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Tisztelt Küldöttgyűlés!
Tisztelt Nyugdíjastársaim, kedves vendégeink!
A NAV NYOSZ elnöki pozíciójának betöltése óta harmadízben 
számolok be közgyűlés előtt szövetségünk előző évi munkájá-
ról, teljesítményéről. Örömmel jelentem ki, hogy Szövetségünk 
a 2019. évben rendezetten, stabilan működött, közösségi éle-
tünk, tevékenységünk továbbra is gazdagnak és értékesnek 
mondható.

Nem történtek – legalábbis szervezetileg – olyan változások, 
külső vagy belső döntések és események, amelyek a működé-
sünkben lényeges változást vontak maguk után. Mind a közigaz-
gatásban, mind a rendészeti szervek nyugdíjasainak körében 
példátlan az a támogatás, amit a mi nyugdíjasszövetségünk a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete és vezetősége részé-
ről élvez, mind központi, mind regionális szinten. Évtizedekre 
visszanyúló szokás szerint továbbra is állandó pénzügyi, ter-
mészetbeni, valamint számos más formában nyújtott támoga-
tásban részesülünk, melyek a szövetség és a területi klubok, a 
tagság kiegyensúlyozott működését biztosítják.

Stabil körülmények, szervezeti 
keretek
Szövetségünk stabil jogszabályi és szervezeti formában, ren-
dezett pénzügyi keretek között működött. A stabil jogszabályi 
körülményeket az Alapszabály, a NAV vezetésével megkötött 
Együttműködési Megállapodás és a nyugdíjasokra vonatkozó 
jogszabályok foglalják keretbe. Az Alapszabály az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján olykor mégis korrigálást igényel, amely 
csupán finomítást és a gyakorlathoz igazítást jelent. A benyúj-
tott módosítás megvitatása, elfogadása a mai küldöttgyűlés 
feladata.

Az Együttműködési Megállapodásban foglaltak mindkét rész-
ről teljesültek. Nem tapasztaltunk az elmúlt évben olyan problé-
mákat, amelyek a korábbi években előfordultak, egyetlen eset 
okozott átmeneti zavart, mégpedig a Mátyás utcai klub szolgál-
tatásának megszűnése, a klub bezárása. Mostanra ez is megol-
dódni látszik. A NAV szervezetében sem jogszabályi, sem olyan 
vezetői, személyi változások nem álltak be, amelyek érezhetően 
megváltoztatnák az aktív–nyugdíjas kapcsolatot, a képviselet 
és támogatás módját.

A NAV nyugállományú tagjainak száma mintegy 10 ezer, 
ennek mindössze kicsivel több, mint egyötöde tagja a 
nyugdíjasszövetségnek. Országszerte 46 klub működik, tavaly 
nem szűnt meg egy sem, és új klub sem jött létre. 2018-ban 
2104 fő, a pártoló tagokkal együtt 2297 fő tagdíjat is fizető 
tagunk volt. 2019-ben ez 170 fővel növekedett, ami azért ör-
vendetes, mert egy nagy létszámú klubnak felel meg. Tehát, 

a tavalyi létszámemelkedésnek köszönhetően mondhatjuk ki, 
hogy nem minden ötödik, hanem már minden negyedik NAV-
nyugdíjas klubtag is. Továbbra is szeretettel fogadjuk a soraink-
ba lépőket, és örülünk azok hűségének, akik régóta aktív tagjai 
a közösségünknek.

Látható azonban, hogy az idősödő korosztályból egyre töb-
ben maradnak távol. Jelentős a mozgásukban korlátozott, vagy 
az időskori betegségek miatt kieső tagok aránya, illetve az el-
halálozásból adódó fogyatkozás is, amely mindig megrázó a kö-
zösség számára.

Bár nagy érdeklődés mutatkozik a klubprogramok iránt – leg-
alábbis társalgás, híradások szintjén –, mégsem tudjuk jelen-
tősen növelni létszámunkat. Ennek okait erre irányuló felmé-
résben, akár a nyugállományba vonulás időszakában lehetne 
hitelesen felmérni. Talán kiderülne, hogy fáradtság, közöny, csa-
ládi okok, egészségi állapot vagy netán más körülmény okoz-
za-e a távolmaradást. De többet tehetnének a népszerűsítés 
terén maguk a klubok, klubtagok is meghívással, bátorítással, 
bevonzással.

Hasonló a tapasztalat az éves megyei nyugdíjas-találkozókon 
is, amelyeken a pénzügyőrök száma feltűnően kevés. Szomorú 
körülmény, hogy az EU-csatlakozás és a szolgálati törvény vál-
tozásai miatt tömegével nyugdíjba vonuló pénzügyőrök részéről 
legalább egy évtizedre megszűnt az utánpótlás, olyan nagy kor-
osztályi szakadék keletkezett a hivatásos állományban. A cse-
kély számú nyugállományba vonuló, és a szolgálati járandóság 
hatálya alá eső kollégák zömében távolságtartóak, érdektele-
nek irántunk. Tisztelet a kevés kivételnek, akiket a kellemes 
programok, vagy a körön belül lévő kollégáik mégis bevonzanak. 

Beszámoló a 2019. évről
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A tiszteletet soraikból a klubvezetést vagy más posztokat elvál-
lalók érdemlik ki leginkább. Az adóterületről frissen nyugdíjba 
vonultak körében ennél jobb a helyzet, a Nyugdíjas Szövetség 
népszerű, a tagság utánpótlása az adóági oldalról biztosított.

Pénzügyi helyzetünk
A Szövetség gazdálkodása megfelel a jogszabályi feltételeknek, 
pénzügyileg biztos alapokon állunk. A Felügyelő Bizottság fele-
lősen, szoros felügyeletet gyakorol a Szövetség gazdálkodása 
felett. A megnövekedett pénzügyi forgalom és a jogszabályi elő-
írások módosulásai miatt az elmúlt évtől külső könyvelőt fog-
lalkoztatunk, eddigi munkája arra enged következtetni, hogy jó 
kezekbe került a gazdasági tevékenység.

A pénzügyi tervezésben szinte minden évben problémát oko-
zott, hogy a NAV támogatása késlekedett. Az elmúlt évben az 
első féléves összeg augusztus közepén érkezett a számlánkra, 
nem kis bonyodalmat okozva a tervezésben, kifizetésekben. 
Sajnos emiatt a kényszerű és rendszeres kiadásokra biztonsági 
tartalékot kell átvinnünk egyik évről a másikra.

A NAV-támogatás és a tagdíjak kiegészítéseként az elnökség 
létrehozta a Pályázati Munkabizottságot Horváth Attila alelnök 
vezetésével. Eddigi legnagyobb eredmény a Béres Alapítványtól 
kapott 3 millió forintot meghaladó étrend-kiegészítő termékcso-
mag, amit nagyobb rendezvényeinken osztottunk szét a tagság 
körében.

Változatlanul szorgalmazzuk, hogy a helyi klubok is keressék 
a lehetőséget a területi állami és nyugdíjasszervezeteknél, ön-
kormányzatoknál, cégeknél, hogy esetenként, sikeres pályáza-
tok révén, hátha kiegészíthetik a pénzügyi keretüket. Vannak 
klubok, amelyek sikeres pályázattal rendszeresen támogatá-
sokhoz jutnak a helyi önkormányzattól.

Szövetségünk másik kiemelt feladata a szociális és kegyeleti 
gondoskodás, amit a Szociális és Kegyeleti Bizottság, illetve az 
Alapítványunk Kuratóriuma gondosan lát el.

Kapcsolatok más civil 
szervezetekkel, egyesületekkel
Az elnökség az elmúlt években feladatként határozta meg a 
kitekintést, nyitást, kapcsolatok építését, együttműködést első-
sorban a NAV által támogatott egyesületek, a PSE, a NAV IPA, 
valamint a szakszervezetek felé.

Sajnos látványos eredményekről nem számolhatunk be, 
a kapcsolatok szinte egyoldalúak, csak mi hangsúlyozzuk az 
együttműködés szándékát. Az említettek a szóbeli ígérete-
ken kívül nem igazán partnerek, pedig a kölcsönös előnyöket 
kihasználva mindkét fél részéről pozitívumokkal járhatna az 
együttműködés. Az országos nyugdíjasszervezetek – vélemé-
nyem szerint – politikailag elkötelezettek, így nem illenek össze 
a mi semleges működésünkkel.

Programjaink
Örömmel tölt el, hogy a megszokott programok, kirándulások, 
múzeumlátogatások és egyéb kulturális programok mellett 
2019-ben új kezdeményezésű, nagy formátumú rendezvé nyeink 
is voltak. Ezek közül kiemelkedik a Nyárbúcsúztató Fesztivál 
és Főzőverseny, amit már kétszer megrendeztünk. A korábbi, 
évtizedeken át tartó országos nyugdíjas-találkozók hangulatát 
próbáltuk folytatni, megújult köntösben. A rendezvény legutóbb 
2019. szeptember 6-án volt, amely nagy sikert és visszhangot 
ért meg a délután beköszöntő eső ellenére is. Ezen a rendez-
vényen mintegy 360 fő vett részt az ország minden pontjáról. 

A sikerre hivatkozva már most szervezés alatt van az idei ren-
dezvény is.

Sikere volt a SENIOR tízpróba szellemi és sportvetélkedő-
nek is, amelyet a Nyárbúcsúztató Fesztivállal egy időben kellett 
megrendeznünk. Folytatása idén októberben lesz.

Először rendeztük meg 2019. október 1-jén az idősek világ-
napja alkalmából az „ORFEUM”-ot, amelyen bemutatkozhattak 
azon nyugdíjastársaink, akik művészi vénával és tehetséggel 
rendelkeznek.

Több, más, kisebb létszámot megmozgató rendezvényünk is 
volt, amelyek közül kiemelt figyelmet érdemel „A MI VILÁGUNK 
LENCSÉN KERESZTÜL” című fotókiállítás, amelynek anyagából 
vándorkiállítást rendeztünk azon megyékben, ahol erre fogadó-
készség mutatkozott.

Tisztelt Küldöttértekezlet!
Ahhoz, hogy Szövetségünk a jövőben is hasznos, és minden 
egyes tagjának értékes, minőségi programot nyújthasson, 
az Önök közreműködése nemcsak ma, hanem az év minden 
egyes napján fontos és szükséges. Kérem, hogy a saját te-
rületükön, lakóhelyükön vegyenek részt minél aktívabban a 
nyugdíjasközösség munkájában.

Ezúton fejezem ki köszönetemet az elnökségnek, a klubveze-
tőknek, a klubtagságot bármilyen módon aktivizáló helyi szerve-
zőknek, a Szövetség munkáját adminisztrációban segítőknek, 
és valamennyi klubtagunknak, akik cselekvően őrzik múltunk 
örökségét.

Kívánok erre az évre is hasznos és szórakoztató együttléte-
ket, barátságos programokat, mindehhez pedig jó egészséget!

Köszönöm a figyelmet!
Budapest, 2020. július 22.

dr. Kaizinger Tibor
nyugállományú pénzügyőr ezredes

a NAV NYOSZ elnöke

Többször megfogalmaztam már, hogy bár A Mi Lapunk a 
nagytestvér, ám a fiatalabb hamar utolérte, sőt a fejére 
nőtt. Az újság nem versenyezhet az interneten gyors, friss 
híreket produkáló honlappal. Nem is lenne értelme a ve-
télkedésnek, hiszen más lehetőségei, előnyei és hátrányai 
vannak mindkettőnek. 

Hamar népszerűvé vált a kilenc évvel ezelőtt indított 
honlap a nyugdíjasaink körében, ámbár a látogatottsággal 
nem mindig volt elégedett Csík Bálint alapító szerkesztő. 
Mindig topon volt, nem tartott hétvégi szünetet, csak akkor 
kellett nélkülöznünk a honlapot, amikor elutazott. Nagyon 
jó munkakapcsolatban álltunk. Segítőkészsége, empátiá-
ja, türelme sokszor végtelennek tűnt… Ugyanakkor megér-
tem Bálintot, ugyanis rengeteg energiát és szinte állandó 
készenlétet igényelt a maga elé állított színvonal.

Elismerés és köszönet illeti a munkásságát, nagyon saj-
náljuk, hogy letette a lantot. Nem lesz azonban tétlenségre 
kárhoztatva, mivel új feladatot kapott az elnökségben, er-
ről ő maga számol be olvasóinknak e lap hasábjain. Emel-
lett több idő és figyelem juthat a családjára is ezentúl, ami 
fontos szempont.

Erőt és jó egészséget kívánunk, Bálint, a további közös-
ségi munkádhoz!

Bogschütz

VÉGET ÉRT EGY FEJEZET
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Küldöttértekezlet
Normál körülmények között a tavaszi hónapok valamelyikén 
rendezzük meg a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége 
éves összejövetelét, vagyis a küldöttgyűlést. Idén felforgatta 
életünket a Covid–19 nevű vírus. Nem jelent meg A Mi Lapunk 
2. száma sem, ezért úgymond összevont, 2-3. számmal jelent-
kezünk ez alkalommal.

Mivel előírt kötelezettségünk a küldöttgyűlést évente meg-
tartani záros határidőn belül, kényszerűségből a nyár kellős 
közepét választotta az elnökség e fontos esemény időpontjául. 
Viszonylag kedvező a járványhelyzet – ki tudja, mit hozna egy 
későbbi időszak… Arra mindenképpen számítottak a szervezők, 
hogy nyaralás, betegség, orvosi kezelések, unokázás vagy a fer-
tőzéstől való félelem miatt nem minden küldött vállalja majd a 
részvételt. Még az is előfordulhatott volna, hogy az ötven szá-
zalékot sem érjük el. Ennek ellenére 106 fő megjelent a 117 
jelentkezőből! Miként Untener Erika, a szavazatszámláló bizott-
ság elnöke megállapította, a küldöttgyűlés határozatképes volt.

