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Tisztelt Küldöttgyűlés, kedves nyugdíjastársak!

A Szövetség négyéves tevékenységét szinte megbénította a 
2020 elején kezdődött járvány, amely a ciklusban folytatott 
munka összefoglalását is megnehezíti. A 2017–2019-es évek-
ben rendezett körülmények között, stabil szervezeti keretekben 
működtünk, bár követnünk és igazodnunk kellett a NAV szerve-
zeti átalakulásához is. 22 megyei igazgatóság létesült, ugyan-
akkor a Központi Irányítás és a Gazdasági Ellátó Igazgatóság 
(GEI), illetve a bűnüldözési szervezet átalakítása miatt a NAV-val 
való együttműködés is új feladatok elé állított bennünket, ami új 
kapcsolattartás kiépítését igényelte.

A hagyományos, éves nyugdíjas-találkozók jórészt elmarad-
tak, anyagi okokra hivatkozva. Közbenjárásunkra nagyrészt 
sikerült a több évtizedes hagyomány szerint megyénként újra 
megtartani a rendezvényeket, azonban 2020-ban a járvány-
helyzet miatt erre már nem kerülhetett sor.

Az elnökség tevékenysége
A ciklus első, 2017-es évében az elnökség megújult, a Felügyelő-
bizottság Hajdu Miklósné vezetésével átalakult. Három elnök-
ségi tag elhunyt, Netye Mihály kulturális és szabadidő-felelős; 
Géczy Attila és Nagy Gyula régiófelelősök – akiknek munkáját 
nagyra értékeltük. Helyükbe új tisztségviselőket kellett válasz-
tani, bár ez nehéznek bizonyult.

Hosszas rábeszéléssel, ideiglenesen vállalta az Észak-alföl-
di régiófelelős posztot Varga István. Észak-Magyarországról a 
két salgótarjáni, valamint a balassagyarmati klubot Csík Bálint, 
a két miskolci klubot, valamint az egrit Gregorné Abonyi Ilona 
miskolci klubvezető vállalta régiós összekötőként. Netye Mihály 
tisztségét nem töltöttük be.

Az elnökség mindenkor a hatályos szabályok alapján járt el. 
A Működési Szabályzatot több ponton módosítottuk, illetve új-
jakkal egészítettük ki, így a működés keretei jól szabályozottak. 
Több változtatási javaslat is felmerült, melyek közül az egyik 
legjelentősebb egy kisebb létszámú elnökség létrehozása, ami 
elsősorban a régiófelelősi tisztség kiiktatásával járt volna. A vé-
lemények megosztottsága miatt azonban elvetettük a javasla-
tot, ami nem zárja ki, hogy a következő elnökség ne tekinthetné 
át újra ezt a lehetőséget.

Az elnökség és a klubélet működését, a tagság aktivitását a jár-
ványhelyzet 2020-ban jelentősen visszavetette. Elnökségi egyezte-

tés terén is áttértünk 
a videó kon fe ren ciá-
ra, amely a kezdeti 
zökkenők után si-
keresnek bizonyult, 
olyannyira, hogy a 
jövőben továbbra is 
ki kell használnunk 
ezt a módszert.

Az elnökség – működésünk anyagi feltételeinek javítására – 
létrehozta a Pályázati Munkabizottságot Horváth Attila alelnök 
kezdeményezésére és vezetésével. Sokat dolgoztak, több pályá-
zatot is benyújtottak, de a feltételek és a sorrend meghatározá-
sa többnyire esélyt se adott semmiféle támogatás elnyerésére. 
Legjobb eredményünk két alkalommal a Béres Alapítványtól ka-
pott táplálkozáskiegészítő adomány volt.

Az elnökségnek több kezdeményezése volt közösségünkben 
a személyes kapcsolatok javítására.

Mivel a korábbi gyakorlat szerinti központi, éves nyugdí-
jas-találkozók megrendezésére – amint a bevezetőben is 
említettem – már nem volt lehetőség, ezért több országos 
rendezvénnyel lehetőséget teremtettünk a vidéki kollégákkal 
való találkozásra. Ilyen volt a Nyárbúcsúztató fesztivál és főző-
verseny; az idősek világnapja alkalmából rendezett ORFEUM 
irodalmi és kulturális műsor, a SENIOR 10-próba, és a kísérleti 
jelleggel megrendezett légpuska lövészverseny. Hagyományte-
remtő céllal rendeztük meg és folytatni fogjuk rendezvénye-
inket, amint a pandémia lefut, vagy a körülmények lehetővé 
teszik.

A nyugdíjasok művészi hajlamai kifejtése érdekében – szin-
tén hagyományteremtő céllal- rendeztük meg a fotó- és irodalmi 
pályázatokat, illetve a képzőművészeti bemutatót.

Nyugdíjasklubjaink működése
A ciklus első évében, 2017-ben 40 klub működött 2200-as 
taglétszámmal, 2020-ban ez az adat: 46 klub, a korábbiakhoz 
megközelítő létszámmal.

Fontos esemény volt, hogy a debreceni pénzügyőr és adóági 
klub 2018-ban egyesült, így létrejött az első közös klub, amely 
példamutató módon működik és jelzi a jövőt, főleg olyan he-
lyeken, ahol sajnos a pénzügyőr klubok utánpótlás hiányában 
egyre kisebb létszámmal kénytelenek működni. Van olyan pénz-
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ügyőr klub, amelynek nagy része ma már özvegyekből és/vagy 
pártoló tagokból áll.

A Szövetség utánpótlása főleg az adóági területről érkezik a 
frissen nyugdíjba vonulók közül. Pénzügyőri ágon az utánpót-
lás gyakorlatilag nulla, és a jövőben sem számolhatunk innen 
nyugdíjba vonulókkal, főleg a szövetséghez csatlakozókkal. 
A NAV létszámában 10 fő alatt van a 60 év feletti pénzügyőrök 
létszáma!

A szolgálati járadékosok körében csekély – szinte a nullával 
egyenlő – az érdeklődés a belépésre, akik viszont jelen vannak, 
aktív tevékenységet folytatnak.

2020-ban, a ciklus záró esztendejében a pandémia miatt a 
taglétszámunk jelentősen csökkent. December 30-i állapot sze-
rint 1953 fizető tagja volt a nyugdíjas szövetségnek. Ez a szám 
azonban nem feltétlenül mutatja a valóságot, mert a járvány-
ügyi intézkedések miatt a tagdíjak beszedésére sem volt lehető-
ség és alkalom. A klubélet, a szövetség működése, a személyes 
találkozások szinte lehetetlenné váltak.

Pénzügyi helyzet
A Szövetség gazdálkodása megfelel a jogszabályi feltételeknek, 
a Felügyelőbizottság felelősséggel, szoros ellenőrzést gyakorolt 
a gazdálkodásunk felett. Gazdálkodásunk jogszerű, ami a klu-
bok szintjén nem mindig hibátlan. Időnként pontatlanság és 
szabálytalanság volt tapasztalható, ennek megelőzése érdeké-
ben Horváth Zoltán alelnök és Hajdu Miklósné FB-elnök vezeté-
sével és szervezésében a klubvezetők és a pénztárosok számá-
ra régiónként „PÉNZÜGYI ROAD SHOW”-t szerveztünk, melynek 
eredményeként a ciklus végére jórészt megszűntek a negatív 
jelenségek.

Pénzügyi gazdálkodásunk legfőbb bevétele a NAV-tól kapott 
támogatás, amely a ciklus első három évében késedelmesen 
érkezett, így szinte hozzászoktunk, hogy jelentős tartalékot, 
áthozatot képezzünk, hogy finanszírozni tudjuk az első félév 
kiadásait. 2019-ben viszont már decemberben megkaptuk a 
2020. évi támogatást, amit a pandémia miatt lehetetlen volt 
felhasználni. Ezt az összeget áthoztuk jelen évre. A NAV vezető-
ség javára szól, és ezúton is köszönjük, hogy a rendkívüli helyzet 
ellenére a 2021. évi támogatást megkaptuk 2020 végén, mely-
nek eredményeként az idei évben jelentős pénzeszközökkel 
rendelkezünk.

A NAV támogatását köszönjük, enélkül nem is tudnánk mű-
ködni. Megjegyzem, hogy évek óta azonos összegű támogatást 
kapunk, ami az inflációs tények miatt folyamatos takarékosság-
ra késztet bennünket.

A pénzügyi gazdálkodásunk legfőbb, és sajnálatos tétele a 
szociális és kegyeleti célra fordított támogatás, amelyet az erre 
a célra létrehozott bizottság, és az alapítványunk kuratóriuma 
figyelmes munkával, eredményesen, közmegelégedésre végez. 
Köszönjük a munkájukat!

Nyilvánosság, kapcsolatok 
társadalmi szervezetekkel
A NAV központi és helyi szerveivel – a ciklus alatti jelentős szer-
vezeti és személyi változások ellenére – a kapcsolat kiváló. Há-
lával és köszönettel tartozunk azért a sok támogatásért, ami 
nemcsak pénzügyi támogatásban nyilvánult meg, hanem egyéb 
anyagi és nem pénzben kifejezhető segítségben is.

A 2016-ban megkötött Együttműködési Megállapodásban 
foglaltak mindkét részről teljesültek. A közigazgatásban példát-
lan az a támogatás, amit a NAV-tól kaptunk központi és lokális 
szinten egyaránt.

A ciklus elején vállaltuk és felhatalmazást kapott az elnök-
ség, hogy „nyisson” más, elsősorban a NAV által támogatott 
társadalmi szervezetekkel, mint a Pénzügyőr Sport Egyesület, 
a NAV IPA, a Szakszervezetek és más nyugdíjasszövetségek. 
Kezdeményeztük a kapcsolatokat a kölcsönösen hasznos, 
előnyös együttműködés érdekében a szakszervezetekkel, 
illetve más nyugdíjasszövetségekkel, a Polgárőrséggel, de 
pozitív eredményről nem számolhatok be. Érdektelenség 
hiá nyá ban az együttműködés nem jött létre annak ellenére, 
hogy a NAV által támogatott szervezetekben sok közös ta-
gunk is van.

