposvári József ny. pénzügyőr százados (80) salgótar-
jáni, Simon György ny. pénzügyőr alezredes (68) kiskő-
rösi, Mojzer Antal ny. pénzügyőr őrnagy (99) nyíregyházi, 
Kondorosi Jánosné ny. pénzügyőr őrnagy (82) hegyeshal-
mi nyugdíjasaink elhunytáról kaptunk értesítést.

Nyugodjanak békében!

GYÁSZ

Idősek világnapja
Hogy mivel lehet még érdekesebbé, izgalmasabbá tenni nyugdí-
jas életünket, arra Untener Erika kínált lehetőséget a Seniorfeum 
kulturális találkozó megrendezésével október 1-jén, az idősek 
világnapján. A vele készült interjúból minden részletet megtud-
hatunk az ötlettől a megvalósításig. 

Egyik fontos szervezési feladata volt helyet találni a rendez-
vénynek, és vezetőket megnyerni a műsor megtekintésére. 
A NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnöksége által 
meghívottak közül néhányan el is tudtak jönni az esemény-
re, vagy legalább elküldték a helyettesüket. A legnagyobb se-
gítséget dr. Minya Mihály pénzügyőr dandártábornok úrtól, a 
NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatójától 

kaptuk, aki rendelkezésünkre bocsátotta a hivatal tágas ok-
tatótermét. A vendégek között üdvözölhettük még Gulyásné 
Rajnai Gabriellát a Központi Irányítás képviseletében, Gassné 
dr. Radó Katalint a Kelet-Budapesti Adó- és Vámigazgatóság 
folyószámla-kezelési és -végrehajtási igazgatóhelyettesét, 
Kothencz Istvánt, a Dél-Budapesti Adó- és Vámigazgatóság 
adóügyi igazgatóhelyettesét, a KEKI képviseletében Molnár 
Anikó osztályvezetőt és Turi Zsolt őrnagy, kulturális főrefe-
renst, valamint Nemes Istvánt, a NAV Országos Szakszerve-
zetének elnökét. A NAV NYOSZ korábbi elnöke, Czikora András 
nyugállományú pénzügyőr vezérőrnagy úr szintén megtisztelte 
jelenlétével a rendezvényt.

Szinte teljes létszámban jelen volt az elnökség, és a buda-
pesti nyugdíjasokon kívül Pécsről, Kelebiáról, Debrecenből, 
Győrből, Egerből, Székesfehérvárról, Balassagyarmatról, Hód-
mezővásárhelyről, Komáromból, Sajóvámosról, Miskolcról, ér-
keztek résztvevők és/vagy nézők.

A titkárságon komoly háttérmunkát végzett Bozányné Nemes 
Rita titkár és Gregorné Abonyi Ilona. Ők a helyszínen is aktívan 
hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. Csík Bálint 
elvállalta a technikusi szerepkört – a hangerősítést és a számí-
tógépet kezelte. Megbízott fotósok, Fogarasi László és felesége, 
Éva készítették a hivatalos felvételeket, külsős szakemberek 
pedig videón örökítették meg a műsort.

Mielőtt az első produkcióra sor került volna, dr. Kaizinger Ti-
bor elnök, Horváth Attila és Horváth Zoltán alelnökök „felavat-

ták” az elnökség által alapított új elismerést, amelyről lapunk 
más rovatában számolunk be.

Az idősek világnapja hivatalos mozzanata volt még a 93 éves 
Kurucz Gyuláné Katalin  köszöntése virágcsokorral és emléklap-
pal. Az elnök úr üdvözölte a nézőként jelen lévő kolléganőt  mint 
az első női pénzügyőrök 
egyikét abból az alkalomból, 
hogy idén hetven éve kerül-
tek a szebbik nem képvise-
lői a testületbe.

*
Külön műsorfüzet gondos-
kodott a nézők és a szerep-
lők tájékoztatásáról. Ennek 
alapján, a fellépések sor-
rendjében ismertetjük az 
előadók névsorát: 

Szűcsné Pozsa Antónia 
(próza), Egyed László (vers), 
Szabóné Szegedi Karolina 
(szintetizátor), Sütő Mar-
git (ballada), Untener Erika 
(sanzon, saját vers), Scheer Istvánné (saját vers), Pótári György 
(fuvola), Sipos Mari (saját esszé), dr. Major Mária (tangóhar-
monika, videófelvételről), Pap Mária (népdal), Bene Edit (saját 
vers), Izápi Lászlóné (vers), Krasznai Kázmér (népdal, okarina), 
Kováts Gertrúd (vers), Kenyér István (dal, gitáron kísért Bozsó 
János), Gorzsás Antal és Csendom Józsefné (néptánc). 

Az alkotók, akiknek felajánlásából ajándékot kaptak a sze-
replők: Berkó Edit, Dobos Ágnes, Horváth Zotánné Böbe, Gé-
mes Gézáné, Gulybán Andrea, Németh Éva, Borissza Tiborné.

Az Ősfehérvár Alkotóközösség részéről: Langer Gabriella, 
Kő Cecília, Szemenyei Éva, Nagy Marianna, Pásztor Judit, Igaz 
Gyöngyi, Idei Pintér Mária, Horváth Kati, Szőcs Sarolta, Csikós 
Julika.

Annyit még mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a fellépők 
között valódi szépkorúak is voltak, nyolcvan év felettiek (Egyed 
László, Scheer Ilike és Krasznai Kázmér/Kazi bácsi), csodála-
tos példaképei az időskor tartalmas, tevékeny, minőségi meg-
élé sének.

-lia