Új helyszín
A vezetők közül egyedül dr. Minya Mihály pénzügyőr dandártá-
bornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest megyei Adó- és Vám-
igazgatóságának igazgatója fogadta el az elnökség meghívását. 
Ez a megtisztelő figyelem egyben alkalmat adott dr. Kaizinger 
Tibor elnöknek személyesen megköszönnie, hogy a NAV NYOSZ 
küldöttértekezletének helyszínéül igénybe vehettük a székház 
tágas előadótermét. A járvány miatti biztonságos távolságtartás 
követelményének így eleget tudtunk tenni. Nem először kapott 
otthont e helyszínen NAV NYOSZ-rendezvény, gondoljunk csak 
a tavalyi idősek világnapi kulturális program körülményeire. 

Váratlan felkérés érte vendégünket Horváth Zoltán alelnök ré-
széről, amelynek a dandártábornok úr maradéktalanul eleget is 
tett, rövidre fogott, frappáns felszólalásában érdekes informá-
ciókat osztva meg a hallgatósággal az igazgatóság munkájáról, 
a járvány okozta extrém helyzet kihívásairól, és a nagyszabású 
beruházásról, amely kényelmes munkakörülményeket hozott 
munkatársai és az ügyfelek számára. Köszönjük, hogy hivatali 
elfoglaltsága mellett áldozott ránk egy kis időt!

Beszámolók
Tavaly elbúcsúzott az elnökségtől és a Központi Adóklub ve-
zetésétől dr. Bessenyei Gábor, de felajánlotta, hogy szívesen 
elvállalja továbbra is a közgyűlés levezető elnöki szerepkörét. 

Szigorúsága megmaradt: három percet adott minden felszólaló-
nak, s dr. Kaizinger Tibor elnök, Horváth Attila és Horváth Zoltán 
alelnökök is igyekeztek rövidre fogni a beszédüket. Miután az 
elnöki és a gazdálkodásról szóló beszámolót is minden küldött 
előzetesen megkapta, nem kellett hosszú előadásokat tartani e 
témákról. Vilmányi Anikó gazdasági felelősnek inkább a feltett 
kérdésekre adott válaszolás jelentett feladatot. Mondhatni ka-
otikus volt eddig a tagdíjbefizetésekkel kapcsolatos gyakorlat, 
amit az Alapszabály módosításával most remélhetőleg sikerült 
egyértelműen rögzíteni. Többségi szavazással elfogadták a kül-
döttek, hogy a klubok 2021-től a minden év december 31-ig be-
fizetett éves tagdíjak után kapják meg a következő évi támoga-
tást. Ezzel megszűnik az a gyakorlat, hogy töredékbefizetésért 

töredéktámogatást utaljanak a kluboknak. A módosítás tartal-
mazza azt a szabályt is, hogy legfeljebb két részletben fizethető 
a tagdíj, nem lehet elaprózni.

Üdítő volt a pénzzel kapcsolatos hozzászólások, kérdések, kri-
tika vagy számonkérés között Horváth Zoltánné Böbe (Kelebia) 
szavait hallani. Arra hívta fel ugyanis a küldöttek figyelmét, hogy 
jó lenne egy kicsit kitekinteni a saját klubunkon túlra. Észreven-
ni, hogy mások is léteznek itt, a Szövetségen belül, s értékelni 
mindazok munkáját, akik energiájukból, idejükből, tehetségük-
ből áldozva önkéntesként dolgoznak mindannyiunkért. Ennek 
a mintegy 2200 főt számláló 46 klubnak a tagjai közül bárki 
hozzátehet a közösségi élet fejlődéséhez képessége, kedve 
szerint.

A NAV NYOSZ felügyelő bizottságának elnöke, Hajdú Miklósné, 
valamint a szociális és kegyeleti bizottság elnöke, Komor Géza 
röviden szóltak az elmúlt év eseményeiről, munkájukról. Mind-
két bizottság tevékenységéről tájékoztatták korábban az olvasó-
kat A Mi Lapunk hasábjain.

Veszteségeink
Nagy csapás érte a Szövetséget a tavalyi küldöttgyűlés óta: há-
rom tevékeny, energikus elnökségi tagját veszítette el. Elhunyt 
Géczy Attila, észak-magyarországi régiófelelős, akinek posztjára 
nem akadt jelentkező. Új megoldásként Gregorné Abonyi Ilona, 
a Miskolci Adóügyi Klub vezetője vállalta a régiófelelősi posztot 
úgy, hogy ezentúl a miskolci két klub, és az egri klub alkotja az 
észak-magyarországi régiót. Az eddig ide tartozó balassagyar-
mati és a két salgótarjáni klub pedig csatlakozott a Csík Bálint 
vezette közép-magyarországi régióhoz.

Idén veszítettük el Nagy Gyula régiófelelőst, aki nagyon jól 
lendületbe hozta az észak-alföldi régió nyugdíjasklubjait, és az 
országos főzőverseny egyik szervezőjeként nevét megismerték 
nyugdíjasaink. Az ő érdeme az első NAV NYOSZ regionális ta-
lálkozó megszervezése Nyíradonyban, mind az öt észak-alföldi 
klub részvételével, és a Nyárbúcsúztató Fesztivállal egybekötött 



4 a Mi lapunk – XXIII. évfolyam

Együtt

A NAV NYOSZ Facebook-, valamint a honlap oldalán már olvas-
hattátok, hogy a 2020. július 22-i küldöttértekezleten a küldöt-
tek egyhangúlag jóváhagyták a Szövetség elnökségének azon 
javaslatát, hogy a Nógrád megyei nyugdíjas-, nevezetesen: a 
balassagyarmati, a salgótarjáni pénzügyőr és adóági klubok, az 
észak-magyarországi helyett, ezt követően a közép-magyaror-
szági régióhoz tartozzanak.

Örömömre szolgál, hogy a Dunakanyar és a Fővárosi Pénz-
ügyőr Klub mellett – melyeket kívülről és belülről nagyon jól is-
merek – még három olyan klub fog a látószögembe tartozni, 
akik eddig is gazdag hátteret tudtak felmutatni. Mindezt az el-
múlt kilenc év alapján mint honlapalapító-szerkesztő tapasztal-
hattam meg, a beküldött programjaik, cikkeik alapján.

A salgótarjáni adóági és a pénzügyőr klub tagjai között – de 
ide sorolhatom az egri (Heves megyei) adóági klubot is –, na-
gyon régóta szoros a kötődés, a „barátság ápolása”, míg a „du-
nakanyari” és a fővárosi klubtagok szinte mindig kéz a kézben 
együtt járnak mindenhová.

Tekintettel arra, hogy mi, „középmagyarosok” mindig a köl-
csönösséget, az átjárhatóságot tartottuk szem előtt, ezért az 
elmúlt évek során volt olyan programunk, amikre meghívást 
kaptak a balassagyarmati, a salgótarjáni (pénzügyőr ág) klub-
társaink. Ezek az összejövetelek mindig nagy érdeklődéssel, 
sikerrel zajlottak zárultak, csakúgy, mint a viszontlátogatásaink. 

Na, ez az, amit fel kell frissítenünk és folytatnunk ajánlatos, 
mindannyiunknak, kölcsönösen, együtt!

Remélem, hogy az előttünk álló évben sikerül megvalósíta-
nunk azt, hogy az annak idején felszabdalt Pest-Fejér-Nógrád 
megyéből – amit mindenki röviden csak így ismert: PE-FE-NO – 
egyesíteni tudjuk a „PE-NO”-t, legalábbis nyugdíjasprogramok, 
összejövetelek szintjén.

Ehhez kérem mind az öt klub tagságának a segítségét. Le-
gyetek partnerek ebben ugyanúgy, mint ahogyan eddig is tetté-
tek! Én mindenkire számítok!

Csík Bálint
régiófelelős

A fenti cikkem Facebook és NAV NYOSZ honlapos megje-
lenését követően 2020. július 28-ra szívélyes meghívást 
kaptam Motyovszki Andrásné Grétitől, a Nógrád megyei 
Adóügyi Klub vezetőjétől klubösszejövetelükre. Gréti arról 
is tájékoztatott, hogy a programjuk előtt dr. Gaál Zoltán me-
gyei igazgató úr bemutatkozó látogatásra invitál az irodájá-
ba. A meghívást köszönettel elfogadtam.

Igazgató úrral közel egy órán keresztül kötetlen, nyílt, ba-
rátságos beszélgetést folytattunk. Megragadtam az alkalmat 
és megköszöntem a szövetség nevében a segítséget, amit 
a megyei kluboknak ez idáig nyújtott. Megerősítette, hogy 
nyugdíjasaik érdekében az igazgatóság továbbra is mindent 
megtesz lehetőségeikhez képest. Ezt követően mindketten 
csatlakoztunk a klub unokás programjához a gyönyörű kör-
nyezetben lévő Eresztvényi Látógatóközpontban, ahol már 
vártak bennünket.

Igazgató úr rövid tájékoztatót adott az elmúlt hónapok 
eseményeiről, kitérve a vírushelyzetes munkavégzés kö-
rülményeire is. Ezt követően bemutatkoztam a klubtagság 
előtt, és a szép időben, a jó levegőn sétálgatva ismerked-
tem vendéglátóimmal. Ebéd után közösen megtekintettük 
az új, látványos és interaktív madárparkot. A program végén 
a többség kisvonattal, míg mások négy keréken jutottak 
vissza Salgótarjánba.

Eseményekben gazdag, tartalmas időt tölthettem el a 
nógrádi adósok barátságos, vidám társaságában. Köszö-
nöm mindenkinek, de legfőképpen a szervezőknek ezt a 
szép napot!

csíkbálint

főzőverseny patronálása is. A jövő évi tisztújító küldöttgyűlésig 
az üresen maradt poszton átmenetileg Varga István, a Debre-
ceni Pénzügyőr Klub vezetője vállalta el a régiófelelősi felada-
tokat.

Sok jó ötlettel járult hozzá a májusban elhunyt Netye Mihály 
elnökségi tag, kulturális és sportfelelős a Szövetség életéhez. 
Nélkülöznünk kell előrevivő ötleteit, mint amilyen utolsó „alko-
tása”, a gróf Lónyay Menyhért Emlékérem létrehozásának kez-
deményezése is volt. Ez a poszt üresen marad a jövő évi tiszt-
újító küldöttgyűlésig. Be kellett tölteni azonban egy másikat, 
hiszen a jelölőbizottság korábbi elnöke szintén Netye Mihály 
volt. Az elnökség Csík Bálintot javasolta e feladatra, akit egy-
hangúlag elfogadtak a küldöttek.

A jelenlévők megszavazták a javasolt változásokat is, és el-
fogadták az elnöki beszámolót, a jövő évi költségvetést, és a 
bizottsági elnökök beszámolóját.

Kommunikáció
Tájékoztatást hallhattunk Horváth Attila alelnöktől a Szövet-
ség kommunikációs rendszerének megreformálásáról, amely-
nek részeként információs csatornáink az újonnan bevezetett 
Facebook-oldallal immár háromra egészültek ki. E témáról rész-
letes cikkben számol be olvasóinknak.

Elismeréseket adott át dr. Kaizinger Tibor elnök, amelynek 
részleteit külön rovatban ismertetjük. 

Nem maradhat szó nélkül a találkozót előkészítő Bozányné 
Nemes Rita titkár mindenre kiterjedő szervezőmunkája, a le-
bonyolításért felelős Gregorné Abonyi Ilona jeles szereplése, a 
regisztrációt vezető Imre Józsefné precíz munkája, a kitüntetet-
teket felkonferáló Kováts Gertúd elegáns közreműködése. Kö-
szönet a munkájukért!

B. Gados Júlia
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Egymást követő napokon érkezett a két lesújtó hír: elhunyt 
Netye Mihály nyugalmazott pénzügyőr alezredes (Buda-
pest) és Nagy Gyula nyugalmazott pénzügyőr főtörzszászlós 
(Nyíradony). Személyükben a gyászoló családok, barátok 
és ismerősök mellett a NAV NYOSZ nagy családja is elve-
szítette két értékes tagját. Nagyon fognak hiányozni, hiszen 
kezdeményezéseikkel országos szintű, népszerű rendezvé-
nyek ötletadói és szervezői voltak.

In memoriam Netye Mihály
(1949–2020)

A megoldások embere

Kedves és szeretett Misi kollégánk, barátunk!

Távozásod híre váratlanul sújtott le ránk. A pillanat döbbe-
nete után át kell rendezni az emlékeinket, tapasztalatain-
kat, hogy elhiggyük, elfogadjuk, olyan tetterős, aktív, joviá-
lis, jó kedélyű ember is meghalhat, mint te. 

Ki volt Netye Mihály, és ki marad ő, örökkön a szí-
vünkben?

Méhkeréken való születése azért érdemel kiemelést, 
mert ez az egyetlen magyar település, ahol többségben 
élnek román nemzetiségűek. Misi anyanyelve is a román 
volt, ezt később határőri és pénzügyőri hivatásában hasz-
nosította. Gimnáziumi tanulmányai után, sorkatonaként út-
levélkezelő volt, már ekkor megismerkedett, elköteleződött 
a pénzügyőri és vámszolgálattal. 1971-ben lett pénzügyőr. 
Első állomáshelye Lőkösháza, de a rá következő évben Bu-
dapestre, a szakma frontvonalát jelképező 15. számú Vám-
hivatalba került. A ’80-as évektől a Nyomozó Hivatalnál, a 
’90-es évek elejétől nyugállományba vonulásáig az Orszá-
gos Parancsnokság Határügyi Főosztályán dolgozott. Főnö-
kei tudták, hogy amit rábíznak, annak végrehajtása biztos 
kezekben van. Soha nem görcsölt – vagy legalábbis nem 
látszott rajta –, egész életében a döntések és megoldások 
embere volt. 