A Szövetség külső kapcsolatainak erősítése érdekében több, 
országos nyugdíjasszövetséget is megkerestünk azzal a céllal, 
hogy a nyugdíjas érdekképviseleti tevékenységet javítsuk, köz-
vetlen információkat szolgáltathassunk a nyugdíjasaink felé az 
őket érintő kormányzati vagy más intézkedésekről.

Kijelenthető, hogy több évtizedes, következetesen képviselt 
politikamentes semlegességünk feladásával járna, ha valame-
lyik nyugdíjasszervezethez csatlakoznánk, ugyanis meg kell 
állapítani, hogy a nagy országos nyugdíjasszervezetek politikai 
szempontból nem függetlenek. Erre figyelemmel javasoljuk 
a kluboknak, hogy keressék a helyi, városi, járási, kerületi ön-
kormányzatokkal és a helyi nyugdíjasszervezetekkel való kap-
csolatot a kölcsönös pozitívumok és lehetőségek kihasználása 
érdekében. Erre már sok kedvező példát lehetne felhozni. Fel-
hívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a klubok nem önálló jogi 
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személyek, ezért kötelezettségeket csak a Szövetség elnöksége 
vállalhat!

Az elnökség – Horváth Attila alelnök kezdeményezésére 
és vezetésével – célja, hogy a Szövetség működését, ered-
ményeinket jobban népszerűsítse a tagság és az irántunk 
érdeklődők számára A Mi Lapunk és a Honlap mellett más, 
modern módszerekkel is. Ennek érdekében megújítottuk a 
honlapot, de a legjelentősebb változás a Facebookon történő 
megjelenés, ami sokkal gyorsabb tájékoztatást tesz lehető-
vé a napi megjelenéssel. A tapasztalatokat most gyűjtjük, és 
az értékelések alapján az esetleges változtatásokat a köz-
eljövőben megtesszük. Köszönettel tartozunk közreműködő 
nyugdíjastársainknak, akik rendkívül sokat tesznek a tájékoz-
tatásunk érdekében.

Tisztelt Küldöttértekezlet!

Az elnökség beszámolója alapján biztosan állíthatom, hogy a 
rendkívüli széttagoltság ellenére – Hegyeshalomtól Záhonyig –, 

közösségünk tevékenysége színvonalas és eredményes, a 
nyugdíjasközösséget a tisztségviselők jól vezetik, szervezik.

Köszönettel tartozunk az Elnökség, a Felügyelőbizottság, az 
Alapítvány Kuratóriuma és a Szociális és Kegyeleti Bizottság tag-
jainak, de elsősorban a klubvezetőknek és a vezetőségi tagok-
nak, a nyugdíjasainkat bármilyen módon aktivizáló és tájékoztató 
szervezőknek, tudósítóknak, szerkesztőknek, a Szövetség mun-
káját sokféleképpen segítőknek, valamennyi klubtagunknak, 
akik cselekvően őrzik hagyományainkat, múltunk örökségét.

Külön megköszönöm a vezető tisztségüket most átadó el-
nökségi tagok és klubvezetők áldozatos vállalását, további aktív 
éveket kívánva nekik! Köszöntöm a következő, új ciklus meg-
választandó tisztségviselőit, sok sikert, eredményes munkát, 
gazdag programokat, barátságos találkozókat kívánok hozzá! 
Mindehhez pedig mindenkinek jó egészséget!

VIGYÁZZATOK MAGATOKRA!
Budapest, 2021. május 10.

dr. Kaizinger Tibor
elnök

Lassan harminc éve, hogy elődeink létrehozták a Vám- és Pénz-
ügyőrség nyugdíjas szervezetének első változatát, akkor még 
csak a budapestiek számára. E három évtized alatt nagyon sok 
esemény gazdagította a Szövetség életét, amelyeket évfordulós 
naptárban lenne jó rögzíteni. Most például   létrehozásának 10 
éves jubileumát ünnepelhetjük a Csík Bálint által alapított és kö-
zel kilenc évig szerkesztett honlapunknak. 2011. június 11-én 
indította az eredetileg budapesti, szobi-váci és VPOP pénzügyőr 
nyugdíjasok klubjainak szánt új kommunikációs felületet, amely 
2014 januárjától már NAV NYOSZ néven országos jelleggel mű-
ködött. Köszöntsük hát a 10 éves honlapot és annak létrehozó-
ját a legelső megjelenéssel, vagyis a bemutatkozással! 

Kedves Látogató!
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket klubjaink weboldalán!

Igyekeztem egy olyan egyszerű formavilágú, megjelenésű 
weboldalt szerkeszteni, mely segítségével könnyedén, bármikor 
megtekinthetitek a klubprogramokat, elolvashatjátok az éppen 
aktuális A Mi Lapunkat, a bennünket érintő híreket.

A képes beszámolókkal pedig megtekinthetitek, hogy mikor 
merre jártunk, mit csináltunk. Remélem, hogy ezekkel a képekkel 
kedvet csinálunk azoknak a társainknak is, akik eddig ritkán vagy 
egyáltalán nem jöttek el rendezvényeinkre, kirándulá sainkra.

Nem lesz bonyolult a működése, hiszen egy kattintással már-
is az információhoz juttok. Természetesen lapunkat megpróbá-
lom folyamatosan frissíteni, bővíteni, ennek csak a szabadidőm 
szabhat gátat.

Bízom benne, hogy a honlap elnyeri tetszéseteket, és meg-
elégedett felhasználók lesztek.

Kellemes és hasznos időtöltést kívánok!
 
Szob, 2011. június 11.

Csík Bálint

Így kezdődött... Kommunikációs 
értekezlet online
Áprilisban volt egy éve, hogy elkezdte működését a NAV Nyug-
díjasainak Országos Szövetsége Facebook-oldala. Az elképze-
lés szerint ez a felület nyújtana lehetőséget a Szövetség negy-
venöt klubja számára, hogy egymást megismerve erősítsék, 
gazdagítsák közösségi életüket, egyúttal jelezzék a külvilág-
nak létezésüket. Tudatosan használtam a feltételes módot, 
hiszen a koronavírus-járvány miatt megállt az élet, látszólag 
nincs miről beszámolni, a májusi nyitásig csend honolt a klu-
bok tájékán. Az oldalt viszont azóta is működteti az az öt szer-
kesztő, akik társadalmi munkában vállaltak egy-egy napot, s 
jobb híján saját ízlés, elképzelés szerint állítják össze a napi 
tartalmat, miként az ide látogatók is tapasztalhatják. Pedig a 
látogatottsági adatok egyértelműen arról szólnak, hogy a leg-
népszerűbb témák a nyugdíjasainkról, vagyis rólunk szóló, és 
tőlünk érkező anyagok, de ezek egyelőre ritkák, mint a fehér 
holló. 

Az oldal kiötlője, az informatikai tudással felvértezett Hor-
váth Attila NAV NYOSZ alelnök a korábbi online elnökségi 
értekezlet után ezúttal a szerkesztők számára szervezett 
„videókonferenciát”. Megbeszéltük a kezdeti nehézségeket, az 
amatőrségünkből adódó hibákat, s a nagyjából kialakult profi-
lokat, amelyek persze nincsenek kőbe vésve. Legfőbb kérdés, 
hogy miképpen tudnánk aktivizálni nyugdíjasainkat? Ez már 
csak azért is fontos téma, mert egyszer majd át kell adnunk a 
stafétát, ha eljön az ideje… 

Mint ismeretes, megújult a honlap (www.navnyosz.hu), ahol 
rejtvényeket, szellemi feladványokat talál az olvasó az egyéb 
érdekes olvasnivalók mellett. Elvileg közös kútforrásunk a 
navnyosz.kommunikacio@mail.com, ahová fotókat, írásos anya-
gokat, klubbeszámolókat, visszaemlékezéseket, humoros ese-
teket, unokás sztorikat, recepteket, fotókat és egyéb írásos szö-
vegeket vár Zelinka Ildikó honlapszerkesztő, és a NAV NYOSZ 
Facebook-oldalának jelenlegi öt szerkesztője: Bogschützné 
Gados Júlia, Fischer Péter, Horváth Attila, Jáni Lajos, Veress 
László.

b.g.j.
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– Kedves Anikó, a NAV NYOSZ elnökségében bekövetkezett 
megbízatásod óta lassan eltelik két esztendő. Ezért úgy gon-
dolom, hogy aktuálissá vált egy rövid beszélgetés, ahol lehető-
séged van a véleményedet kifejteni e fontos tevékenységeddel 
kapcsolatban. Annál is inkább, mivel egy személyben látod el 
a gazdasági felelősi és a pénztárosi feladatkört. Először kérek 
tőled egy rövid bemutatkozást.

– 1954-ben születtem Nyíracsádon. Debrecen melletti köz-
ségben nőttem fel pedagógusszülők 3. gyermekeként. 1975-ben 
a debreceni Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán építőgépész 
üzemmérnök diplomát szereztem és egy ösztöndíj útján Buda-
pesten kezdtem dolgozni a Vegyépszernél. Azóta élek Buda-
pesten. Később volt egy vállalkozásom, melyben én végeztem 
a vállalkozás pénzügyi feladatait. Egy pályamódosítás kezdete-
ként 2000-ben mérlegképes könyvelői képzettséget szereztem. 
2000. november 2-án az APEH Észak-budapesti Igazgatóságán 
kezdtem el dolgozni revizorként (Veress László által vezetett Ma-
gánszemélyek és Egyéni Vállakozók Ellenőrzési Osztályán). Mai 
napig kellemes érzéssel gondolok az ott eltöltött évekre, mely 
meghatározta az Adóhivatalhoz való kötődésemet. A szervezet-
nél lezajlott folyamatos átszervezések alatt végig adóellenőrként 
dolgoztam, mely során magánszemélyek, egyéni vállalkozók és 
társas vállalkozók adó- és járulék-ellenőrzését végeztem. Közben 
Msc képzés keretében közgazdász diplomát szereztem. 2018. 
február végén a NAV Pest Megyei Adóigazgatóságtól mentem 

nyugdíjba. Akkor én még úgy éreztem, hogy szeretnék tovább 
dolgozni, de erre nem volt lehetőségem, mivel elértem az öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt. Ezért kénytelen voltam nyugdíjba menni! 
Mivel a számomra fontos, és már nyugdíjas kollégák, kolléganők 
az Észak-budapesti Igazgatóságnál dolgoztak, ezért 2019. ja-
nuár óta a NAV Nyugdíjasok Észak-budapesti Adóügyi Klub tagja 
vagyok. Itt rendszeresen találkozom sok volt kollégával/kolléga-
nővel a klubnapokon és a klubrendezvényeken.