Mindemellett családi élete is rendezett. Fiatalon házaso-
dott, magánélete sohasem volt kibeszélés tárgya. Soha nem 
kérkedett, de amikor szóba került, büszkén beszélt Zoltán 
fiáról, unokáiról, Csabáról és Lucáról pedig lelkesedéssel 
és igazi nagypapai szeretettel, szerelemmel. És itt illendő 

feltétlen megköszönni felesége, Irénke-Piroska szerepét, 
akivel negyvennyolc év példaszerű, szereteten és bizalmon 
alapuló házasságban élt. És aki megteremtette a biztonsá-
gos hátországot, sőt támogatta, hogy Misi egész életében, 
habitusának megfelelően szárnyalhasson.

Misi 2006-ban vonult nyugállományba, szinte azonnal 
csatlakozott a pénzügyőr nyugdíjasszövetséghez. Ugyan-
úgy, ahogy aktív korában, itt is meghatározó jelenség volt. 
Nemcsak hangerőben, cselekvésben is az elsők között 
találtuk. Lendületéből semmit sem veszített, ötletekből 
kifogyhatatlan volt, megvalósításban fáradhatatlan. Soha-
sem ódzkodott pozícióvállalástól, a NYOSZ elnökségi tagja-
ként, kulturális, szabadidő- és sportfelelősként sokszor és 
sok embernek teremtett kiváló, emlékezetes programokat 
hazán belül és határon kívül egyaránt.

Mindig volt új ötlet a tarsolyában, legyen az kiállítás, pá-
lyázat, karitatív tevékenység, könyvcsere-akció, megemléke-
zések, múltunk ápolása, adománygyűjtés, zsákbamacska, 
elismerési javaslat, kitüntetésterv, receptverseny kiírása. 
Motorja volt a Nyugdíjas Szövetség–Lónya Község Önkor-
mányzata és Általános Iskolája közötti együttműködésnek, 
klubnap, elnökségi ülés elképzelhetetlen volt hozzászólása 
és javaslata nélkül. Rejtvényei, fotó- és verspályázata új szí-
neket hozott a honlapra, könyvfelajánlásai sokak kezébe el-
jutottak. Mulatságai – Márton-napi libator, disznótor – mai 
napig emlékezetesek.

Keresztülvitte a gróf Lónyai Menyhért Emlékplakett lét-
rehozását, amit tavaly sikerült hivatalossá tenni, és első 
ízben átadni. Misi kezdeményezte, hogy kössünk emlék-
szalagot a NYOSZ nevében a NAV csapatzászlajára, ami az 
idén március 15-én történt volna meg, ha a járvány nem 
lép közbe.

Misi azt hitte, mindenki olyan fáradhatatlan és energi-
kus, mint ő. Ebben tévedett: erre születni kell. És ő erre – is 
– született. Családja mellett értünk, a nyugdíjasközösségért 
áldozta szabadidejét, lelkesedését, aminek megköszöné-
sére kevés minden szó. Csekély hála, hogy tavaly soron kí-
vüli, alezredessé léptetésére tettünk javaslatot, amit meg 
is kapott.

Adni jobban szeretett, mint kapni. Egész életében ma-
gával törődött legkevésbé: bár vigyáznia kellett volna, nem 
tudott ellenállni a kiadós, magyaros ételeknek, italoknak, 
vendéglátásban is mindig nagyvonalú volt, imádta az éle-
tet, a társaságot. Utólag látjuk, milyen keveset törődött az 
egészségével, másoknak mindent felkínált, és mindent el is 
vett az élet kínálta asztalról. Ő így volt boldog.

Az utóbbi időben láthatóan erősen kínozta a betegség, 
nehezen járt, mégsem panaszaitól voltak hangosak a ta-
lálkozásaink. Problémáit nem teregette ki, lelkiekben és 
szellemiekben az utolsó pillanatig megmaradt frissnek és 
aktívnak. Ő kezdeményezte a Mátyás utcai klubon belüli 
kártyanapokat, amiből rendszeres és állandó társasággal 
kialakult ultipartik lettek. Misi, távozásoddal egy ász hiá-
nyozni fog a pakliból… Bedobtad a betlit – most ezt kell el-
szenvednünk.

Eltávozott közülünk egy szeretett társ, édesapa és nagy-
papa, barát, egy különleges ember – a megoldások embe-
re. Fájó szívvel búcsúzunk földi személyétől, de lelkünkben 
örökre itt marad velünk, országszerte.

Isten nyugosztaljon, kedves barátom!
dr. Kaizinger Tibor
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A Szövetség tagjai, A Mi Lapunk olvasói között vannak olyanok, 
akik ne hallottak volna a kommunikációs rendszerünk átszerve-
zéséről? A kérdés költői, persze hogy vannak, hiszen nem min-
denki látogatja a Szövetség Facebook-oldalát, nem mindenki 
volt küldöttgyűlésen, és nyáron különben sem ez a legfontosabb 
történés. Ez a lapszám viszont szeptemberben jelenik meg, így 
akkor már talán újra érdekessé válnak a szövetségi és klubin-
formációk és azok eljuttatási formái. Erről szól ez az írás.

A 2019 decemberi elnökségi ülésen felmerült problémák 
kapcsán – miszerint: a Szövetség belső információi (pl. szabály-
zatok, pénzügyek) csak a tagok számára legyenek nyilvánosak, 
valamint az, hogy a honlap akkori szerkesztője be kívánta fejez-
ni munkáját, és a honlap tárhelyszolgáltatója sem nyújt megfe-
lelő körülményeket – az elnökség megbízott a kommunikációs 
rendszer átszervezésére vonatkozó javaslat kidolgozásával. 

Mielőtt nekiláttam volna a feladatnak készítettem egy fel-
mérést annak érdekében, hogy milyen irányt célozzunk meg, 
bővítsük vagy szűkítsük a platformokat, és mekkora aktivitás-
ra számíthatunk a közreadott információk eljuttatási formája, 
olvasása terén. A felmérés azt mutatta, hogy lenne igény a 
Facebook alkalmazására, a Szövetség tagjai továbbra is olvasni 
akarják a honlapot, és vannak, akik nem fognak már megbarát-
kozni az internettel, így számukra a kapcsolatot A Mi Lapunk c. 
újság jelenti. Ez alapján készítettem el javaslatomat.

A februári elnökségi ülésen zöld utat kapott az átszervezésre, 
bővítésre, megújításra vonatkozó tervezet. A létrehozott kom-
munikációs csoport márciusi megbeszélése alapján megkreál-
tam egy Facebook-profilt Alelnök Attila Horváth néven, és a NAV 
Nyugdíjasainak Országos Szövetsége oldalt. A profil feladata az 
előkészítés, ismerősök gyűjtése és felkérése az oldal követésé-
re. Az oldal feladata a tagok és a külvilág; gyors tájékoztatása, 
szerkesztett anyagok alapján, életünkről, élményeinkről, ese-
ményeinkről.

Húsvét hétfőn jött el a nap, amikor a profil és oldal próbaüze-
me befejeződött, létrejött a napi szerkesztők csoportja, meg-
kezdődött, és ma is tart az éles üzemelés. Mindeközben meg-
valósult a Google-csoportos levelezés kialakítása, mely csak az 
érintetteknek (elnökségi tagok, klubvezetők) juttatja el az infor-
mációkat, csak ők láthatják témánként együtt a kezdeményező 
levelet és az arra érkező válaszokat.

Ezalatt a honlap szerkesztését is új társunk, Zelenka Ildikó 
vette át, akinek először a jelenlegi honlap üzemeltetését kellett 
megoldania, majd elkezdenie az új honlap tárhely kiválasztá-
sát, az új honlapstruktúra kialakítását. A munkát sajnos Ildikó 
kiújult betegsége hátráltatja, így elsősorban a régi honlap üze-
meltetését próbálja biztosítani, az új honlap bevezetése ennek 
következtében – a tervezett időponthoz képest – kitolódik.

A kommunikációs rendszer működésének vannak kialakított 
szabályai, alapelvei, melyeket a napi szerkesztők igyekeznek ér-
vényre juttatni. Ilyen szabály, hogy minden, akár a Facebookra, 
akár a honlapra szánt anyagot a navnyosz.kommunikacio@gmail.
com e-mail-címre várjuk. Az adott napon beérkező anyagokat a 
napi szerkesztő nézi át és dönti el, hogy azt közzéteszi az oldalon, 
vagy – ha az írás hosszabb, vagy célszerű mindkét helyen közzé-
tenni – a honlap felé irányítja. Amennyiben szükséges, a szöveget 
a szerkesztő közlésre alkalmas formába önti. Az előzőeket néhá-
nyan cenzúraként aposztrofálták, de a rendszer így kezdett és így 
is fog működni annak érdekében, hogy a Szövetség Facebook-
oldalára, honlapjára az alapelveknek – politika- és hirdetésmen-
tes, másokat nem sértő, általunk rólunk szóló, nem más oldala-
kat népszerűsítő stb. – megfelelő posztok kerüljenek fel.

Nyomtatott újságunk, A Mi Lapunk szerkesztője, Bogschützné 
Gados Júlia, a Facebookra és a honlapra került anyagokból vá-

A szerkesztőbizottság tagjai: Horváth Attila, Fischer Péter, Zelenka 
Ildikó, Jáni Lajos, Bogschützné Gados Júlia, Veress László, Regula 
Tamás.

Kedves Klubtársak! 
Kedves Olvasók! 
Tájékoztatok mindenkit, hogy 2020. május 1-től a NAV 
NYOSZ-honlap szerkesztését Zelenka Ildikó (Kelet-buda-
pesti Adóügyi Klub, INIT nyugdíjas) veszi át. A programokat, 
az azokról készült beszámolókat, képeket új, a navnyosz.
kommunikacio@gmail.com e-mail-címre, míg a gyászjelenté-
seket a régire (honlap@navnyugdijasok.hu) kell megküldeni. 

Ezúton szeretném megköszönni minden tudósítónak, ol-
vasónak az elmúlt kilenc év együttműködését.

Nagyon jó erőt, egészséget kívánok mindenkinek az el-
következő időszakra!

Csík Bálint

Kedves Bálint!
Olyan szépen köszöntél el a honlapon webmesteri tevé-
kenységed befejezéseképpen, hogy nem tudom megállni 
szó nélkül! A munkámból adódóan sokat „foglalkoztattalak” 
hol jó, hol rossz hírrel. Mindent azonnal feltettél, ha javítani 
kellett kijavítottad, nagyon jól összedolgoztunk. Igaz, nem 
az elejétől követtem a honlapot, de 2014 nyarától már ta-
núsíthatom, hogy milyen fejlődésen ment át a weboldalunk. 
Minden elismerésem a tied, mert a nulláról fejlesztetted fel 
jelenlegi állapotára! Sokszor hallottam nyugdíjastársaimtól, 
hogy milyen jó, könnyen áttekinthető hírlapunk van! Mind-
ez a TE érdemed, nagyon köszönjük a sok munkádat! Ha 
nehezen is, de elfogadtam, hogy fontos feladataid vannak 
a közösségen kívül is! Persze ez nem azt jelenti, hogy most 
aztán mindent abbahagysz, az eddigi munkáidat befejezed! 
Továbbra is számítunk tapasztalatodra, segítségedre! Kö-
szönjük áldozatos munkádat, a családi életben is sok bol-
dogságot és jó egészséget kívánunk sok szeretettel! 

Bozányné Nemes Rita

Informálni, szórakoztatni, összetartani
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logat, vagy célzottan cikkeket ír, illetve fogad és azokat az újság 
szerkesztési szempontjai szerint alakítja, rövidíti, átfogalmaz-
za stb., és képet választ hozzá. Munkáját szerkesztőbizottság 
(dr. Bálint László György, Bozányné Nemes Rita, Horváth Attila, 
Horváth Zoltán) segíti.

Nekem – mint az elnökség által megbízott kommunikációs 
vezetőnek – feladatom, hogy az átalakulást irányítsam, a plat-
formok működését biztosítsam, összehangoljam, a feltételeket 
megteremtsem, képviseljem a kommunikációs csoportot. Ezen-
kívül van még egy feladatom, ami jelenleg nem teljesíthető. Nem 
tudok a médiának érdekes híreket prezentálni, amivel ismertsé-
günket, elismertségünket tudnám fokozni. Ennek oka egyrészt 
a járványhelyzet miatti „leállásban”, részben a tudósítói hálózat 
kiépítésének elmaradásában keresendő. Utóbbi megoldására 
teszek lépéseket, előbbire sajnos nincs ráhatásom.

Természetesen a kommunikációs munka társak nélkül nem 
megy, ezért a szerkesztők minden szövetségi tagtól várják az 
érdekes történeteket a nyugdíjasklub életéből, életéről, melyek 
illusztrálására mozgalmas képeket is remélünk. 

Érkezhetnek felhívások, események beharangozói, amik a 
többi klub érdeklődésére tarthatnak számot. Szívesen látnánk 
a követendő emberi, közösségi, karitatív példák bemutatását 
is. Kérem minden régiófelelőstől, klubvezetőtől, buzdítsák a ta-
gokat az oldal és honlap követésére, hogy az információ minél 
több társunkhoz közvetlenül eljusson.