– Mi késztetett arra, hogy 2019-ben megpályázd a NAV 
NYOSZ gazdasági vezetői posztját?

– A nyugdíjba vonulásom után néhány hónap elteltével úgy 
éreztem, hogy szeretnék még dolgozni. Azt is tudtam, hogy már 
nem tudnék, és nem is szeretnék napi nyolc órában dolgozni. 
Elkezdtem keresni részmunkaidős elfoglaltságot. Ekkor küldte 
meg Veress László a NAV NYOSZ pályázati felhívását a gazda-
sági vezetői posztra, hozzátéve, hogy alkalmasnak tart erre, 
és szeretné, ha élnék a lehetőséggel. Azonnal megtetszett ez 
a lehetőség, ezért benyújtottam a pályázatomat. Szerencsésen 
megkaptam a bizalmat, aminek a mai napig örülök.

– Zökkenőmentesen történt az átadás-átvétel? Én úgy emlék-
szem, hogy július 1. helyett csak kicsit később valósulhatott meg.

– Az átadás-átvételre (néhány nap késéssel) 2019. július első 
napjaiban került sor az elnök úr, a Felügyelőbizottság két tagja, 
a Szövetség titkára és a volt gazdasági vezető jelenlétében és 
közreműködésével. Átvettem a folyamatban lévő anyagokat, 
feladatokat, elrendeztük a banki jogosultságot, és átvettem a 
pénztárban lévő készpénzt. Összességében azt mondhatom, 
hogy az átadás-átvétel zökkenőmentesen történt meg.

– Mik voltak az első tapasztalatok, az előzetes várakozások-
hoz képest? Negatív vagy pozitív irányban?

– Amikor elolvastam a pályázati felhívást és beadtam a pá-
lyázatomat, csak azt tudtam, hogy tudnám és szeretném ezt a 
munkát végezni. Az első találkozásunk alkalmával úgy éreztem, 
hogy jó kis csapat tagja lehetek. A Szövetség jelen lévő tagjai 
barátságosan fogadtak. Átvettem a Szövetség gazdálkodását, 
és elkezdtem dolgozni. Néhány hónap elteltével világossá vált 
számomra, hogy több dologban is szükség van a klubvezetők-
kel és a klubpénztárosokkal egyeztetni. Ezért került sor 2019 
őszén, a négy helyszínen lebonyolított találkozókra.

– Mennyire tartod hasznosnak az említett négy megbeszé-
lést, (országos roadshow) melyeket a 46 klub vezetőinek szer-
veztünk és tartottunk?

– A Szövetség elnöksége és a Felügyelőbizottság a megbízás 
elfogadását követően szükségét érezte, hogy megismertessen 
engem a klubvezetőkkel és pénztárosokkal, illetve, hogy ők is 
megismerhessék az új gazdasági vezetőt. Így került sor 2019 
őszén a négy helyszínen lebonyolított megbeszélésekre (ahogy 
mi neveztük, országos roadshow-ra), mely számomra is nagyon 
fontos volt. A klubok által beküldött pénztárjelentések alapján 
több esetben is problémát tapasztaltam elsősorban a bizony-
latok (kiadási, bevételi pénztárbizonylatok, pénztárjelentés) 
vezetésében, a helyi pénztárak kezelésében. A megbeszélések 
során rajtam kívül az elnökséget képviselő elnök úr, alelnök úr, 
a Felügyelőbizottság elnöke, Hajdu Miklósné és egy tagja tá-
jékoztatta a résztvevőket. Kiemelten került sor a Pénzkezelési 
Szabályzat és az Alapszabályzat betartására való felhívásra. Ki-
emeltük a tagdíjak összegét és beszedésének rendjét, ismertet-
tük az év végi záró pénztárkészlet és a reprezentációs költségek 
éves összegét. Ezenkívül előre elkészített példán keresztül be-

Interjú Vilmányi Anikó 
gazdasági vezetővel

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kérem tisztelt olvasóinkat, hogy a 2021 szeptemberében 
megjelenő lapszámunkhoz augusztus 10-ig küldjék el kéz-
irataikat, 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 betűmé-
ret, másfeles sortávolság) és a digitális fotók legalább 1 MB 
méretűek legyenek. 

Honlapunk a www.navnyosz.hu név alatt olvasható. 
A honlapra és a Szövetség Facebook-oldalára szánt külde-
ményeket kérjük, a navnyosz.kommunikacio@gmail.com 
elektronikus levélcímre postázzák. A honlappal kapcsola-
tos észrevételeket, kérdéseket kérjük a honlap@navnyosz.
hu címre küldeni.
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mutattam a kluboknál használni szükséges bizonylatok szabály-
szerű vezetését. Összességében nagyon hasznosnak találtam/
találtuk ezt a megbeszéléssorozatot. Rengetek kérdést tudtunk 
tisztázni és megismertük egymást.

– Azóta megszűntek az ott feltárt hiányosságok?
– Bő egy év elteltével azt tapasztaltam, hogy a klubok több-

sége figyelembe vette az előírásokat és pontosan vezeti a bi-
zonylatokat, illetve figyelembe veszi az említett szabályzatokban 
leírtakat. Azonban most név nélkül, de néhány klubnál továbbra 
is felmerültek hiányosságok. Ezek egy részét már telefonon ke-
resztül rendeztem az érintett klubvezetőkkel, pénztárosokkal.

– Mik voltak a legfőbb anomáliák a klubok részéről, amik 
nagymértékben megnehezítették a 2020-as gazdasági év pénz-
ügyi elszámolását és a jelentés elkészítését?

– A klubok működését, a programok megrendezését és az 
ebből eredő pénzügyi elszámolások szabályszerű elvégzését 
nagymértékben nehezítette a kialakult világjárvány. Sok eset-
ben az is gond volt, hogy egy klubvezető hogyan tudja tartani a 
kapcsolatot a pénztárossal és természetesen a klubtagokkal, 
hogyan jutnak el a bizonylatok a megfelelő személyhez, hogyan 
tudja a klub eljuttatni a pénzügyi elszámolást a részemre (ki tud 
és mer elmenni a postára azt feladni). Nagy nehezen, de sikerült 
ezt a pandémia közepette is megoldani. A bizonylatok könyve-
lése rendben megtörtént. Sikerült elkészíteni a NAV-támogatás 
elszámolásáról készült jelentést.

– Szerinted is szükséges lenne ismét eligazítást tartani (ter-
mészetesen amennyiben azt a járványhelyzet lehetővé teszi) a 
klubok vezetői részére?

– Igen, szükségesnek tartom, hogy a klubok részére ismét 
tartsunk tájékoztatást. Már azon is gondolkodom, hogy hogyan 
tudnánk megvalósítani, hogy minden olyan klub vezetőjével és 
pénztárosával tudjak személyes találkozást lebonyolítani, aki-
nél valamilyen eltérést, problémát tapasztaltam.

– Végül általános tapasztalatok, jó tanácsok, elvárások a jö-
vőre nézve?

– Összességében az a feladatom/feladatunk, hogy elérjük 
minden klub esetében a működésére vonatkozó szabályok be-
tartását/betartatását. Szakítanunk kell a hagyomány szerinti 
felfogásokkal. 

Jó tanácsom mindenkinek, hogy vigyázzon magára, kerülje a 
nagyobb tömeget, oltassák be magukat! A jövőre vonatkozóan 
szeretném, ha a következő évi elszámolásban már nem talál-
nék szabálytalanságokat. Ezen túl és elsősorban, a NAV NYOSZ 
valamennyi tagjának vírusmentes szép napokat és jó egészsé-
get kívánok!

– Anikó, köszönöm szépen az interjút, az őszinte, korrekt vá-
laszokat! Nagyon bízom abban, hogy hamarosan véget ér ez a 
borzasztó vírushelyzet, és ismét a normális kerékvágásban tud-
juk folytatni ott, ahol félbehagytuk. Végül megnyugtatásképpen 
tájékoztatom a klubvezetőket, hogy a 2020–2021-es esztendő-
re vonatkozóan a NAV NYOSZ elnöksége által meghatározott, 
a klubok rendes tagságára vonatkozó támogatási összegek az 
alapszabályban foglaltaknak megfelelően természetesen ren-
delkezésre fognak állni!

Horváth Zoltán
pénzügyőr alelnök

Lehetőségek 
online módban
Korábban már írtam arról, hogy mint nyugdíjas hova jutottam el 
„grádicsokon” keresztül a számítógépes tanfolyam elvégzése 
után. Valahol ott hagytam abba, hogy már tudok neten színház- 
és koncertjegyet vásárolni. Azonban a megváltozott körülmények 
közel egy éve nem teszik lehetővé a személyes megjelenést.

A karanténidőszak alatt egyre gyak-
rabban hallottam ilyen-olyan előadá-
sokról, melyek igaz virtuálisan, de 
„élőben” megtekinthetők. Első ilyen 
eseményt az Operaház opera szerdái 
jelentették. Számtalan előadást meg-
néztem, elöljáróban ismertették a cse-
lekmény keresztmetszetét, bemutat-
ták az előadókat, akik a főbb áriákat 

énekelték. A legtöbb stream ingyenes volt. Néhány hónap után 
az „Opera otthonra” került a fókuszba.

Idővel felfedeztem, hogy más intézmények is élnek ezen le-
hetőséggel. Szinte törzsvendége lettem a koncerttermeknek is. 
Az igaz, hogy bár sok ismert darab utólag elérhető, de én tö-
rekedtem, hogy az élő koncertekhez csatlakozzak. Sokan nem 
tartják életszerűnek, de mint lehetőséget, meg kell tapasztal-
ni. A koncertek fülhallgatón keresztül szinte az ottlét élményét 
nyújtották. Az előadások, mint egyébként is szokásos, az esti 
órákban voltak, nem akadályozták a napi „zsúfolt” programot.

Különféle témájú, szintén élő előadásokat is sikerült meg-
tekinteni ZOOM-on keresztül. Nagy ünnepeken egyház által 
közvetített eseményekbe is bekapcsolódtam a honlapjukon 
keresztül. Felhívnám a figyelmet egy szemet gyönyörködtető 

túrára a Herendi Porcelán Manufaktúra által közzétett Herend 
Virtuális túra bemutatóra.

Nem feltétlenül kell ragaszkodni ehhez a módhoz, de mint 
alternatíva, bármikor előnyös is lehet akár.

Horváth Lujza
Veszprém, Pénzügyőr Nyugdíjas Klub

Áprilisban ünnepelte nyolcvanötödik születésnapját dr.  Ba-
logh György nyugalmazott pénzügyőr altábornagy úr, a Vám- 
és Pénzügyőrség volt parancsnoka, akit sokan köszöntöttek 
telefonon és interneten keresztül. A hozzá érkező születés-
napi üdvözletekre Tábornok úr az alábbi, honlapunkon és 
Facebook-oldalunkon is megjelent köszönőlevélben vála-
szolt. Isten éltesse sokáig jó egészségben!

*
Drága és mélyen tisztelt 

egykori Kolléganőim és Kollégáim!

Mindannyiótoknak tisztelettel köszönöm, hogy jókívánsá-
gaitokkal elhalmozva köszöntöttetek születésnapomon.

Bár az elmúlt egy év lehetetlenné tette személyes talál-
kozásainkat, de az elzártság még több időt és lehetőséget 
adott egykori szép és közös élményeink felelevenítésére és 
az együtt töltött évek, évtizedek sok-sok szép szakmai és 
emberi történeteinek újragondolására.

A közösség és a köszöntés szent dolog, és egyre na-
gyobb érték a mai világ elszigetelődő körülményei között.

Szóval, még egyszer mindent nagyon-nagyon köszönök, 
amit az elmúlt 60 évben Tőletek kaptam.

Szeretettel és üdvözlettel
Balogh György
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K L U B H Í R E K  .  .  .
Sétálva a parkban
Most, hogy kezd alábbhagyni a pandémia és eredményesen 
zajlik az oltási kampány, a hosszú áprilisi ősz után kimozdulás-
ra vágyott a két pécsi klub néhány aktív, túrázni szerető tagja. 

Sajnos az idő nem 
volt a legcsábítóbb, 
de azért néhányan 
nekiindultunk a he-
lyi buszjárattal, és a 
kertvárosi lakótelep 
környékén kialakított 
kirándulóhelyre men-
tünk. Már a buszon 
rácsodálkoztunk egy-
másra, ismét egy-
szerre éreztük meg 
a közös programok 
hiányát.

A rögtönzött kis 
kirándulásunk során 
körbejártuk a tavat, 
megcsodáltuk a víz-
ben tükröződő, zöl-
dülő fákat. Ráadásul 

egyik nyugdíjastársunkkal is találkoztunk, aki éppen horgász 
hobbijának hódolt a vírushelyzet miatt kialakult kényszerszü-
netben. Neki szerencsét hoztunk, mert éppen kifogta a nagy 
halat.

A mozgás, a friss levegő, valamint a madarak éneke jótéko-
nyan hatott testünkre-lelkünkre. Külön élményt jelentett, hogy 
végre – ha nem is szervezetten – társainkkal is összefuthat-
tunk. Azzal köszöntünk el egymástól, hogy jó lenne már újra 
szervezett közös programokon részt venni.

Fischer Péter
Pécsi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub

Májusi nyitás
Október óta nem találkoztunk nyugdíjastársainkkal. Tavaly, a 
pandémia első hullámának csitultával júniusban bátorkodtunk 
először egy Duna-parti sétára, sörözésre. Idén már májusban 
sort kerítettünk a közös programra Untener Erika, a Fővárosi 
Pénzügyőr Klub vezetője és Csík Bálint gazdasági felelős szer-

vezésében. Ragyogó, kora nyári napot fogtunk ki, épp az estére 
várható, soron következő hidegfront előtt. A kirándulásra csak 
azokat várták, akik már rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, 
tehát már túl vannak az oltáson. Ennek a feltételnek az elfoga-
dásával végül huszonhárman jöttünk össze a Pilis kapujának 
számító Pilisszántó buszvégállomásánál. 

Úti célunk a hegyoldalba épített, Makovecz Imre által terve-
zett Boldogasszony-kápolna volt, amelyhez a zarándokok által 
is kitaposott Csillagösvény meredélyén kaptattunk fel. Meg-
megálltunk, de nem a fáradtság miatt, hanem az utunkat sze-
gélyező, történelmünk meghatározó személyiségeiről készült 
domborművek és a róluk szóló leírások megszemlélése okán. 
Nimród kezdi a sort, unokája, Attila király a következő (ámbátor 
a véseten Atilla változatban szerepel a név, bizonyára jó okkal), 
majd Árpád vezér, Szent István, Szent László, az egyetlen ma-
gyar alapítású szerzetesrend létrehozója, a pálos rendi Boldog 
Özséb, végül Hunyadi Mátyás. Jelentősége lehet, hogy pont en-
nek a hét fontos személynek fába vésett alakjai vezetik fel az 

arra járót a Boldogasszony-kápolnához. Ide valójában egyedül, 
vagy egészen kis csoportban érdemes feljönni, mert imádko-
zásra, lelki töltődésre, megnyugvásra találhat az arra vágyó. Ezt 
meg is teszik sokan – a kápolnában elhelyezett friss virágok 
erről árulkodnak. Itt emelkedik a messziről is jól látható Pilis 
Keresztje, majd tovább sétálva eljutunk az Áldást osztó Jézus 
szoborhoz.

Nagyon megnyugtató hely, csodálatos kilátás esik a környező 
településekre, völgyekre, sőt, még a budai hegyeket is láthatjuk 
innen. Gondos kezek kisebb köveket raktak egy csodálatos kis 
virág, egy orchidea köré. Nem akartunk hinni a szemünknek! 
Pedig ez bizony orchidea! A levele, apró kis virágai erről árul-
kodnak… Kiderült, hogy a szigorúan védett bíboros kosbor egy 
példányára bukkantunk. Egy kedves zöld gyík surrant a fűben, 
majd felkapaszkodott egy kisebb szikla oldalára, onnan figyelt 
bennünket.

Dicséretére váljon minden nehezebben járó klubtársunknak, 
hogy vállalták ezt az utat. Lefelé valamivel nehezebb volt a gu-
ruló köveket kikerülni, de mindenki épségben leért. Következett 
a sertéspörkölt-galuska, káposztasaláta és rétes összetételű 
nagyon ízletes ebéd, amihez egy pohár bor, sör vagy üdítő tarto-
zott. Vidám, felszabadult hangulatban töltöttük az első összejö-
vetelt, köszönjük a szervezőknek! Nyitottunk hát mi is, és nem 
zárkózunk el a további találkozások elől…

-lia
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COVID-19Dr. Miklós Imréné, Miskolc
1. Mindenképpen negatívan, az elején szinte depresszió kö-

zeli állapotba jutottunk, szerencsére a három unokánk lekötöt-
te az időnket, energiánkat, és így keveset tudtunk foglalkozni a 
vírussal, minden higiéniai óvintézkedést megtettünk, kerültük a 
társaságot, betartottuk a korlátozásokat, maszkot viseltünk.

2. Továbbra is fertőtlenítünk, maszkot viselünk, kizárólag az 
élelmiszerboltba, gyógyszertárba megyünk. Továbbra sem talál-
kozunk személyesen sem a rokonokkal, sem barátainkkal. Re-
gisztráltunk oltásra, az elsőt már meg is kaptuk. Emberi kapcso-
latainkat interneten, és telefonon ápoljuk, rendszeresen. 

3. Nagyon bízunk benne, hogy minél több ember beoltatja 
magát, (min. 6 millió!), mi is megkapjuk a második oltást is, - akik 
bejárnak nap mint nap munkahelyükre, minél előbb megkapják 
az oltásukat (korosztályra tekintet nélkül) és július- augusztus-
ra már véget érhet a járvány, - és végre már személyesen is 
tudunk találkozni szeretteinkkel, barátokkal. Nyugdíjas klubba 
járhatunk, - véget érhet a bezártság, elszigeteltség, kirándulha-
tunk és utazhatunk. Ami a legfontosabb, hogy nem kapjuk el a 
járványt, megvéd az oltás a súlyos szövődményektől.

Varga Imre, Pécs
1. Hogyan éltem (élem) meg a koronavírus-járvány miatti éle-

temet? Életkorom, és a hosszú évtizedek óta „összejött” króni-
kus betegségek miatt nem valami jól. Összejött egy egész éves 
járványtapasztalat, és bizony azt kell mondanom, tele izgalom-
mal és várakozással: mit hoz a jövő? Főleg a friss híreket hallva, 
amik nem voltak szívderítőek, inkább elszomorítóak, lesújtóak 
és elgondolkodtatóak. Karácsony estére jött a lesújtó hír, hogy 
a 65 éves szomszédasszonyt bizony elvitte a mentő a klinikára. 
Következmény: lélegeztetőgép, egy hét múlva szegény meghalt. 
Tehát a közvetlen szomszédomat elérte és végzett vele a koro-
navírus. S ezzel nincs vége. Azt követően a családban további 
két halott: 65 és 71 évesek voltak. Tele voltunk várakozással és 
izgalommal. Szinte egyforma napok: a hírekben sok új megbete-
gedés, fertőzés és nagyon sok halálozás – országszerte! Aztán 
február 1-jén megszólalt a telefonban a háziorvosom: Készül-
jek, mert 4-én oltásra kell mennem. Megváltás volt számomra 
a közelgő oltás. Kissé megnyugtatott és megörültem. Pécsen 

az első oltási na-
pon bekerültem 
az első tízbe! A kli-
nikai oltóközpont-
ban már végképp 
megnyugodtam. 
Ott bizony – bár 
elég sokan voltunk 
– csupa udvarias-
ság, előzékenység, 
fegyelmezettség, 
gyógyítókészség volt tapasztalható mindenki részéről. Elmond-
ható, hogy megkönnyebbültem. Pfizer vakcinát kaptam, aminek 
megörültem. Két hétre rá megkaptam a második oltást is. Sőt, 
ma már a családomban mindenki megkapta a védőoltást. Mel-
lékhatása nem volt az oltásnak, nagy örömömre senki nem be-
teg. Éppen elég volt a bezártságból, a szomorkodásból, remél-
jük, nem jön a negyedik hullám! A nyitás mindenki közérzetére 
kedvezően hat. Bár a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért 
a védelmi intézkedések betartása mindenki részéről változatla-
nul fontos. Hát, így éltem meg a koronavírus-járványt.