Jelenleg öt állandó (Bogsützné Gados Júlia, Fischer Péter, 
Jáni Lajos, Horváth Attila, Veress László) és két beugró (Regu-
la Tamás és ritkán Horváthné Szakács Judit) szerkesztő látja 
el a Facebook-oldal feladatait. Várom azok jelentkezését, akik 
betársulnának a „szerkesztőségbe”, vagy a honlap szerkesztői 
munkába. Ezzel színesedne a kínálat és jobban eloszlana a ter-
helés, könnyebb lenne a helyettesítés.

Év végén a rendszer átalakítását megelőző felmérést megis-
mételjük, most már értékelés formájában. Bár ezt sok tényező 
fogja torzítani, hiszen ez az év egy állatorvosi ló, az induláskori 
járványhelyzet, a nyári elfoglaltságok, majd esetleg újra járvány-

helyzet, és az azt követő újabb kilábalás voltak, lehetnek a jel-
lemzők. A kiértékelés után eldöntjük, hogy mindegyik platform 
működik-e tovább, milyen intenzitással, milyen tartalommal.

Ebben a rendkívüli évben törekedjünk arra, hogy a közössé-
günket biztató írások, képek, emlékek kerüljenek el hozzánk, 
mert szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy őrizzük meg a derűt, 
reménykedjünk, hogy a bezártság nem ismétlődik meg, ha mégis, 
akkor pedig tartsuk egymásban a lelket az interneten keresztül.

Addig is biztatok mindenkit, hogy olvassa – és ha tetszik 
lájkolja – Facebook-oldalunkat, látogassa honlapunkat, ahol 
újságunk digitális formában is megjelenik, hiszen a kommuni-
káció terén végzett  – nem kevés – munkánkat ezzel lehet meg-
hálálni.

A látogatóknak hasznos időtöltést kívánok!
Horváth Attila

alelnök, kommunikációs vezető

A búcsú szavait kövesse az üdvözlésé: sok 
sikert kívánunk Zelenka Ildikónak, honla-
punk új szerkesztőjének. Bízzunk benne és 
legyünk türelemmel, segítsük a munkáját! 
Mindannyiunk érdeke, hogy az új körülmé-
nyek között mielőbb zökkenőmentesen mű-
ködjön tovább a honlap. (szerk.)

Pár szót szeretnék írni magamról azok-
nak, akik nem ismernek. Rendszerszervező 
végzettséggel dolgoztam 1991–2018 között 
az APEH, majd később NAV különböző szer-
vezeteiben, attól függően, hogy az informa-
tika mikor, hol, és milyen szerepet kapott a 
szervezetben. A NAV Informatikai Intézeté-
nek Teszt és Minőségbiztosítási Osztály mun-
katársaként vonultam nyug díjba.

A Kelet-budapesti Nyugdíjas Klub tagsá-
gom a „régi idők” (1996–2004) ismeretsé-
géből adódik, mikor még mi, informatikusok 
az igazgatóságok szervezetébe tartoztunk. 
A klub vezetője és több tagja is invitált, hogy csatlakozzak hoz-
zájuk. Ők gyorsabbak voltak, mint INIT-nyugdíjastársaim, akik 
az Adóhivatali Központi Klubhoz csatlakoztak. Lehet, hogy a jö-

vőben kétlaki leszek, sőt a jelen honlap szer-
kesztői vállalásommal együtt háromlaki.

Kedves Olvasók!
Szándékunk a teljes körű tájékoztatás, 

tagjaink aktivizálása, valamint az élménybe-
számolók és események publikálásával szí-
nesíteni nyugdíjasaink napjait. Ehhez rátok is 
szükség van! A honlap szerkesztésének átvé-
telét követően áttekintettem a szervezeti élet 
publikálásának jelenlegi kultúráját, tagjaink 
aktivitását, a publikálások módját. A tapasz-
talatokat felhasználom már a jelenlegi hon-
lap szerkesztésénél is, de a kommunikációs 
fejlesztések részeként tervezett új honlap ki-
alakításánál is, amelyet legkésőbb év végéig 
tervezünk „átadni”.

A honlapra szánt anyagokat (minél töb-
ben, minél többet) a szerkesztői csoportunk 
navnyosz.kommunikacio@gmail.com levele-
zési címére küldjétek.

A honlapra vonatkozó észrevételeket, ötleteket, javaslatokat 
várom a honlap@navnyugdijasok.hu levelezési címre.

Zelenka Ildikó

Bemutatkozik a honlap új szerkesztője

Rímbe szedett köszönet

Csík Bálintnak

Klubéletünk ismerője, tanúja,
A NAV NYOSZ digitátora „volt”!
Szerénysége, empátiája,
Az alkotók mentsvára „volt”!
A kéziratot Palócföldről Attila, Gizike, Gréti elküldte,
Órák múlva, ott volt a menüben.
Javította, megformázta,
A legjobbat produkálta.
Köszönetünk múlhatatlan,
Bálint! Élj sokáig boldogan!

Rímbe szedte: Szilágyi Gáborné,
a testvérklubok /Heves, Nógrád/ tagja
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K L U B H Í R E K  .  .  .
Bográcsozás a győri Duna-parton 
Rendhagyó közös rendezvényre invitálta az Arrabona Nyugdíjas 
Klub győri csoportja a győri Pénzügyőr Nyugdíjas Klub tagjait, 
akik vendégként jelentek meg a helyszínen. Majális szerepelt 
a programtervben, és juniális lett belőle. Tavaly az árvíz, idén 
a koronavírus-járvány, és a Medárd 40 napos esőzése miatt jú-
nius végén valósult csak meg a bográcsozás. Szerencsénkre jó 
időnk volt a megvalósításhoz, amelyhez az imádság is segített. 
A felállított két bogrács mögött az adós csapat már gyakorolt 
„mesterszakácsai” serénykedtek és mögöttük a női segítők. 
Helyszíne – mint az előző évben – a Győr Aranyparton a strand-
büfé melletti árnyas fák alatt, ahol asztal és padok is rendel-
kezésünkre álltak. A résztvevőknek három darab krumplival és 
egy tíz centiméteres kolbásszal kellett megjelenni, azaz betár-
sulni a főzéshez. 

Az előkészítést követően, mely közösen történt, a gyakorlott 
kezű férfiakkal karöltve, két bogrács alatt ropogott a tűz, rotyo-
gott a paprikás krumpli illatos, ízfokozó remekmű, tekintettel 
arra, hogy a vártnál kevesebben jelentek meg a partin. A ho-
zott anyagból készített ebéd előtt és után is kellemes időben, 
élménydús beszélgetésekre került sor. A beszélgetések közben 
a „fertőtlenítőszerek” is előkerültek. Az önköltséges szervezésű 
bográcsparti a vártnál is jobban sikerült, mert a megjelentek 
velem együtt nagyon jól érezték magukat, amelyről az elkészült 
sok fotó is árulkodik. Az első félévi időszak közös találkozóján 
kitárgyaltuk a következő nyári időszakra történő felkészülést, 
valamint a második félévi tervekről ábrándoztunk. Köszönjük 
a szervezőknek a jól sikerült klubnapot, amelynek pillanatait 
Mersitsné Zsuzsi és Jáni Lajos örökítette meg fényképeiken.

Jáni Lajos

Hogyan lehet túlélni a 
bezártságot? 
Tegyük hasznossá magunkat!
Novemberben múlt tizenegy éve, hogy nyugdíjas lettem. Bú-
csúzásként a kollégáimtól egy kis háztartási varrógépet kap-
tam ajándékba! Hálatelt szívvel gondolok rájuk varrás közben 
azóta is. 

Mindig érdekelt a foltvarrás, bár soha nem tanultam varrni. 
Először gyűjtögettem a mintákat, majd mániákusan a szebbnél 

szebb anyagokat. Indítottam egy foltvarró klubot a nyugdíjasok 
között. Foglalkozásról foglalkozásra készítettem el, majd tanítot-
tam meg egy-egy blokk mintáját, amiből végül mindenkinek ké-
szült egy gyűjteményese. Környező településeken, sőt határon 
túl is voltak, vannak kiállításaink.

Ám az élet furcsa fintora köszöntött ránk ez év tavaszán! 
A fővárostól a legkisebb településig, országunkat is elérte a 
Covid–19 koronavírus-járvány. Azt lehetett hallani, hogy nincs 
elég egészségügyi maszk a patikákban. Miután szakmai konzul-
tációt végeztem orvos ismerőseim körében, elindítottam a házi 
maszkkészítést. Folyamatosan jöttek a kérések. Megvarrtam, 
kitettem a kiskapura, és a családok jöttek, vitték 2-5-10-es ada-
gokban. Elsősorban vászon alapanyagúakat készítettem, hogy 
lehessen legalább 60 fokos vízben naponta mosni és vasalni. 
Kaptak a Szent Erzsébet Otthonház, a Polgármesteri Hivatal, a 
Napköziotthonos Konyha, az Óvoda, a Gyógyszertár, a különféle 
boltok dolgozói is. Küldtem a vidéken élő, dolgozó Kelebiáról 
elszármazott személyeknek, s mindenkinek, aki csak kért tő-
lem. Hétfőn juttatok el postai úton 40 darabot pl. Kunszállásra. 
Akadt két segítőm is a foltos csoportból. Eddig 1300-1400 dara-
bot varrtunk. Tesszük ezt ingyen, azért, hogy segítsünk azokon a 
személyeken, akik értünk is dolgoznak, vigyáznak ránk. 

Bezártságérzetem van-e? Nincs! Március 16-án hagytuk el 
utoljára az otthonunkat. Azóta sem unatkozom, teszem a dol-
gom, varrom a maszkokat, és Teréz anya gondolatait vallom: 
„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket nagy szere-
tettel.”

Horváth Zoltánné
Kelebiai Pénzügyőr Klub

Virtuális klubélet 
Klubunk szinte az alakulástól kezdve rendelkezik zárt Facebook-
csoporttal, hiszen a kapcsolattartás a nagy létszám miatt igen 
nehézkes lenne. Itt hirdetünk meg minden programot, itt lehet 
jelentkezni rá, és valamennyi közérdekű információ, tájékoz-
tatás itt zajlik. A karantén kezdetekor azonban hirtelen nagy 
csend lett, mindenki sajnálta a sok-sok, tavaszra meghirdetett 
program elmaradását. Ezért a vezetőség elhatározta, hogy ezen-
túl az online térben fogunk találkozni. Létrehoztunk egy önálló 
messengercsoportot és kértük, hogy jelentkezzen, aki szemé-
lyesen szeretne beszélgetni. Néhány napon belül közel 40-en 
váltak elérhetővé így. Naponta délután 16-17 óra között van 
„videókonferencia”, amikor bárki csatlakozhat, aki egyedül van, 
magányosnak érzi magát, vagy egyszerűen csak látni szeretné a 
többieket. Egyszerre nyolcan lehetünk bejelentkezve, és márci-
us óta folyamatosan zajlik a beszélgetés változó létszámmal.

A sok elmaradt programot, kirándulást is virtuálisan tartottuk 
meg eddig. Ötletgazda klubtagunk már a március 19-re terve-
zett, de elmaradt budapesti Orchidea Kiállítást tartotta meg elő-
ször virtuálisan. Kezdve azzal, hogy reggel 6 órakor beírta, hogy 
na, most indulunk…, majd később, hogy milyen járművekkel uta-
zunk, mit látunk és mikor értünk haza. Ez azóta is folytatódik: „el-
utaztunk” már így kirándulni a Budai-hegyekbe, Ópusztaszerre, 
és túrázni a környékre. E cikk írásakor éppen „Ausztriában va-
gyunk 4 napig”. De az elmaradt színházi programot is pótoltuk 
úgy, hogy a szervező klubvezető-helyettesünk meghirdetett egy 
kiváló színházi előadást, amit az M5 tv-csatornán vetítettek. Így 
jó néhányan „egyszerre voltunk színházban is”.
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Az elmúlt másfél hónapban a Facebook-csoportban is zajlik 
az élet. Rengeteg a humoros videó, természetfotó, vagy akár 
sütirecept olvasható itt. Klubvezető-helyettesünk jóvoltából a 
korábbi évek kirándulásairól olvashatunk összefoglalókat, és 
nagyon jó visszaemlékezni a sok szép emlékre. Bízunk benne, 
hogy ebben a hónapban vége lesz a virtuális kirándulásoknak, 
és a közeli jövőben a valóságban is találkozni fogunk akkor is, 
ha a júniusra tervezett ötnapos kirándulásunkat elhalasztottuk 
szeptemberre. Addig is mindenkinek ajánlom a virtuális progra-
mokat. Csak egy kis szervezés kell hozzá, és mindjárt jó hangu-
lat lesz a tagok körében.

Domokos Mária 
a Békéscsabai Adóügyi Klub vezetője

Borkóstoló Balatonbogláron
A veszélyhelyzetet követően sokunk örömére újra találkozhat-
tunk. A taggyűlés létszámán még látszott az óvatosság, de ideje 
volt megbeszélni, hogyan tovább. Elhatároztuk, hogy bepótoljuk 
a márciusban elmaradt, hagyományos borkóstolónkat augusz-
tus 5-én. A megyénket sújtó özönvízszerű esőzéseket és villám 
árvizeket aztán erre a napra is beígérte a meteorológia, ennek 
ellenére vidáman gyülekeztünk az autóbusz-pályaudvaron (eső 
egy szem sem esett, szerencsére). A pincészetben már vártak 
ránk a finom falatok és persze a borok.

Egy-egy bor bemutatása és kóstolása közben jókedvűen 
sztorizgattunk és nagyon sokat nevettünk. Finom borokkal fel-
pakolva utaztunk haza. Nagyon örültem, hogy a társaság reme-
kül érezte magát, és megbeszéltük, hogy jövőre, sokadszorra 
ismét eljövünk.

Vajna Ferencné 
klubvezető, Kaposvár

Elmaradt programok
Március első napjaiban megtartott klubfoglalkozásunkon még 
olyan természetesnek és egyszerűnek tűnt minden. Köszöntöt-
tük a hölgyeket a nőnap alkalmából, ünnepeltük a kerek évfor-
dulós klubtagjainkat, majd kitűnő hangulatban folytatódott a 

délután. Vidám tekemérkőzés és anekdotázás folyt, amit ízletes 
estebéd követett.

Egy hét múlva azután villámcsapásként megváltozott min-
den, kényszerű kijárási korlátozást vezettek be. Pedig tervez-
tünk még március hónapra egy szép székesfehérvári és pákozdi 
utat, hogy ott emlékezzünk meg a márciusi hősökről, ami sajnos 
elmaradt. Ugyancsak a közönség kizárásával zajlott a hagyomá-
nyos „Szőlő jövésnek ünnepe” április 24-én Kőszegen. l740 óta 
ezen a napon minden esztendőben bejegyzik és berajzolják a 
friss szőlőhajtásokat az egyedülálló szőlő jövések könyvébe.

A Tóth István által szervezett kerti partit sem tudtuk meg-
tartani, pedig minden évben nagyszerűen éreztük magunkat a 
színpompás májusi kiskertben. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a 
Kecskemétre tervezett „hírős városi” többnapos kirándulásun-
kat is későbbi időpontra kell halasztani. Most látjuk csak, hogy 
milyen egyszerűnek és hétköznapinak tűnő dolgok tudják be-
aranyozni az ember életét, most, amikor kénytelenek vagyunk 
nélkülözni azokat.

Ebben a szájmaszkos, gumikesztyűs világban érezzük egyre 
inkább egymás hiányát. Marad az emlékezés, a remény és a bi-
zakodás. Reménykednünk és bizakodnunk kell, hogy előbb vagy 
utóbb lezajlik ez az embert próbáló időszak. A bezártsági kény-
szer megszűnik és normális kerékvágásba terelődik az életünk. 
Addig is vigyázzunk magunkra, egymásra, és lehetőség szerint 
maradjunk otthon, mert még mindig ez a két leghatékonyabb 
módja a védekezésnek. Tegyük ezt azért, hogy a viszontlátás 
során a képzeletbeli névsorolvasáskor teljes legyen a létszám, 
ne legyen hiányzó!

Szalay István
Szombathelyi Pénzügyőr Klub

A Korona-VIRTUS hadművelet
A koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozás mind-
annyiunk életét nagyban megváltoztatta. A Salgótarjáni Nyugdí-
jas Klub is kénytelen volt a tervezett programjait elhalasztani. 
Bár kirándulások, színházlátogatások elmaradtak, akadt egy 
olyan feladat, ami nem tűrt halasztást. Az elnökünk Tőzsér Tün-
de, a vírussal dacolva, megszervezte a „Korona-VIRTUS” fedő-
nevű lakásfelújítási hadműveletet.

Helyszín: Salgótarján, Balogh Miklós ny. püőr. fhdgy lakása.
Időpont: 2020. 04. 24. 10.30–17.30.
Tárgy: Nyílászárócsere előtti lomtalanítás, takarítás, helycsi-

nálás.
Résztvevők: Sajgál Attiláné, Tőzsér Tünde, Balogh Miklós, 

Kőnig Ferenc, Bozsó Róbert.
Miklós lakhelye tipikus legénylakás. A mottója: semmit nem 

dobunk ki, hiszen egyszer biztos jó lesz valamire! A lányok még 
a vámos múltjukból szerzett nagy rutinnal estek neki a szek-
rények átnézésének. Szortírozták a temérdek ruhaféleséget és 
háztartási kelléket. Egymás után teltek meg a nagy műanyag 
zsákok a még használható, a már nem használható, a mások-
nak odaajándékozható, és a hulladék kategóriába tartozó dol-
gokkal. Nosztalgikusan emlékeztünk a régi jó bűnjel zsákokra, 
amikbe bátran lehetett pakolni, hisz jól bírták a terhelést. Mik-
lós is örömmel találkozott a régen nem látott, vadonatúj pólói-
val, dzsekijeivel, amikhez vagy nem fért hozzá, vagy már nem 
emlékezett a meglétükre.

Folyamatosan üzemelt a mosógép. Az időközben teljesen 
kiürített erkély kiteregetett, frissen mosott ruhákkal telt meg 
ismét. A lakásban kezdett helyreállni a rend munkánk eredmé-
nyeként. Érdekes módon vámos éveink alatt így egyszerre, sze-
rintem még soha nem dolgoztunk együtt.

Miklós egyébként készült a fogadásunkra, és előző nap sü-
tött nekünk káposztát(?). A vírustól nem tartottunk, de azért 
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annyira bátrak mégsem voltunk, hogy ezt meg merjük kóstolni. 
A Facebookon rendszeresen lehet követni Miki „alkotásait”, amik 
többnyire jól is néznek ki, ez a mostani remekműve azonban az 
„érdekes” kategóriába tartozott. Inkább rendeltünk pár pizzát…

A nap folyamán egyébként a lomtalanítás ideje alatt a biztonsá-
gi előírásokat maximálisan betartottuk. Maszk, kesztyű, egymás-
tól legalább 1,5 méteres távolság, fertőtlenítés belsőleg (az egyik 
felső polcon találtunk egy 2005–ös évjáratú, bontatlan szilvás 
Unicumot, amit a biztonság kedvéért páran megmintáztunk).

A lomtalanítás egy kisebbfajta edzésnek is megfelelt, hiszen 
mire lepakoltuk a polcokról azt a pár tonna könyvet, amit Mi-
kinek az évek során sikerült felhalmoznia, addigra kellemesen 
elfáradtunk. Úgy váltunk el egymástól, a jövő héten folytatjuk…

Bozsó Róbert
(És valóban folytatták. A hadművelet sikeresen be is fejeződött, 
erről a klub zárt Facebook-csoportjának oldalán Bozsó Róbert 
részletesen beszámolt. Balogh Micu lakása csodálatosan meg-
újult klubtársai önkéntes és kitartó munkájának segítségével. 
Gratulálunk e nemes felajánláshoz! Szerk.)

Japánkert
Sejtelmes legendák is körüllengik a Budapest Zuglóban lévő 
Japánkert történelmét, amit idestova száz esztendeje, Varga 
Márton hajdani fővárosi főkertész tervezett és épített. 1925-

ben alapította, és két évtize-
den át irányította is a Székes-
fővárosi Kertészképző Iskolát, 
amely ma az ő tiszteletére a 
VM Kertészeti és Földmérési 
Szakgimnázium és Kollégium 
nevet viseli.

Az intézmény kertjében kü-
lön-külön egységben járható 
be a fenyőkert, kaktusz- és 
pozsgásgyűjtemény, törpe- és 
örökzöldgyűjtemény, lombhul-
lató díszfák és cserjék, üveg-
ház, fűszerkert, évelőágyás, 

sövénykert – és valójában csak része az egésznek a hagyomá-
nyos japán kultúra szerint, növényzettel, vízfelülettel, kiülőkkel, 
kőlámpásokkal tarkított Japánkert. 

Ide szervezte következő szabadtéri összejövetelét a Fővárosi 
és a Dunakanyar Klub, melyre ismét csak nagy érdeklődés mu-
tatkozott a tagság részéről. Kiváló idegenvezetőnk számos ritka-
ság mellett megmutatta a terület legöregebb, 130-150 évesnek 

becsült korai juharfáját, a lombhullató kínai mammutfenyőt, 
a himalájai selyemfenyőt, a bizarr formájú csüngő ágú japán 
akácot, illetve a japán cseresznyét. Épp teljes virágpompájában 
csodálhattuk meg a gránátalmafát, és szó esett a ginkgo biloba 
falevél főzetének jótékony hatásairól is. Egész ágyást ültettek be 
hagyományos és kevésbé ismert fűszer- és gyógynövényekkel, 
melyekből egy kis dörzsöléssel-morzsolással kellemes illatokat 
csiholtunk. A kertet mesterséges tórendszer tagolja, itt-ott lépő-
köveken vagy kőhidakon keresztül közelíthetjük meg a Teknőcszi-
getet, Daruszigetet, Kincseshajót, a Semmiség Óceánját. Ebből is 
látszik, hogy mind elrendezésében, növényzetében és romanti-
kus elnevezésében a japán kultúrához illeszkedik a kert. 

S hogy mi az a legenda, amire a bevezetőben utaltam? A szó-
beszéd szerint Hirohito japán császár ellátogatott a budapes-
ti Japánkertbe, ámde akármilyen jól is hangzik ez, nem valós. 
2002 júliusában viszont Akihitó, a néhai Hirohitó császár ötö-
dik gyermeke, egyben elsőszülött fia ellátogatott Budapestre. 
Személy szerint ő nem, de valamelyik tisztségviselője a dele-
gációból tiszteletét tette a zuglói Japánkertben, és elismerését 
fejezte ki a fenntartóknak.

Látogatásunk után bátran ajánljuk az érdeklődőknek, bizonyá-
ra az év minden szakában nyújt különleges látványosságot és egy 
kis nyugalmat a nagyvárosi forgatag és a rohanó hétköznapok 
forgataga után ez a kellemes és különleges mediterrán liget.

Untener Erika

Kerti parti
Kerti partin vettünk részt Fekete Antal nyugdíjaskollégánk meg-
hívására, családi házának kertjében.

Természetesen Tóni barátunk gondoskodott arról, hogy ne 
maradjunk éhesek. Megérkezésünkkor már a bográcsban főtt 
az ebédünk, ami ezúttal erdélyi lucskos káposzta volt. A szakács 

most is profi munkát végzett, bizonyítja, hogy többen kétszer is 
merítettek a bográcsból. Köszönjük ezt a remekül sikerült, ka-
rantén utáni első találkozót, amely remélhetőleg bevezető lesz 
a Kecskeméti Pénzügyőr Klub ez évi klubéletébe.

Csapó Imre
klubvezető, régiófelelős

Főzőversenyre készülve
A Győri Pénzügyőr Klub tagjai előkészületeket tettek a szep-
temberben esedékes slambucfőző versenyre. No, nem akarjuk 
a profi főzőket lepipálni, akik nagyon gyakran készítenek bog-
rácsban slambucot, de ebben a kategóriában is beneveztünk, 
megmérettetjük magunkat, ki tudja, talán értékelhető ételt ké-

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kérem tisztelt tudósítóinkat, hogy a 2020 decemberében 
megjelenő lapszámunkhoz november 10-ig szíveskedjenek 
eljuttatni kézirataikat, 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 név alatt olvas-
ható. A honlapra és a Szövetség Facebook-oldalára szánt 
küldeményeket kérjük, a navnyosz.kommunikacio@gmail.
com elektronikus levélcímre postázzák. A honlappal kap-
csolatos észrevételeket, kérdéseket kérjük a honlap@
navnyugdijasok.hu címre küldeni. 
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A két pécsi nyugdíjasklub vezetősége idén is megtartotta 
programegyeztető vezetői összejövetelét. Ebben az évben a 
Baranya Megyei Adóági Klub kultúrosa, Dobos Ágnes vállalta 
a házigazda szerepét. A napirend az előző évekhez hasonló 
volt: a második félév tennivalóinak megvitatása. A megbe-
szélésen a szervező Baranya Megyei Adóági Klub és a Pécsi 
Pénzügyőr Nyugdíjas Klub vezetősége vett részt. Régiófelelő-
sünket, Barics Ferencet is meghívtuk, aki örömmel csatlako-
zott a csapathoz.

A nyárias melegre, valamint az ebben az évben kialakult 
különleges helyzetre való tekintettel helyszínül idén vezető-
társunk diófájának hűs árnyékát választottuk. A Dobos Ág-
nes és Blumné Brendl Mária által különös gonddal elkészített 
munkaebédet – a babgulyást és a gőzgombócot – a hirtelen 
jött nyári zápor miatt ugyan a házban fogyasztottuk el, de 
utána az időjárás ismét kedvezett nekünk, és folytathattuk 
tárgyalásunkat a diófa alatt jóízű sütemények, gyümölcsök, 
kávé és vörösbor mellett. Egyeztettük a szeptemberi központi 
rendezvény, a szeptember 5-i slambucfőző verseny, illetve a 
hosszú kihagyás utáni első kirándulásunk, a szeptember 17-i 
gödöllői kastélylátogatás, valamint az év további program jai-
nak részleteit.

A hivatalos ügyek után ismét kötetetlenebb témákra tér-
tünk át, közben megkóstoltuk a pécsi klubvezető, Fehérné 
Kovács Tünde ízletes süteményét, továbbá a házigazda és 
Fischer Péter saját termésű finom gyümölcseit. Olyan jó han-
gulatúnak bizonyult a vezetői megbeszélés, hogy már a foly-
tatást is megterveztük.

Fischer Péter
Pécsi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub

PROGRAMEGYEZTETÉS

szítünk. Viszont, hogy a Győr megyei adós és pénzügyőr nyugdí-
jas csapatok se maradjanak ebéd nélkül, a versenyszám mel-
lett megfőzzük számukra a jól ismert pincepörköltet, amit már 
számtalanszor készítettünk.