2. Tudjuk nagyon jól, hogy a vírus könyörtelen és rendületle-
nül szedi az áldozatait. Főleg hazánkban nagyon sok a halálo-
zás. Ezért is mindenkinek kötelessége a korlátozó rendelkezé-
sek betartása. És vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

3. Most már talán látjuk a fényt az alagút végén, hamaro-
san együtt lehetünk, és végre minden visszatér a régi ke rék vá-
gásba.

Domokos Mária, Békéscsaba
1. A járvány alapjaiban rengette meg az életemet már 2020 

tavaszán, hiszen korábban elég mozgalmas életet életem. Már a 
klubvezetés is rengeteg feladatot ad, de emellett elég rendszere-
sen dolgoztam, nagy a baráti köröm, gyakran találkoztunk. Nagy 
volt a változás hirtelen. Ekkor találtuk ki a klubban az online felü-
leten a közös messengercsoportot, és nagyon sokan használták 
ki az élő beszélgetés lehetőségét úgy, hogy még láttuk is egy-
mást. Ősszel már „gyakorlottan” ért az újabb karantén, mivel a 
veszélyeztetett korosztály tagjaként igyekeztem minimalizálni az 
élő baráti kapcsolatokat. A fiam családja már az ősszel átesett a 
víruson, így a karácsonyt is együtt tölthettük. Aztán lakást akar-
tam cserélni, ami legalább két hónapra adott programot és sok-
sok gondot, mely végül is meghiúsult. No, és rám talált a kézmű-
vesség, amit mindig is szerettem, de korábban nem jutott rá elég 
időm. Nagyon megszerettem a papírfonást, nagy mennyiségben 
gyártottam belőle karácsony előtt fenyőket a barátaimnak, majd 
azóta a pillangókat (hihetetlen talán, de WC-papír-gurigából). Az 
interneten számtalan ötletet lehet találni és sokkal megnyugta-
tóbb, mint a vírussal kapcsolatos rémhírek olvasása.

2. Elsősorban betartok minden higiéniás szabályt, valamint 
igyekszem keveset boltba járni, és akkor is inkább a kis bol-
tokat részesítem előnyben a nagy bevásárlóközpontok helyett. 

A koronavírus árnyékában 
Klubhíreket nem igazán tudtunk közreadni az elmúlt év során, tudjuk miért. Közösségi élet helyett begubóztunk, maszkkal az 
arcunk előtt léteztünk, nélkülöztük a kötetlen társasági életet. Megtanultunk új szabályok szerint élni a koronavírus-fertőzés fenye-
gető árnyékában. Kíváncsiak voltunk, hogy nyugdíjastársaink milyen tapasztalatot szereztek, hogyan vélekednek erről az embert 
próbáló időszakról, amelynek reméljük, a vége felé járunk. A körkérdést május elején tettük fel, a lap júniusi megjelenésének 
idejére minden bizonnyal derűsebb lesz világunk. 

1. Hogyan befolyásolta életedet a koronavírus-járvány?
2. Mit tehetsz a fertőzés elkerüléséért és emberi kapcsolataid normalizálásáért?
3. Milyen reményekkel nézel az elkövetkező hónapok elé?
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Az emberi, baráti kapcsolataimat is minimalizáltam, különösen 
márciusban. Decemberben már az első napon regisztráltam 
a védőoltásért, és nagyon vártam a lehetőségre. Szerencsére 
már mindkét oltáson túl vagyok, mivel nem válogattam és elfo-
gadtam a kínai vakcinát. A klubtagokat is megkérdeztem erről 
a témáról. Azt hiszem nyárra elérjük a közel 100%-os átoltott-
ságot. Mindenki felírja a közös a Facebook-felületünkre, hogy 
mikor milyen védőoltást kapott. Így is megállapítható, hogy a 
klubtagok közel 10%-a elkapta a koronavírus-fertőzést, amely-
ből egy eset sajnos tragédiával végződött. Pont ennek hatására 
döntött úgy néhány kételkedő tagunk, hogy mégis beoltatja ma-
gát. A klubtagok óriási hiányként élik meg a szünetelést. Már 
a legszebb közös ünnepünk, az advent is online formában lett 
közvetítve kilenc klubtagunk részvételével. Aztán január vége 
felé az összesen kettő havas napunkat kihasználva szép közös 
sétát tettünk tizenöt fő részvételével Békéscsaba határában, 

a horgásztavaknál. A farsangon is sokat gondolkodtunk, és ki-
használva február közepén az „angol mutáns” vírus agresszi-
vitása előtti viszonylag csendesebb időt, Békéscsaba mellett 
Pósteleken a kastélyparkban összegyűltünk tizenöten és kisze-
bábot égettünk, bennük azzal a kívánsággal, hogy ne csak a 
télnek, hanem a vírusnak is legyen vége már. Mindezek alapján 
úgy gondolom, hogy az emberi kapcsolataimat nem kell norma-
lizálni, hanem csak ott folytatni, ahol abbahagytuk.

3. Először is nagyon remélem, hogy rövidesen vége lesz a jár-
ványnak és újra élhetjük a normális életünket. Őszintén remélem 
azt is, hogy a vírus teljes eltűnéséig több megbetegedés már nem 
lesz a klub tagjainál. Szinte szünet nélkül futnak be ötletek, hogy 
hová menjünk, mit csináljunk és ebből is látszik, hogy nagyon 
hiányzik mindenkinek a közös baráti együttlét. Nálunk nemcsak 
klubtársai, hanem barátai is vagyunk egymásnak és nagy öröm 
nézni, hogy egy-egy hosszabb szünet után milyen örömmel látják 
viszont egymást a tagok. Remélem azt is, hogy végre kirándul-
hatunk, és pótolhatjuk a tavaly elmaradt utakat. Így talán sikerül 
a harmadik módosított időpontban eljutni Nógrád megyébe és 
Szlovákiába is. Ezzel egyelőre még nagyon bizalmatlanok a tagok. 
Összegezve: az a legnagyobb reményem, hogy nyárra, júniusban 
vagy júliusban már visszakapjuk a régi életünket.

Farkas Ferenc – Farkas Ferencné, Baja
1. Kezdetben nem volt különösebb változás az életmódunk-

ban, mert korábban sem voltunk állandóan jövő-menő embe-
rek. Feri vásárolt a boltokban, én pedig a piacon. A maszk hasz-
nálata nem töltött el örömmel, mert jómagam fulladtam tőle, 
a szemüvegem állandóan párás lett, de ez Ferinél is probléma 
volt. Inkább autóval közlekedtünk, hogy ne kelljen emberek kö-
zelébe menni. Én olykor bicikliztem is, mert a bezártság alatt 
néhány kiló többletünk lett. Egyedüli problémát a főiskolás gye-
rekünk jelentette, ő egy darabig előadásos órákon vett részt kö-
zösségben, így félő volt, hogy hazahoz valamit. Szerencsére ez 
nem történt meg. A nyáron még elutaztunk Horvátországba is, 

de olyan helyen voltunk, ahol jobbára gyermekes szülők nyaral-
tak, és bulis fiatalok alig voltak. Még a szeptemberi korlátozás/
zárás előtt haza is értünk. Mivel én már huszonkét éve hiva-
tásos nevelőszülő vagyok, a gyermekvédő igen nagy figyelmet 
fordított a fertőzésmegelőzésre és védekezésre. Kaptunk vagy 
10 liter felület- és kézfertőtlenítőt, 3 doboz maszkot. Kellő óva-
tosság mellett még anyósomat is havonta látogattuk Kecskemé-
ten. Ő sem betegedett meg. Lelkileg kissé nehezebb volt, mert 
bizony néhány nagyon kedves ismerősünk is elment. Engem 
néha pánikrohamok gyötörtek, nagyon féltem. Elborzasztó volt 
számunkra, hogy milyen kínok között haltak meg.

2. A lehető leggyorsabban regisztráltunk az oltásért, amit 
február 26-án és március 26-án meg is kaptunk. A kínai vak-
cinával oltott a háziorvos. Nekünk mindegy volt, hogy melyiket 
adja, csak védettek legyünk. A lányunk is megkapta, így közvet-
len környezetünkben nincs mitől tartanunk. Anyósomat is rábe-
széltük, ő nagyon nem akarta, de 90 évesen belátta, hogy az 
oltás csak a javát szolgálja. Mint említettem nem vittük túlzásba 
a védekezést, társaságba egyébként sem járunk, s mindenkitől 
lehetőség szerint kellő távolságot tartottunk! S mint nyugdíja-
sok csak a legszükségesebb esetben mozdulunk ki otthonról. 
Nagyon gyakran mostunk kezet, utána egy kis fertőtlenítés, és 
ennyi volt. A maszkot pedig állandóan viseljük. Bár én egyik nap 
úgy jöttem haza a városból, hogy elfelejtettem feltenni, de nem 
történt semmi, rendőrrel sem találkoztam. Az emberi kapcsola-
tainkat mindezen nehézségek ellenére ápoltuk. 