Az egyik kollégánk tanyájára mentünk Győr közelében, hogy 
végre kimozduljunk, megvitassuk a következő időszakra ter-
vezett programokat, és hogy elmeséljük a nyári időszakban 
megesett kalandjainkat. „Fertőtlenítő” folyadékkal történt mé-
regtelenítést követően először a bográcsban a pincepörköltet 
főztük meg segítőmmel B. Pityuval, akinek ezúton is köszönöm 
a lelkes munkáját. Nem felejtkezem el a hölgyek által nyújtott 
segítségről sem, mert az előkészítésből és a mosogatásból is 
kivették részüket. A főzés utolsó fázisánál egy másik bogrács-
ban a slambuc készítésének láttunk neki kuktatársammal. Ez 
már nem oly gyakori étel a palettánkon, nehezen is vettük az 
akadályt, és a lebbencstészta bogrács mellé történt tálalása 
ellenére sem adtuk fel a küzdelmet. Kíváncsian vártam a rea-
gálásokat, bár önmagáért beszélt, hogy a szokatlan slambucból 
csak nem maradt egy morzsa sem a végére. Igaz, a slambuc 32 
átfordításáig nem jutottam el, az ízhatás viszont kárpótolta a 
kevesebb látványosságot.

A nyári forróságot ellensúlyozva, az ebédet követően átsétál-
tunk a Fun Parkba, ahol élvezve a gyönyörű látványt, bemerész-
kedtünk hűsölni a vízbe. A haladóknak és a kezdők számára 
kialakított kábelpályát nem próbáltuk ki. A leggyorsabb pályán 
nem a magunk korabeli férfiak és lányok száguldoztak, tehát 
ezt is kihagytuk! Megelégedtünk a nézelődéssel. Szenzációs 
látvány volt az élő halállomány megtekintése, közben még a til-
tott haletetést is láthattuk, a csinos fiatalasszonyokról nem is 
beszélve. 

Mire ez a cikk megjelenik, már túl leszünk a főzőversenyen. 
Bármi legyen is az eredmény, a slambucforgatástól a szépasz-
szonyok látványáig szép napot töltöttünk el a felkészülés je-
gyében.

lejegyezte 
Jáni Lajos
főszakács

Lecsófőzés
Miután sok jó programunk elmaradt a Covid–19 miatt, most 
terveztünk az egyik klubtagunk meghívására Dunakeszin egy 
közös lecsófőzést bográcsban. Erre a napra igazi jó időt jósolt a 
meteorológia, ami be is jött, 30 fok volt.

A részt vevő klubtagok (14 fő) jól összehangoltan készítették 
a főzőmester (klubvezetőnk) keze alá az alapanyagokat. Csak 
úgy pergett a munka. Szalonnakockázás, kolbászkarikázás, 
hagymavágás, paprika-, paradicsomszeletelés. Az ügyes kezek 
gyorsan dolgoztak, közben vidám beszélgetés, koccintgatás kö-
zepette elkészült a finom lecsó. 

Jóízűen fogtunk az ebéd elfogyasztásához, és az asztaltársa-
ság jókedvű beszélgetés mellett még pár órát vidáman, kelle-
mes töltött el. Jól éreztük magunkat, persze készültek fotók is, 
melyekből ízelítőként csatolok.

Jövőre megismételjük.
Simon Judit

Észak-Budapesti Adóügyi Klub
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Nyugdíjas élet 
Veszprémben
Különleges körülmények között találkoztam Szente Józseffel a 
Veszprémi Pénzügyőr Klub 25 éves jubileumi ünnepségén Ba-
latonfüreden. Hivatalos vendégként érkezett, a fellépése azon-
ban egyáltalán nem volt hivatalnoki, tiszteletet elváró. Azt úgyis 
megkapja, hiszen Veszprém város 47 nyugdíjasklubja vezetői 
fórumának az elnöke. Ismerjük meg e városnak, megyének a 
példáján keresztül, miképpen gondoskodnak az idősebb gene-
rációról környezetükben!

– Veszprém városban – hála istennek! – működik az Idősek 
Tanácsa. Városunkban – az októberi önkormányzati választás 
után – januárban alakult meg a következő önkormányzati cik-
lusra a 8 fő önkormányzati tisztségviselőből, 8 fő nyugdíjas 
klubvezetőből és 5 fő állandó meghívottból – akik részben 
idős professzorok, civil kerekasztal vezető stb. – álló grémium. 
Mandátuma tehát az önkormányzati választás idejére, jelen 
esetben öt évre szól. Tizennegyedik éve vezetem a városban 
lévő nyugdíjasklubok vezetői fórumát, két önkormányzati cik-
luson keresztül voltam az Idősügyi Tanács társelnöke. Közgyű-
lési határozat szerint most 
alelnökként folytatom, a 
városi idősekért is felelős 
alpolgármester asszony 
pedig elnökként van jelen. 
Közel 14-15 ezer nyug-
díjas van Veszprémben, 
47 klub működik meg-
közelítőleg 2000-2500 
regisztrált klubtaggal. Lé-
tezik még egy szervezet, 
a Veszprém Város Nyug-
díjasainak Érdekvédelmi 
Egyesülete, amelynek Tö-
rök Lajos az elnöke – vele 
együtt voltunk Füreden a 
vámos klub ünnepségén. 
Az én „működési” terüle-
tem csak Veszprém város 
területére terjed ki, illetve 
az országgyűlési képviselőnk idősügyi mentoraként az 1. sz. 
választókerület 25 helységére, községére, városára.

– Mi a feladata a Idősek Tanácsának, mi a Nyugdíjasklub-
ok Vezetői Fórumának, és mit tesz a Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesülete? 

– Az Idősügyi Tanács feladata figyelemmel kísérni a város 
időseket érintő intézkedéseit, határozatait, javaslatot tenni 
a nyugdíjasok életét kedvezően befolyásoló változtatások-
ra, egészségügyi, közlekedési szempontból. Továbbá figye-
lemmel kísérni a város középtávú idősügyi koncepciójának 
végrehajtását, ha szükséges, változtatni annak érdekében, 
hogy a város továbbra is méltón viselhesse az Idősbarát Ön-
kormányzat címet. A Klubvezetők Fóruma elnökeként már ti-
zenegyedik éve fogom össze a városban lévő nyugdíjasklubok 
vezetőit. Minden hónap első szerdai napján találkozunk 1991 
óta, lassan harminc éve. Ezen alkalmak a vélemény- és infor-
mációcserék, tájékoztatások, aktuális előadások délutánjai. 
A városi Érdekvédelmi Egyesület a város összes nyugdíjasá-
nak a képviselője, vagyis az összes veszprémi nyugdíjas ér-
dekében alakult meg. De nem felelős a város összes nyugdí-
jasáért! Közreműködik értük, segít, ahol igény van rá. Nem 

tud, nem képes és nem feladata a város minden nyugdíjasa 
elvárásainak megfelelni.

– Rápillantva a Facebook-posztjaira, kitűnik, hogy már év 
elejétől lendületesen szervezi a veszprémi nyugdíjasokat kü-
lönböző programokra. Ezek Veszprém város lakosaira vonat-
koznak, de milyen formában törődnek Veszprém megye többi 
nyugdíjasával?

– Igen! Valóban, az informatika vívmánya, hogy a nyugdíjas-
klubok vezetőivel leggyorsabban a Facebookon tudok kapcsola-
tot teremteni. Ingyenes informatikai oktatáson valamennyi klub-
vezető részt vett, aki még nem rendelkezett ilyen ismeretekkel, 
és így pillanatok alatt tudunk információt megosztani, cserélni. 
Veszprémben és a megyében rendkívül sok civil szervezet és 
szerveződés dolgozik és működik. A felelősség is megoszlik, 
alapvetően a veszprémi nyugdíjasklubok és az egyesület tag-
ságának érdekében dolgozik az 1992-ben alakult Érdekkép-
viseleti Egyesület. Közreműködik értük, segít, ahol igény van 
rá. Jó kapcsolatot ápol a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az 
éveknek” Országos Szövetsége megyei szervezetével, tagja a 
Veszprém megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének, ezen 
keresztül a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szö-
vetségének (NYOSZ), részt vesz a Nyugdíjasok Országos Képvi-
selete, Veszprém megyei szervezetében (NYOK) és a Veszprémi 
Civil Kerekasztal munkájában.

– Mit lehet tudni az 
Idősbarát Önkormányzat 
címről?

– Létrehozásának hiva-
talos indoka: „A Díj adomá-
nyozásával a miniszterek 
szándéka az idős emberek 
gondozásában, életvitelük 
megkönnyítésében, nyugdí-
jas éveik tartalommal való 
megtöltésében kiemelke-
dő szerepet vállaló helyi 
önkormányzatok munkájá-
nak, tevékenységének elis-
merése. A kezdeményezés 
célja felhívni a figyelmet 
arra, hogy helyi szinten az 
önkormányzatok tehetnek 
legtöbbet az információ-
áramlás és a párbeszéd 

kialakítása révén az időspolitika érvényesüléséért, az elért ered-
mények megismertetésével azok elismeréséért és a közösségek 
fejlődéséért.” Veszprém városa 2013 szeptemberében nyerte el 
ezt a címet, és vigyázunk, hogy méltóak maradjunk rá, a város 
nyugdíjasainak érdekében emiatt is kötelezettségeink vannak.

– Két veszprémi klubunk is érintett a NAV Nyugdíjasainak 
Országos Szövetsége tagjai közül. Hogyan zajlik velük a kap-
csolattartás, és ők milyen módon tudnak aktívan részt venni a 
város nyugdíjas-rendezvényein s úgy általában a várost segítő 
mindennapi életben?

– Mindkét nyugdíjasklub szerves része a város nyug dí jas-
közösségének. Szeretjük őket és vigyázunk, hogy a kapcsolat 
élő legyen. Korábban a vámosok Karcsi bácsijával, Horváth 
Károllyal, de most utódjával Zimonyiné Kishonti Judittal, és 
az APEH-os Ferencsik Éva klubvezetővel is jó a kapcsolatunk, 
gondolom, ez az ünnepségen is érezhető volt. Mindenhol jelen 
vagyunk, amely a nyugdíjasok, illetve a város rendezvénye, és 
örülünk egymásnak.

– Köszönöm az interjút, és további sikeres, idősbarát együtt-
működést kívánok a város és a megye lakóival!

-bogschütz-
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In Memoriam Nagy Gyula 
(1950–2020)
A közösségépítő ember

1950. április utol-
só napján látta 
meg a napvilágot 
Fülöpön, még ép-
pen megérhette a 
70. születésnap-
ját. Tudtuk, hogy a 
közelmúltban sú-
lyos betegség tá-
madta meg a szer-
vezetét, ám vártuk 
a csodát… Szinte 
betegágyához vit-
ték dr. Túrós And-
rás, az Országos 

Polgárőr Szövetség elnökének dísztőr elismerését, amit hosszú, 
sok évtizedes polgárőri szolgálatával érdemelt ki számos koráb-
bi kitüntetése mellé. Huszonöt évig töltötte be a Nyíradonyi Pol-
gárőrség elnöki posztját. Pénzügyőrként járhatott volna előrébb 
is a rendfokozatban, de életútja elkanyarodott a testülettől, míg 
szíve vissza nem húzta a finánciához, hogy végül az észak-alföl-
di régió főtörzszászlósaként vonuljon nyugállományba.

Regionális nyugdíjastalálkozón volt szerencsém őt megis-
merni 2014-ben, mint a Debreceni Pénzügyőr Klub tagját. Mo-
solygós, jó kedélyű férfi kínálta a „finánclátta” almapálinkáját,  
miközben ő maga egyáltalán nem fogyasztott alkoholt. Nagyon 
büszke volt Többszörös Nemzetközi Aranyfokozatú Hobbisza-
kács címére, ezt még szakácsöltözékére is ráhímeztette. Sze-
rencsém volt megtekinteni otthonában a hihetetlenül gazdag 
bogrács-, fakanál-, oklevél- és serleggyűjteményét, amelynek 
tárgyai emlékeztetnek ebbéli ténykedésének jelentős állomá-
saira.

Amikor Borsi Béla leköszönt észak-alföldi régiófelelősi poszt-
járól, Gyulát nyerte meg a folytatásra, aki Nyíradonyból, lakhe-
lyéről igyekezett Debrecen, Záhony, Nyíregyháza és Szolnok öt 
nyugdíjasklubját összefogni, felpezsdíteni az életüket. Először 
megszervezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak 
Országos Szövetsége elnöksége által meghirdetett országos 
főzőverseny elődöntőjét a régiója számára. Aktív előkészítője 
és résztvevője volt a NAV NYOSZ I. és II. Nyárbúcsúztató Fesz-
tiválnak és Főzőversenynek. Tavaly kitalálta és megszervezte 
az I. NAV-os Regionális Nyugdíjastalálkozót Nyíradonyban, ahol 
nemcsak a kiváló főzőcsapata által bográcsolt csülkös babgu-
lyással kápráztatta el régiója klubjaiból álló közönségét, de mint 
lelkes lokálpatrióta, remek kulturális programot is szervezett a 
környék nevezetességeinek megmutatásával. Zenével, tánccal 
fejeződött be az emlékezetes találkozó, amelynek főszponzora 
is ő maga volt. Mint a rendezvény elnevezéséből kitűnik, Gyula 
tervbe vette a folytatást is… 

Számos közösségnek volt a tagja, főztjével mélyen hívő, za-
rándoklatokat szervező keresztényként is kivívta az elismerést. 
A főzést voltaképpen a közösségépítés eszközeként használta, 
hiszen enni mindenki szeret, kiváltképp jó társaságban. Gyula 
nemcsak a bogrács mellett remekelt, de kedélyes, szívélyes ter-
mészetével az emberek lelkét is felvidította. Az utóbbi időben 
mind többször tűnt fel a televízió főzőműsoraiban, ami új, ígé-
retes lehetőségeket kínált számára. Gyakorlott nyilatkozó volt, 
barátja a kamerának.

Mint általában a sikeres férfiak esetén, a háttérben most is 
ott találjuk a családot összefogó, gondoskodó feleséget, Éva 

asszonyt, aki mellett Gyula kiteljesedhetett. Nevelte két fiukat 
(egyikük a pénzügyőri hivatást választotta, Záhonyban szolgál), 
s büszke nagyszülőkként együtt foglalkoztak unokáikkal.

Ebben a nagyon tevékeny életben volt egy csendes, meg-
nyugtató hely, ahol Gyula kipihenhette magát és pótolhatta 
energiáit: a vízpart, a horgászás. Bár, a kreatív halfőzőmester 
talán épp itt gondolta ki következő receptjét…

El kellett búcsúznunk kitűnő, közösségépítő, másokért oda-
adó munkát, áldozatot hozó társunktól. A temetésén tömegnyi 
gyászoló rótta le végső tiszteletét Nyíradonyban. Elmondhatjuk 
Nagy Gyuláról, hogy egyszeri és megismételhetetlen ember volt, 
aki a magából áradó fénnyel képes volt bevonzani másokat, s 
értelmes, közös együttlétekkel összetartani kis és nagy közös-
ségeket.

Kedves Gyula! Nem tehetünk más, mint elfogadni a sors aka-
ratát… Barátságos, kedves személyed űrt hagyott maga után, 
hiányozni fogsz sokunknak. Köszönjük, hogy ismerhettünk.

Nyugodj békében!
-lia

A koronavírus-járvány miatt elmaradt a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal március 15-i központi ünnepsége, ezért az 
érintettek a küldöttgyűlésen vehették át dr. Kaizinger Tibor 
NAV NYOSZ-elnöktől az elismeréseket. 
Dr. Sors László, a NAV vezetője által adományozott elisme-
rések: 
Domokos Mária, a Békés megyei Adóügyi Klub vezetője 
Beze rédj-díj ezüst fokozata,
Ecsedi Ákos, a Központi Adóklub tagja Bezerédj-díj ezüst 
fokozatában részesült,
Vasvári Tiborné nyugállományú pénzügyőr őrnagyot, a 
Nagykanizsai Pénzügyőr Klub tagját soron kívül nyugállo-
mányú pénzügyőr alezredessé,
Sánta Sándor nyugállományú pénzügyőr századost, a Szé-
kesfehérvári Pénzügyőr Klub vezetőségi tagját soron kívül 
pénzügyőr őrnaggyá léptette elő.

A NAV NYOSZ elnöksége
Czikora András volt NAV NYOSZ-elnök, nyugállományú 
pénzügyőr vezérőrnagyot, a 003. számú Gróf Lónyay Meny-
hért Emlékplakett,
Varga Sándor volt NAV NYOSZ-alelnököt, a Központi Adó-
klub tagját, a 004. számú Gróf Lónyay Menyhért Emlékpla-
kett elismerésben részesíti.
A plaketteket későbbi időpontban fogják átadni a Szövet-
ség visszavonult vezetőinek, mivel nem tudtak személye-
sen részt venni a küldöttgyűlésen.

A NYUGDÍJASOKÉRT plakett elismerésben részesült: 
Dr. Markovics Lajosné, a Csongrád-Csanád megyei Adó-
ügyi Klub tagja,
Kardos Istvánné, a Kelebiai Pénzügyőr Klub tagja,
Furuglyás Mihályné, a Székesfehérvári Pénzügyőr Klub 
tagja.
A kitüntetettek közül többen nem tudtak személyesen 
megjelenni a küldöttgyűlésen, ezért nevükben a régiófele-
lős vagy a klubvezető vette át az elismerést.
További támogató segítségükre számítva, gratulálunk az 
elismerésben részesülteknek!

ELISMERÉSEK
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Győztes menüsor
Eljött a pillanat, amikor a Fővárosi és Dunakanyar Klub által 
tavaly, országos illetőséggel meghirdetett receptverseny ered-
ményhirdetésére sort kerítettünk. A jeles esemény helyszíne a 
Márianosztrai Kis Róza Étterem volt, ahol a receptek alapján ké-
szültek el a fogások. Nem érhette meg ezt az eseményt Netye Mi-
hály, a játék ötletgazdája, akit tavasszal kísértünk utolsó útjára.

Harminchatan érkeztünk a Börzsöny gyöngyszemének tartott 
településre, ahol elsőként a helyi Faluház helytörténeti gyűjte-
ményét, majd a Magyarok Nagyasszonya-bazilikát tekintettük 
meg András atya tárlatvezetésével

A templom hűvöséből az utcai erős napsütés elől sürgősen 
újra fedél alá siettünk, a már említett Kis Róza Étterembe. A napi 
rutint – bár ízlelőbimbóink erősen követelőztek – megelőzte a 
klubvezetők és a régiófelelős néhány hivatalos bejelentése és 
programajánlója, valamint két új klubtagunk bemutatása és 
bemutatkozása. Büszkén hallgattuk, hogy klubjaink jó híre von-
zotta köreinkbe Bátky Endréné Ibolyát és Tóthné Wetter Juditot 
(ez utóbbi ceglédi illetőségű, tehát annál nagyobb a megtisztel-
tetés részünkre a jelentkezése). Férjeik egyelőre meghívottként 
csatlakoztak, de ha ízlésüknek megfelel majd a társaság és a 
programok, szeretettel várjuk őket is teljes jogú klubtagnak!

Csík Bálint röviden elmondta a receptverseny adatait, majd 
szólította és bemutatta az étterem vezetőjét, egyben szakácsát, 
Csík Attilát, aki ismertette az értékelés módját. Izgulhattunk a 
díjazottakért – no, és a várva várt kóstolásért.

Én sem húzom tovább a szót: előétel kategóriában első helye-
zést ért el Papp Mária (Heves megyei Adóklub), padlizsánkrém-
jével. A főétel kategória nyertese Simon Sándorné (Dunakanyar 
Pénzügyőr Klub), csirkecomb savanyú káposzta ágyon, főtt 
burgonyával. (Itt ezt az ételt kemencében sütötték.) A desszert 
fődíját Kazinczi Ferencné madártejszelete nyerte. Nekik szívből 
gratulálunk, és mindenki másnak, aki pályázott, de ezúttal nem 
nyert, köszönettel tartozunk a szorgalmáért.

Emléklappal háláltuk meg Kaspárné Németh Éva állandó 
idegenvezetését, aki helybéli lakos lévén sokat tud és mesél a 
település nevezetességeiről, és Faragó Dezsőné Klárinak is a 
klubrendezvényekhez nyújtott, rendszeres háttérsegítségét. (Vá-
sárlás, szállítás, idősek szívességi fuvarozása a rendezvények-
re.) Klári nem vesztett humorérzékéből, mert szokásos vidám-
ságával nyugtázta az elismerés helyét és idejét, hiszen, szavait 
idézve: „Annyira semmit nem szeretek, hogy el is készítsem.”

Megérkeztek végül – és végre – a fogások, melyek nagyon 
rövid életűek voltak, hiszen az utolsó morzsáig jó étvággyal el-
pusztítottuk mindet. A hangulat kiváló volt, reménykedünk, hogy 
a karanténhelyzet enyhül, a mi együttléteink, programjaink pe-
dig tovább bővülnek.

Untener Erika

Amikor „kezdő nyugdíjas” voltam, érdeklődött egykori főnö-
köm, hogyan telnek napjaim. „Panaszkodtam”, hogy szá-
mítógépes tanfolyamra járok – a tanfolyam díja nem, de a 
vizsgadíj nagyon magas. Megkérdezte, és minek nekem vizs-
gázni, mire én, „Hogy megalapozzam a jövőmet!” Ezen jót 
nevettünk. Pedig ez a jövő hamar elérkezett. A tanfolyamon 
megszerzett tudást ma már sokoldalúan tudom alkalmazni.

– Kezdetben használtam a netes ismereteimet, mailt kül-
dözgettem, feltöltöttem a fotókat, készítettem diákat, majd 
rájöttem, hogy másra is használható.

– Utazástervezővel megterveztem kirándulásaim útvona-
lát, szállást foglaltam, kigyűjtöttem a célhelyen és környékén 
a látnivalókat a nyitvatartástól a belépőkig.

– Mígnem elérkeztem a NET-bankolásig, amellyel új lehe-
tőségek nyíltak, mint színház- és koncertjegyek online rende-
lése, vasúti menetjegyvásárlás.

Most, ebben a szokatlan, járványos helyzetben egy szá-
momra ugyancsak új lépcsőre léptem fel. Járok egy tornacso-
portba, ahol már több hete online veszek részt.

Úgy tapasztalom, mindig vannak új kihívások, lehetősé-
gek, csak élni kell velük.

Horváth Lujza, Veszprém

DIGITÁLIS „GRÁDICSOK”

Muszáj-helyzet
Nem is olyan régen még én gondoskodtam idős anyukámról, és 
csak halványan motoszkált a fejemben, hogy egyszer én is erre 
a sorsra jutok, ha megérem. Hogy ez milyen hamar bekövetke-
zik, arra álmomban nem gondoltam volna…! Az öregség küszö-
bén, bár gyengülő memóriával, de még erősen, fitten intézzük 
ügyeinket. Egy apró képződmény, a hatalmas járványt okozó, 
Covid–19 néven elhíresült vírus azonban összekuszált mindent, 
felborította a világ rendjét (ami talán nem is léltezett…?) 

Egyszer csak azt vettük észre, hogy szigorú házi őrizetbe 
kerültünk, s kérlelhetetlen őreink nem mások, mint tulajdon 
gyermekeink. Az egyik cerberus külföldről ellenőriz, felügyel ben-
nünket, míg kislányunk cipeli nekünk a kért dolgokat patikából, 
piacról, drogériából, élelmiszerboltból. Szigorúan megtiltotta, 
hogy a kertkapun kívülre tegyük a lábunkat. Olykor segít a ci-
pelésben két csemetéje is, de a gyerekeknek is inkább otthon 
kell tartózkodniuk. Fura egy helyzet! Ők az ajtótól egy méterre 
kívül, mi ugyanúgy belül, a küszöbön a megpakolt szatyrok. Nem 
hívhatjuk be őket, elmarad az ölelés, puszi, simogatás. Talán ezt 
a legnehezebb elviselni. Bár telefonon többször is beszélünk, né-
hány mondatot ilyenkor is váltunk, mielőtt elrebegjük a köszönet 
szavait. Természetes volt, hogy eddig ez fordítva működött, hi-
szen mi segítettük a gyermekeinket, és ők hálálkodtak nekünk… 
A fejre állított új rend sok családban így működik járvány idején. 

Többnyire karácsonykor fényesedik ki a bennünket össze-
fűző szeretet finom szála. Ebben a muszáj-helyzetben gondos-
kodás formájában tapasztalhatjuk meg igazán a legemberibb, 
legszebb érzést. Köszönet és hála mindenkinek, aki odaadó 
munkájával segít elviselhetőbbé tenni ezt az állapotot! Első-
sorban a gyógyításban részt vevő egészségügyiseknek, és a tö-
megközlekedésben, a kereskedelemben, a közbiztonság fenn-
tartásában helytállóknak, akik nem engedhetik meg maguknak 
a home-office luxusát. A családtagokon kívül önkormányzatok, 
társadalmi szervezetek, rengeteg önkéntes is hadrendbe állt a 
rászorulók, egyedül élők megsegítésére – csodálatos, másfajta 
közösségi élet alakul ki a szemünk láttára.

*
Ezt a gondolatsort még a járvány kezdetén írtam. Azóta hozzá-
szoktunk a szájmaszk használatához, megtanultuk a szükséges 
biztonsági óvintézkedések sorát, szinte hajlamosak vagyunk azt 
hinni, hogy minden rendben van megint. Vakmerőségünkben 
néha már odáig merészkedünk, hogy megfeledkezve magunk-
ról, puszit adunk unokáinknak…! Pedig a hírek arról szólnak, 
hogy naponta hányan fertőződnek meg a világban és határain-
kon belül, s még mindig vannak halálos áldozatai a vírusnak. 
A most következő őszi hónapokban a járvány fellobbanása vár-
ható itthon is, vigyázzunk hát magunkra és egymásra úgy, ahogy 
azt már kipróbáltuk tavasszal!                                                      b.g.j.
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Az Egri Adóügyi Nyugdíjas Klub 2012. december 12-én alakult 
meg, immár 8. éve működünk és elmondhatjuk, hogy elég te-
vékenyen. A következő évben a klub egyben a Heves megyei 
Vöröskereszt Egri Szervezetének lett alapszervezete, amely azt 
eredményezte, hogy minden évben igen szép létszámban és 
sok feladatban veszünk részt az önkéntes munkákban. Tagjaink 
szívesen vállalnak tevékenységet sok-sok területen, ahol szük-
ség van a dolgos és segítő kezekre. 