3. Természetesen nagyon szeretnénk elmenni már kirándul-
gatni, utazgatni. Az elmúlt évben két utunk is elmaradt, talán az 
idén pótolni tudjuk. Júliusban kétszer mennénk Erdélybe, aztán a 
tengerre. Nagyon szeretnénk, ha meg tudnánk valósítani ezeket 
a terveinket. A járványtól mindezek ellenére félünk, és az az érzé-
sünk, még mindig nem lesz vége. Nem gondolunk folyamatosan 
a rosszra, de azért óvatosak, megfontoltak vagyunk. Másként 
nem tudunk védekezni, és talán egyszer vége szakad ennek is.

Ferencsik Éva, Veszprém
1. Sajnos nagyon rosszul érintett a koronavírus-járvány. 

Gyerekeim, unokáim külföldön élnek. Több mint egy éve nem 
láttam, nem öleltem meg őket. Bezárkózottak lettünk. A tava-
lyi év során a tavaszi szigorú karantén után még volt módunk 
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találkozni a klubtagsággal. 2020. október 2-án volt az utolsó 
összejövetelünk. Több mint fél éve nem láttuk egymást. Más 
emberek lettünk.

2. A fertőzést nem tudtam elkerülni. Engem és családomat 
is utolért a Covid. Ellenségeimnek sem kívánom az átélteket. 
A család itthon tartózkodó tagjai részesültek benne. Laura, az 
unokám az iskolából hozta haza a vírust. Elájult, mentő vitte a 
kórházba. Minden óvintézkedést betartunk: maszk, másfél mé-
ter távolságtartás, találkozások elkerülése. A kapcsolatot e-mai-
len, és telefonon tartom a klub tagjaival.

3. A harmadik kérdésre nem is tudom, mit válaszoljak. Fele-
lőtlen emberekkel vagyunk körülvéve. Jön a nyár, a Balaton, és 
foci EB. Bevallom, igen félek a nyártól, és az utána következő 
időszaktól…

Irinyi István, Nyíregyháza
1. Még mindig meg van ijedve mindenki a vírus miatt. Már 

nagyon vártuk az intézkedéseket, melyek kissé elhúzódtak, de 
lényeg, hogy szerencsésen átvészeltük ezt az időszakot. Nehéz 
próbatétel volt, éppen ezért mindenkit arra biztatok, hogy aki 
még nem tette meg, mielőbb regisztráljon és oltakozzon!

2. Mindenféleképp az oltásra kell összpontosítani, mint azt 
már az előzőekben említettem. A klubtagokkal a pandémia 
teljes ideje alatt telefonon tartottam és tartom a kapcsolatot. 
Minden klubtagunk megkapta már az első, van, aki már mind-
két injekciót, egy kivétellel, aki jelenleg kezelés alatt áll, így ő 
később kerül sorra.

3. Okosabban kell megszervezni a dolgokat. Fel kell készül-
nünk egy esetleges negyedik hullámra is. Félelemmel nézünk 
a jövőbe, bár a vakcina védettséget jelent valameddig. Vidéken 
nehezebb a helyzet. Könnyűszerrel nem fogunk megszabadulni 
a vírustól, de sok múlik az emberek felelősségérzetén. Sajnos 
egyelőre még reménytelennek tűnik a helyzet, a fokozatos nyitás 
ki tudja, mit hoz majd. Pedig a klubtagok nagyon várják már a 
személyes találkozást! Szerintem jó ideig még nem fogjuk tudni 
úgy élni az életünket, mint a járvány előtt, mivel a félelem, az 
óvatosság belénk ivódott az elmúlt egy év tapasztalatai alapján.

Mogyorós Jánosné, Zalaegerszeg
1. A pandémia alapvető változást hozott az életembe. A koro-

navírus-világjárvány és a leküzdésére bejelentett karantén, vész-
helyzet, óhatatlanul befolyásolta az életemet, semmi nem lesz 
már olyan, amilyen eddig volt. A nyugodt, gondtalan, unokázós, 
kirándulós éveknek vége lett. Nyugdíjasklubos találkozások 
elmaradtak. Nemcsak fizikai értelemben, hanem a mentális 

egészségemre 
is hatással volt 
a pandémia, 
szorongások, az 
állandó aggo-
dalom, család-
tagjaimmal való 
személyes talál-
kozások elmara-
dása, az értük, 
barátaimért és 

ismerőseimért való aggódás, féltés megléte töltötte ki napjai-
mat. Megdöbbenve olvastam a gyászjelentéseket, melyben egy-
re több ismerős neve jelent meg, ami még jobban elkeserített. 
Az online tér számos lehetőséget nyújtott, de nem pótolta a 
személyes találkozást az unokáimmal, gyerekeimmel és bará-
taimmal való gondtalan, régi, jól bevett szokásaimat. Minden a 
koronavírusról szólt, de kevés olyan írás vagy hír volt, ami a ko-
ronavírus előttünk álló lehetséges hatásairól, jövőképéről szólt 
volna. Az ellentétes hírek miatt bizonytalanság lett úrrá rajtam, 

stresszes állapotot idézett elő, ami sokszor sírásba torkollott ná-
lam. Összegezve, nagyon-nagyon rosszul érintett minden szem-
pontból a koronavírus elterjedése.

2. Ez nehéz kérdés. Azért is, mert a szakembereknek is elté-
rő a véleményük, és nem tudnak ők sem igazi megoldásokkal 
segíteni. A vírus emberről emberre terjedt, így gyorsan és széles 
körben képes volt fertőzni. Az emberi hozzáállás tekintetében, 
nem biztos, hogy tudom a tuti megoldást, de az oltást beadat-
tam, maszkot felvettem és szeretteimet is erre biztattam. Talán 
részemről ez lehet a megoldás arra, hogy újra unokázhassak és 
visszakaphassam a régi életemet, ebben bízom.

3. „A remény hal meg utoljára.” „Amíg élünk, remélünk” tartja 
a mondás. Remélni kell, a remény fontos, és ez éltet. Bízom ben-
ne, hogy az egészség a jövőben nem csak a gazdagok kiváltsága 
lesz? Bizakodjam? Reménykedjem, hogy vége lesz nemsokára, és 
minden a régi lesz? Visszakapom-e a régi életemet? Csak remélni 
tudok, és várom a csodát! Nagyon féltem a gyermekeimet, drága 
unokáimat, barátaimat és ismerőseimet. Ezért mindenkit arra 
buzdítok, hogy éljen az oltás lehetőségével. Az oltás és a maszk 
viselése életet menthet. Egy régi mondás jutott eszembe: „Mindig 
van tavasz a tél után, ahogyan mindig jön jó a rossz után.”

Cseh István, Sopron
1. A munkahelyemen jól kezelik a helyzetet, döntően home 

office-ban dolgoztam, és ez jelenleg is így van. A nejem bejár 
dolgozni, sajnos a meglevő feltételek ellenére neki nem tet-
ték lehetővé az otthoni munkavégzést. A közösségi életem a 
pandémia elején gyakorlatilag megszűnt, aztán az elhúzódó in-
tézkedések miatt előtérbe kerültek az internetes lehetőségek, 
így már elviselhetőbb a helyzet. Hiányzik a személyes kontak-
tus, a maszk nélküli beszélgetés, a mosoly és még sok minden 
más. A fiammal ritkán találkozom, anyám otthonban van, őt 
lehet látogatni – de csak szabadtéren és erkély–földszint tá-
volságból tudunk beszélgetni. Feleségem szüleivel egy házban 
lakunk, velük állandó a kapcsolat, mi intézzük a vásárlásokat, 
orvosi és egyéb ügyeket. Kicsit „lelassult” és egyirányúvá vált 
az életünk, hiányoznak a közösségi rendezvények, külföldi és 
belföldi utazások, ennek ellenére mégis úgy érzem, hogy sokkal 
gyorsabban repül az idő…

2. Amit lehet, mindent elkövetek, hogy elkerüljük a fertőzést. 
Betartom a kötelező és ajánlott szabályokat. Regisztráltam az 
egész családot oltásra, a szüleink és én is túl vagyunk a 2. ol-
táson, fiamék és a nejem pedig az elsőn. Mellőzünk minden 
családi összejövetelt, ezeket majd bepótoljuk, amikor lehet. 
Eddig sikerült elkerülnünk a megbetegedést, és remélem ez a 
vakcinával felvértezve a jövőben is sikerülni fog.

3. Abban bízom, hogy a vírus visszaszorul, a vakcina megfe-
lelő védelmet nyújt, és az országos oltottsági szint emelkedé-
sével végre majd a halálozási és a megbetegedési mutatók is 
kedvezően alakulnak. Bízom az orvosokban és a vakcina fej-
lesztésével foglalkozó szakemberekben. Jó lenne, ha lehetne 
utazni belföldre és külföldre egyaránt, kinyitnának a szállodák, 
szeretném, ha újra korlátok, fenntartás és félelem nélkül tud-
nánk kezet fogni, beszélgetni, nevetni és újra ÉLNI!

B. Rita – B. G. Júlia
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Három az egyben
Személyes benyomásaim 
alapján Bárkovics Sándor 
nyugalmazott pénzügyőr őr-
nagyot, a Győri Pénzügyőr 
Klub vezetőjét fegyelmezett, 
pontos, szigorú embernek 
könyveltem el magamban, 
noha mindig barátságos és 
mosolygós a találkozásaink 
alkalmával. Idén, augusztus 
20-án tölti be 83. életévét 
a mai napig aktív, kertész-
kedő klubvezető, aki elha-
tározta, hogy idén valóban 
nyugdíjba vonul. Győrben, 
a lakásán látogattam meg, 
hogy beszélgessünk gazdag 
életútjáról.

*
– Kedves Sándor, itt, a nyugati határhoz közel születtél, éltél 

és dolgoztál, nem volt részed elköltözéssel együtt járó távoli ve-
zénylésekben. Mondhatni, helyedbe jött a testületi szolgálatot 
jellemző három „szakma”, a pénzügyőri, a vámos és a nyomo-
zati. A pályafutásod azért is nagyon érdekes, mivel egyaránt 
dolgoztál mindhárom területen.

– Szárföldön születtem 1938-ban Győr-Sopron megyében, 
földművelő családban. Az általános iskola elvégzése után szüle-
im mellett dolgoztam kisegítőként 1958-ig. Dohánytermesztés, 
bortermelés volt a család megélhetése. Emiatt évente megje-
lentek nálunk a fináncok, megismertem az egyenruhájukat, a 
munkájukat. Két év katonaság után jelentkeztem a Pénzügyőr-
séghez. 1960-ban elvégeztem az előképzőt. 1961. január 1-től 
a Győri Pénzügyőri Szakaszon kezdtem a szolgálatot beosztott-
ként. Borfelmérés, 13 szeszfőzde, két ipari szeszgyár ellenőrzé-
se volt a feladatunk. Havonta három szemlét kellett megtartani, 
ebből egyszer éjszaka, ha működött, ha nem. 1961. január 2-án 
én is megkaptam a szolgálati biciklit, s társaimmal 1965-ig te-
kertük, ha esett, ha fújt. 

Akkor lett kényelmesebb a szolgálat, amikor 1965-ben két 
darab burkolt Pannonia motorkerékpárt kapott a szakasz, ek-
kor letettem a vizsgát. 1968-ban fejlődött tovább a motorizá-
ció, amikor az első gépkocsit megkapta a szakasz. Háromszor 
volt 9 hektolitert meghaladó rejtett bor felderítésem, ezek vol-
tak a legnagyobb eseteim fináncként. A munkámat többször 
is elismerték, tizenhat dicséretem közül három országos pa-
rancsnoki.

– Az előképző korántsem jelenti a pénzügyőri szakma azon-
nali elsajátítását. Gondolom, a munka melletti tanulás időszaka 
következett a te életedben is…

– 1962-ben fejeztem be az alapfokút, jó eredménnyel, amely-
lyel kiérdemeltem a tizedesi rangot. 1969-ben indították az első 
nagy létszámú középfokú tanfolyamot, amelyre jelentkeztem. 
Mivel zászlós, törzszászlós, főtörzszászlós rendfokozat akkor 
nem volt, aki ezt elvégezte, eredménytől függetlenül megkapta 
az alhadnagyi rangot. Akkor is, ha tizedesként került oda. Én 
akkor már törzsőrmester voltam. A szaktanfolyamon legnehe-
zebb tantárgy a vámtarifa volt számomra. Ettől a tárgytól vagy 
rettegtek, vagy rajongtak érte a hallgatók.

– Új kihívást jelentett az 1964-es összevonás a vámigazga-
tással. Ez téged hogyan érintett?

– A tanulásnak még nem lett vége. Míg a pénzügyőrség nyolc 
általános végzettségűeket is felvett az állományába, felvéte-
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minimum érettségi volt a felvételi követelmény. Amikor 1964-
ben megtörtént az egyesülés a vámmal, én is beiratkoztam a 
Győri Révai Miklós Gimnáziumba, ahol 1968-ban leérettségiz-
tem. Mert a pénzügyőröket bizony bedobták a mély vízbe: a szá-
munkra ismeretlen vámterületen is szolgálnunk kellett. Hétfőtől 
péntekig fináncok voltunk, hétvégén vezényeltként Rajka és 
Hegyeshalom határátkelőknél vámmunkát végeztünk. Az ottani 
parancsnok írásos anyaggal látta el az utasforgalomban járat-
lan fináncokat, németül be kellett magolni a szükséges kérdé-
seket. Jól jellemzi az akkori viszonyokat a következő jelenet: a 
vámosoktól oda látogató politikai tiszt a három vámossal kezet 
fog, a két pénzügyőrrel nem. 

Tehát kétlaki életet éltek a szakasz pénzügyőrei. A vasárnapi 
szolgálatért nem járt szabadnap, mondván, hogy azért napidí-
jat kapunk. 1964-ben nevezték ki megyei parancsnoknak Cseh 
Tibort, aki úgy intézkedett, hogy hétvégi szabadnap járjon a ha-
tárra vezényelt pénzügyőröknek is. Nekem különösen sokat se-
gített, mert akkor már özvegyemberként neveltem két kislányo-
mat. 1966-ig vegyes ruházatunk volt, zöld és barna. 1965-től 
rendszeresítették a testületben a zöld egyenruhát. Végrehajtói 
szinten, a munkában jó barátság alakult ki fináncok és vámo-
sok között, ami a sikeres szolgálat előfeltétele. 1965–73-ig jú-
niustól szeptemberig Hegyeshalomban tejesítettem szolgálatot. 
Minden évben megrendezték az osztrák–magyar válogatott 
labdarúgó-mérkőzést. Természetesen a csapattal utazott dr. 
Terpitkó András vezérőrnagy, a Vám- és Pénzügyőrség parancs-
noka, egyben az MLSZ elnöke. A szokásos „Jó napot kívánok! 
Magyar vámvizsgálat!” köszöntéssel léptünk be a fülkébe… Vé-
gül is érdekes, változatos munka volt.

– Ami közös lehet a két szakmában, hogy mindkettőhöz jó 
megfigyelőképesség szükséges, enélkül nincs sikeres felderí-
tés. Biztosan vannak emlékezetes eseteid a vámkezelések kap-
csán. Megosztanál velünk néhányat?

– Természetesen sok eset volt. Például 1966-ban 700 db 
orkánkabátot találtam Rajkán egy kamionosnál. Emlékezetes 
volt annak a 10 000 forintnak a felfedezése, amit a csempész 
magasított cipősarokban próbált meg átvinni a határon. Talán, 
ha nő az illető, fel sem tűnt volna… Teljesítenünk kellet a mos-
toha körülmények ellenére is: Győrből Hegyeshalomba vagy 
Rajkára kellett kijutni szolgálatba. A hosszú szolgálat pl. ilyen 
volt: 04.40-es vonattal el, 21.30-assal vissza. A Wiener Walzer 
nemzetközi járaton fenntartottak egy fülkét a vonaton vámkeze-
lő 15. sz. Vámhivatal munkatársai számára, akik a győri kollégá-
kat mindig befogadták a kényelmes kupéba szolgálatba menet, 
vagy onnan haza tartva.

– A nyomozati munka a már megszerzett felderítői ta-
pasztalatok alapján nem jelenthetett nagy újdonságot, ugye? 
Ezt tanulni kell, az életet megtapasztalni, vagy adottság kér-
dése?

– Beosztottból előadó, majd csoportvezető lettem a sza-
kaszon, utána gyökeres változást hozott 1992-ben a megyei 
nyomozó hivatal megalakulása, amelynek győri parancsnoka 
lettem. 

A nyomozás mindig is érdekelt, kiemelkedően jó felderítő 
voltam már beosztottként is. Gyermekkoromban láttam, hogy 
édesanyám hová rejtette el a fináncok elől az engedélyezetten 
felüli bort, pálinkát, aztán amikor magam is beálltam pénz-
ügyőrnek, nem volt nehéz dolgom… Hét és fél évig voltam a 
megyei nyomozóhivatal parancsnoka, és büszkén mondha-
tom, hogy egyetlen ügyet sem dobott vissza az ügyészség. 
1989–94-ig sok vita volt a ügyfelekkel, többek között a meg-
változott összegű vétség és bűntett elbírálása miatt. Tizenkét 
főből állt a csapatom, köztük két polgári alkalmazottal. Ezek-
ben az években virágzott Magyarországon a „lengyel piac”. 
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Győrben és Sopronban a rendőrökkel közösen ellenőriztünk. 
Sopronban virágzott az engedély nélküli valutaváltás. Gyakran 
éjszaka kellett ügyvédet keríteni a külföldiek kihallgatásához. 
Győrben többkamionnyi vodkát, konyakot, cigarettát és kávét 
foglaltunk le, de Csorna, Mosonmagyaróvár, Kapuvár is adott 
még munkát, ahol az előbbieken kívül ruhaneműket, szerszá-
mokat árusítottak.

– 1994-ben vonultál nyugállományba századosi rendfoko-
zattal, kétszer egy év hosszabbítás után. A jövő pénzügyőrei ezt 
a fogalmat már nem is fogják ismerni, mert örülnek, ha egyszer 
végre nyugállományba kerülhetnek… Mihez kezdtél az egyenru-
hás évtizedek után?

– Néhány évig még dolgoztam, közben csatlakoztam az 
1993-ban megalakult, s akkor még tizenhat főt számláló győri 
nyugdíjasklubhoz. Beválasztottak a vezetőségbe, majd 1999-
től négyévenként egyhangúlag megválasztottak klubvezetőnek. 
Huszonkét év után idén „nyugdíjba vonulok”, nem jelöltetem 
magam. Utódomról gondoskodtam, akinek személye a küldött-
gyűlésig titkos, de annyit elárulhatok, hogy az új vezető jól fogja 
vezetni a klubot Babinyecz Gábor gazdasági felelőssel és Jáni 
Lajos programfelelőssel. Büszke vagyok rá, hogy akiket 2010-ig 
felterjesztettem, mindenkinek az elismerését jóváhagyta az el-
nökség: három aranygyűrű, két soron kívüli előléptetés, és szá-
mos esetben segély a klubtagok számára. Az elismerés engem 
sem került el, soron kívüli előléptetéssel nyertem el az őrnagyi 
rangot.

Hozott némi izgalmat a 2011-es év, vagyis a Vám- és Pénz-
ügyőrség összevonása az APEH-hal, majd a folyamatos átszer-
vezések, melynek során legutóbb elköltöztünk a testület régi 
székházából, vállalva az új helyszín nehézkesebb elérését a 
vidékről érkező nyugdíjastársak esetében. A hamarosan meg-
alakuló adóügyi klubbal jó kapcsolatot alakítottunk ki, 2012-től 
már közös programokat szerveztünk. Az ő példájukat követve 
2015-ben többen beléptek a Győri Városi Nyugdíjas Klubba, 
amelynek révén gazdagodott nyugdíjaséletünk. Minden évben 
kapunk az önkormányzattól 60-60 000 Ft támogatást, ez nagy 
segítség a klub számára.

– Magánéletedre utaltál néhány szóval, de szabad megkér-
dezni, hogy mi történt?