Akkor el is kezdeném: évente 2-2 fővel részt veszünk a Vö-
röskeresztnél leltározási feladatokban, novembertől március hó-
napig kéthetente a hajléktalanok részére melegétel-osztásban 
veszünk részt szintén 2-3 fővel. Szeptembertől a következő év 
áprilisáig az egri középiskolában szervez a Vöröskereszt diák 
véradásokat, ott is több önkéntes klubtársunk jelenlétével segít-
jük a tájékoztatást a részt vevő diákok számára, és esetlegesen 
segítünk a diákoknak a jelentkezési ívek kitöltésében. Már há-
rom éve Egerben a Szala-part takarításában vesznek részt klub-
társaink, eddig 19 fővel, és mindig eredményes volt a munkájuk 
Minden év májusában Egerben a Népkertben pneumatikus kis-
autók többnapos versenye zajlik, ahol is önkéntes klubtagjaink 
koktélárusításban (nem alkoholos) vesznek részt, melynek bevé-
tele a rászoruló gyermekek nyári táboroztatásához járul hozzá. 

Minden év decemberében a Heves Megyei Vöröskereszt élelmi-
szer-adományokat gyűjt rászoruló családok részére a Tescóban 
két napig. Ezen a gyűjtésen is 12 önkéntes klubtársunk vett 
részt két napon keresztül, ahol is sikerült országosan az élelmi-
szeradomány-gyűjtésben a 2. helyet elérnie a szervezetnek. 

Minden év nyarán szintén az Egri Vöröskereszt 24 fő rá-
szoruló gyermek részére egyhetes nyári táboroztatást szervez 
a Balatonnál, ahol is két önkéntes klubtársunk szokott részt 
venni. A táboroztatáshoz tombolát is árulunk minden évben, 
amely szintén a nyári tábor költségeihez járul hozzá. Már évek 
óta műanyag kupakokat gyűjtenek a klubtagjaink, amelyek a 
beteg gyermekek gyógyításához nyújt segítséget. Nemegyszer 
előfordult, hogy rászoruló családoknak nyújtottunk segítséget 
ruha és élelmiszer-adományok gyűjtésével, mivel a család a 
nyolcadikból ballagó fiának nem tudott sem öltönyt, sem egyéb 
ruhaneműt vásárolni, így klubtársaink segítségével hozzájárul-
tunk a család öröméhez. Egyszóval a klubtagjaink kiveszik a ré-
szüket az önkéntes munkából, amit szívesen tesznek, és évről 
évre egyre többen! Magam részéről most is köszönetet mondok 
áldozatos önkéntes munkájukért!

Cseh Istvánné 
klubvezető

Osztálytalálkozó
Lezajlott az osztálytalálkozó, amit Jáni Lajos már előzetesen 
promotált az FB-oldalon bemutatott tablóképpel. Az alapfokú szak-
tanfolyamot 1972-ben végzett kollégák elérhetőségét hatalmas 
energiával igyekezett felderíteni már tavaly ősz óta. Mivel akkor, 
a Nyárbúcsúztató Fesztiválon vetette fel az egykori osztálytárs, a 
Kelebián élő alelnök Horváth Zoltán, hogy jó lenne összehozni az 
osztályt negyvennyolc év után. Igaz, időközben találkoztak néhá-
nyan a szolgálat során vagy közép- és felsőfokú szaktanfolyamon, 
de kimondottan osztálytalálkozó még nem volt. 

A sok kutatás, egyeztetés, telefonálás után végül tizennégyen 
jelentek meg a PSE Pasaréti úti klubházában. Pedig módosult 
az időpont is, hátha enyhül a koronavírus-járvány… Ez be is kö-
vetkezett, de a visszatartó ereje azért még erősen érvényesült. 
A legbátrabbak azonban eljöttek, felvállalva, hogy nem mindig 
sikerült elsőre felismerni egymást, ami majdnem fél évszázad 
után érthető is. Ebbe az osztályba járt még többek között Laczó 
László (egykori szóvivő, repülőtéri parancsnok), Szabó János 
(pénzügyi főosztályvezető volt a VPOP-n, Balassagyarmatról 

érkezett), Juhászné Pulya Erzsébet és Rogán Tivadar (Fővárosi 
Pénzügyőr Klub), már akiket magam is ismerek.

Hamar feloldódott a hangulat, egy hullámhosszra kerültek az 
őszülő hajú egykori tanfolyamtársak. Az összejövetel díszven-
dégeként felszólalt dr. Balogh György nyugállományú altábor-
nagy, egykori országos parancsnok és dr. Kaizinger Tibor a NAV 
NYOSZ elnöke.

Különleges meglepetése volt a találkozónak Horváth Helga 
pénzügyőr őrnagy asszony, a Vám- és Pénzügyőri Iskola vámjog 
oktatójának szereplése. Horváth Zoli leánya csinosan, egyen-
ruhában jelent meg, kedves gesztusként az idős kollégák felé, 
akik régen látták már a pénzügyőr uniformist. Pláne ilyen jó 
formában… A jelenlegi szakmai oktatásról szóló tájékoztatás 
mellett szóba került a családi indíttatás a pályaválasztásánál – 
édesapja méltán tekintett büszkén leányára.

Lajos kérésére minden résztvevő dióhéjban elmondta szak-
mai pályafutását. Aztán elkezdődött a sztorizás, a régi emlékek 
felelevenítése, ahogy ez már ilyenkor lenni szokott. Bár a szer-
vező kijelentette, hogy soha többé nem vállalja ezt a feladatot, 
végül abban állapodtak meg a résztvevők, hogy az ötvenediken 
azért mégiscsak találkoznak két év múlva. Remekül sikerült a 
kezdeményezés, szóval ennek emlékével sokkal könnyebb lesz 
majd összehozni a kerek évfordulót. Hogy érzékelhessük a fel-
adat nagyságát, nézzük meg, hogy a budapestieken kívül hon-
nan is érkeztek a kollégák: Érd, Dunavarsány, Záhony, Szeged, 
Kelebia, Komárom, Szekszárd, Balassagyarmat, Hegyeshalom, 
Mosonmagyaróvár, Máriakálnok. Még tarkább lenne a térkép, 
ha többen jelentek volna meg. Ahogy volt országos parancsno-
kunk is megállapította, sokszor egy-két emberen múlik valamely 
ügy sikere. Zoli és Lajos számíthatott Bozányné Nemes Rita tit-
kár asszony segítségére is.

Egy ilyen összejövetelen a régi közös emlékek felidézése 
mindig megfiatalítja az embereket. Mosolyogva és csillogó 
szemmel vesznek részt a társalgásban, hiszen jóleső érzés 
fiatalkorunk útitársaival újra találkozni, ez lelki muníciót ad a 
viszontlátásig.

-schütz

Önkéntes nyugdíjasok
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a Mi lapunka Mi lapunk
Alapítva: 1998-ban

Ez az írás nyári lapszámunkban kapott volna helyet, amely azon-
ban nem jelent meg a koronavírus-járvány miatt. A főszereplő 82 
éves Nánási Elemérnek sajnos nem adatott meg gondolatainak  
nyomtatott változatát elolvasni, mert időközben elhunyt. Kitűnő 
szellemi frissességről tanúskodó írását tekintsük üzenetnek, mi-
szerint kellő nyitottsággal idős korban is lehet értéket teremteni.

*
Szörfölgetve a Facebookon hamar feltűnt, hogy a Kecskeméten 
élő Nánási Elemér pénzügyőr őrnagy nyugdíjastársunk gyakran 
tesz közzé régi fényképeket a városról, rövid ismertetést is fűzve 
a relikviákhoz. Vajon miként alakult ki ez a szép hobbi, amely 
feltételez némi informatikai ismeretet is?

*
1988. december 1-vel vonultam nyugállományba – kezdi élete 
új szakaszának történetét Elemér. – Ezen dátumot megelőző 
években vezették be a Vám- és Pénzügyőrségnél a külkereske-
delmi áruforgalom számítógépes adatfeldolgozását. A kezdeti 
időszakban a testületnél – elsősorban alsó fokú szinten – nem 
voltak erre képesített dolgozók, így főként civileket, és többnyire 
hölgyeket vettek fel. Persze, középfokú szerveinknél sem volt 
elfogadhatóbb a személyi feltétel. 

Jómagam sem rendelkeztem ebbéli ismeretekkel, de nem 
is igen törekedtem rá, mert akkor már forgattam a fejemben a 

nyugdíjba vonulásomat. A fent jelzett dátummal ez meg is tör-
tént, és fel sem merült annak gondolata, hogy közelebbi kap-
csolatba kerüljek az informatikával. De hát, az évek múlnak, a 
gondolatok születnek és cseperednek. Miképpen a családon 
belül és a környezetemben is egyre több ifjú ember vett körül, 
akik viszont alaposan belemerültek a számítástechnikába, így 
hát több irányból is ért fertőzés. 

Egyik alkalommal, 2013-ban hivatalos ügy kapcsán szemé-
lyesen meg kellett jelennem a telefonszolgáltató cégnél. Ott 
különböző kedvező ajánlatokkal ostromolt az ügyintéző hölgy, 
egyebek között azzal, hogy igen jutányos feltételek mellett tud-
na laptopot rendelkezésemre bocsátani. Mint említettem, némi 
fertőzöttségem ekkorra már volt, így hát könnyen engedtem a 
csábításnak, és vásároltam magamnak egyet. Otthon aztán, is-
merkedve a technikával és a világgal, ráakadtam egy csoportra, 
amelyik az „Élet a régi Kecskeméten” nevet viselte. Belebön-
gészve a munkájukba, igen megragadott az a sok információ, 
amely a régmúlt idők Kecskemétjéről elém tárult. Mivel tizenkét 
éves korom óta ebben a városban élek, így már joggal tekinthe-
tem magam tősgyökeres kecskemétinek. No, meg a nosztalgia 
is megérintett. A régi csoporttársak pedig a fotók, képeslapok 
stb. özönét rakták fel, amelyeknek nagy részét letöltögettem. 

Így jutottam el addig, hogy a sok régi relikviából – eleinte 
csak fejben – kezdtek összeállni az egybetartozók. Részben 
területi, részben kronológiai szempont, részben témájuk alap-
ján igyekeztem csoportosítani őket, mígnem gyakorlatban is 
összeálltak. Így lettek albumokká, melyeket aztán apródonként 
közzétettem a csoporton belül. Örömömre igen kedvező vissz-
hangra találtam, ami szintén csak olaj volt a tűzre.

Hát, ilyen formán alakult ki a közösségi szórakoztatás, de 
csakis a csoporton belül. Egyéb nyilvánosság előtt nem pró-
bálkoztam velük. Tekintettel a szerzői jog intézményére, a nem 
nagyszámú közlendőim során mindig igyekszem rögzíteni egy-
egy kép, fotó forrását.

Szakirodalom
Újabb művel gazdagodott a vám- és 
pénzügyőrség történetével foglalkozó 
kötetek sora. Bittermann Béla, a Ma-
gyar Királyi Pénzügyőrségi Múzeum 
megalapítója címet adta a kiadványnak 
Turi Zsolt pénzügyőr őrnagy, kulturális 
főreferens, a Pénzügyőr- és Adózástör-
téneti Múzeum munkatársa. A két vi-
lágháború közti időszak kiemelkedően 
tevékeny, sokoldalú személyiségének 
állít emléket a jeles pénzügyőri főfel-
ügyelő életét és munkásságát összefog-
laló könyv, amely egyúttal bepillanatást 
enged a pénzügyőr testület korabeli vi-
lágába is. A kötet rövid időn belül máso-
dik, bővített kiadásban is megjelent.

Előző lapszámunk megjelenése óta Somoskői László 
ny. pénzügyőr százados (78) oroszlányi, Blay István ny. 
APEH-alkalmazott (69) soproni, Burányi Péterné ny. APEH-
alkalmazott (68) győri, Nagy Attila Lajos ny. pénzügyőr 
törzszászlós (55), Nagy Alfréd ny. pénzügyőr törzszászlós 
(68), Kiss Margit ny. pénzügyőr főhadnagy (89) budapesti, 
Szilágyi Gábor ny. pénzügyőr főhadnagy (89) kecskeméti, 
Vinczellér Imréné ny. pénzügyőr zászlós (86) dunaújvá-
rosi, Almási Tibor ny. pénzügyőr százados (52) miskolci, 
Szalókiné dr. Forró Éva ny. pénzügyőr ezredes (80) buda-
pesti, Netye Mihály ny. pénzügyőr alezredes (71) budapes-
ti, Nagy Gyula ny. pénzügyőr főtörzszászlós (70) nyíradonyi, 
Tamás Illésné ny. revizor (78) miskolci, Balogh Gyula ny. 
pénzügyőr hadnagy (82) győri, Papatyi Józsefné APEH 
gazd.oszt. (80) győri, Nánási Elemér ny. pénzügyőr őrnagy 
(82) kecskeméti, Mihály Endréné ny. pénzügyőr főhadnagy 
(70) nyíradonyi, Kiss József ny. pénzügyőr százados (70) 
szekszárdi, Létay Miklós ny. pénzügyőr alezredes (85) szé-
kesfehérvári, Sebestyén Ferenc ny. pénzügyőr őrnagy (81) 
salgótarjáni, Petteny Imre ny. pénzügyőr főtörzsőrmester 
(61) bánrévei, Németh Györgyi ny. pénzügyőr főtörzszászlós 
(54) kulcsi, Székelyné Mátyus Gabriella ny. pénzügyőr 
fő törzszászlós (52) dorogi, Miklós Rudolf ny. pénzügy-
őr törzszászlós (67) sátoraljaújhelyi, Ábrahám Zoltán ny. 
pénzügyőr őrnagy (83) hódmezővásárhelyi, Vehrer Sándor 
ny. APEH végrehajtó (70) ménfőcsanaki nyugdíjastársunk 
elhunytáról kaptunk értesítést.     Nyugodjanak békében!

GYÁSZ

Kecskeméti relikviák