– Szegény feleségem súlyos betegségben elhunyt, így özve-
gyen neveltem tovább két kislányunkat a szolgálat mellett. Én 
intéztem a bevásárlást, s a közeli bolt kedves pénztárosával 
gyakran beszélgetve kiderült, hogy történetesen ő is egyedül 
neveli két gyermekét, mivel elveszítette a férjét. Így aztán volt 
közös témánk Terikével, amit nem is lehetett mindig a boltban 
megbeszélni, munka után tehát folytattuk a társalgást. Végül 
összeházasodtunk, s a meglévő két-két gyerekünktől összesen 
tizenegy unokánk született, sőt, úton van már az első déduno-
kánk is!

– Köszönöm a beszélgetést, és jó egészséget, örömteli csa-
ládi életet kívánok!

Bogschützné Gados Júlia

Olyan gazdagok vagyunk, hogy a Szövetség soraiban nemcsak 
művészi vénával megáldott tehetségek vannak, de olyanok is, 
akik nyugdíjas éveikben energiájukat megosztják más közössé-
gekkel, szép és hálás, önzet-
len tevékenységgel erősítve a 
társadalom szövetét. Közéjük 
tartozik Bodó Márta is, a Sze-
gedi Adóügyi Klub tagja, akit 
Bozányné Nemes Rita keresett 
meg, s felkérte, mutassa be 
nagyon különleges szolgálatát.

*
Szegeden a személyügyi osz-
tályon dolgoztam. A végzett-
ségem JPTE humánszervező, 
s én még 57 évesen elmehet-
tem nyugdíjba. Ezután még 
sokáig folytattam a kommu-
nikációs tréneri feladatokat 
az OKTI megbízásából. Nyug-
díjasként elvégeztem egy 
gyógypedagógiai asszisztensi 
kétéves OKJ-s képzést, sok 
gyakorlattal a tanulásban és 
a szellemileg halmozottan 
akadályozottak között. Amikor 
befejeztem a kommunikációs 
tréneri munkát (Oktatói Életműdíjat kaptam 2015-ben), szük-
ségét éreztem egy újabb tevékenységnek.

Már régóta támogatom a Piros Orr Alapítványt, de Szege-
den nincs csoportjuk. Ekkor találtam rá a Szegeden műkö-
dő Karitációs Alapítványra, ahol Bohócdoktorok is segítik az 

alapítvány hatékony, segítő, támogató munkáját. Kórházak 
gyermekosztályait, gyermekklinikáit látogattuk Szentesen, 
Csongrádon, Kecskeméten, Szegeden, ameddig lehetett… 

A Bohócdoktoroknak a leg-
nagyobb elismerés, ha ha-
hotázástól hangos egy beteg 
gyermek kórházi szobája! 
Ilyenkor előkerülnek a bábok, 
luficsodák születnek, éneklés 
és nevetés hangja száll mesz-
sze folyosókon. A szülők fá-
radt, félelemtől megviselt ar-
cán feltűnik a mosoly, hiszen 
látják a kis csemetéjüket újra 
nevetni, így bízhatnak a még 
hamarabbi gyógyulásban. Én 
lettem a Tuci Bohóc. A képen 
épp Kecskeméten vagyunk 
egy Down-kóros kislány tár-
saságában, akiben annyi sze-
retet volt, hogy mindenkinek 
jutott belőle bőven. Szentesen 
Pepi Bohóccal vidítottuk fel a 
kicsiket. 

A segítő munkánkba sok 
minden belefér, például a vér-
adás népszerűsítése, ahol 

a felnőttekkel játszunk, nevetünk. Gyakori, hogy óvodákba 
megyünk, gyermeknapra, jótékonysági sportnapokra, vagy a 
nyugdíjasotthonokban nevettetünk. A jótékonysági munkának 
sok-sok módja van az adományoktól a karácsonyi csomagok 
összeállításáig, a lényeg, hogy tegyél valamit a másikért!

Ezerarcú jótékonyság
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a Mi lapunka Mi lapunk
Alapítva: 1998-ban

Vérfivérek

Felteszem, kevesen tudják, hogy az egészségügyben létezik 
irányított véradás. Műtétre várók időpontját jelentősen előbb-
re hozhatja, ha valaki konkrétan az ellátandó javára ad vért.  
Így történt ez két klubtársunk esetében, akik közül Csík Bálint-
nak (Fővárosi Klub) Gampe Tibor (Dunakanyar Klub) ajánlotta 
fel vérét.

Ami előéletüket illeti, mindketten fiatal koruk óta rendsze-
res véradók: Bálint hajdan a Pénzügyminisztérium – amely 
felügyelte anno a Vám- és Pénzügyőrséget – által szervezett 
évi két kitelepülésen, Tibor pedig a Határőrség hasonló szer-
vezésében nyújtott segítséget az egészségügynek és a rászo-
rulóknak.

Pár évvel ezelőtt kellemetlen, mi több, gyötrelmes betegség 
jelentkezett Bálintnál – legyen elég annyi, hogy övön belül, övön 
alul. Hogy szűkítsük a fantáziálást, annyit még elárulok, hogy a 
napi javallathoz képest, a kevésnél is jóval kevesebb folyadék 
fogyasztásából adódott a baj. Görcsök gyötörték napjait és éj-
szakáit, nyaralását, sőt kisebbik fia esküvőjén is csak fájdalom-
csillapító injekciókkal tudott jelen lenni. 

A dolog nem tűrt halasztást, sürgős műtétre volt szükség. 
Ehhez viszont személyének szóló vér kellett, közölte az orvosa. 
Bálintnak tudta, hogy klubbarátunk is rendszeres véradó, így 
hát hozzá fordult. Tibi másodperc töprengés nélkül kitöltötte az 
irányított véradás adatlapját, megjelölve, konkrétan kinek javá-
ra ajánlja fel vérét, napokon belül elment a számára szokásos, 
Karolina úti központi véradóállomásra. Ő egyébként korábban 
is, más részére is adott már irányítottan vért.

Gampe Tibor mindenütt ott van, ahol segítségre van szükség, 
mintaképe a „meleg kézzel adj” elvnek. A klubbeli versmondás-
tól a kirándulásszervezésen át a megvalósításig számíthatunk 
rá, lakókörnyezetében figyel az idősekre, fizikai munkával, vá-
sárlással, takarítással segíti a rászorulókat, otthoni vagy kórhá-
zi látogatással, szükség esetén mosással gondoskodik róluk. 
Nyitott szemmel, értő füllel, és tiszta szívvel cselekszik, amit ő 
szerényen csak úgy kommentál: kötelességemnek érzem. Kö-
szönjük, hogy ilyen ember is van, s épp köztünk!

Bálint műtétje az irányított véradásnak köszönhetően soron 
kívül lezajlott, panaszmentesen gyógyult, és csak remélni me-
rem, hogy a súlyos eset óta kellő folyadékot fogyaszt naponta 
víz, tea, üdítő, leves formájában.

A történet mindenki számára levonandó tanulsága: nem le-
becsülendő a szervezet vízháztartásának egyensúlyban tartása 
– idősödve különösképp –, mindannyian igyunk bőven folyadé-
kot, hogy sejtjeink, izmaink, érfalaink rugalmasak, telítettek ma-
radjanak. És jól jön, ha van egy – vagy akár több – jó szándékú, 
segítőkész barát is a közelben.

Gampe Tibornak pedig mindannyian elismerésünket fejez-
zük ki példamutató önzetlenségéért!

Untener Erika

Előző lapszámunk megjelenése óta Szakoczai Imre APEH 
Inf. Int. (76), Németh Erzsébet ügykezelő (APEH) (66) bu-
dapesti, Váczi Miklós APEH (79) soproni, Gőgh Veroni-
ka revizor (65) győri, Mihalov Lászlóné adóellenőr (72) 
miskolci, Fekete Lászlóné adóellenőr (70) hejőcsabai, 
Simity Viktória ny. pénzügyőr hadnagy (72) hercegszán-
tói, Pomsár Attila ny. pénzügyőr főtörzszászlós (76) he-
gyeshalmi, Győrösi Imre főtörzszászlós (78) kelebiai 
nyugdíjastársunk elhunytáról kaptunk értesítést.

Nyugodjanak békében!

GYÁSZ

Hagyományőrzés
Fontos! Óriási a nagyszülők felelőssége! Tulajdonképpen a régi 
paraszti szokások felelevenítése, a családi hagyományok átörö-
kítése, megőrzése a cél. A hagyomány nem más, mint átadandó 
tudás, mely már a régi módszerekkel nem megoldható, hanem 
meg kell teremteni és elő kell állítani az új eszközökkel. Vigyázni 
kell arra, hogy ez ne művi úton történjen, hanem az örök em-
berit kell feltárni és továbbvinni. Nem is a múlt feltámasztása a 
cél, hiszen a változatlanságra való törekvés hiábavaló, hanem 
a múltból áthozni a mába, és megőrizve továbbvinni a jövőbe 
azt, ami mint évezredes tapasztalat segíthet a természethez és 
embertársakhoz való mélyebb, igazabb viszony kialakításában, 
a teljesebb élet megteremtésében.

„Az emberi jövőbe a legrövidebb út a hagyománnyal vezet. 
A hagyomány olyan egy társadalom és az egyes ember életében, 
mint a folyónak a meder: keretet szab az élet folyamának, vi-
szont így messzebbre is lehet jutni” – írja Csörgő Zoltán. Sajnos 
ebben az évben húsvét előtt nem volt alkalom az unokákkal ta-
lálkozni, közösen tojást festeni, lakásba díszeket készíteni, me-
sélni a régi szokásokról.

Viszont jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a gyermekeink 
tették ezt, ahogy tőlünk látták, tanulták, készültek velünk gyer-
mekkorukban. Nagyon jóleső érzés volt a digitalizált világunk 
vívmányaival látni, hogy volt tojásfestés, készült ajtódísz tojásdí-
szítéssel, sütöttek apró linzert közösen, dagasztottak és fontak 
nagykalácsot a húsvéti sonkához.

Megkezdődött nálunk a nyitás időszaka! Miután megkaptuk 
a második védőoltást, a hosszú-hosszú nyolc hónap után az 
anyák napján végre minden családtaggal együtt ünnepelhettünk 
itt nálunk: Dédike, Zoli papa, Böbe, anyukák, apukák, unokák!

Horváth Zoltánné


