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Rendkívüli körülmények, rendkívüli időpontok szabályozzák 
életünket immár második éve. A koronavírus-járvány enyhülése 
vagy fellángolása szabja meg a NAV Nyugdíjasainak Országos 
Szövetsége programjait is. Idén augusztus 10-én kerülhetett sor 
a küldöttgyűlésre. Mivel letelt a legutóbbi négyéves ciklus, az 
idei találkozó elnevezését kiegészítjük a tisztújító jelzővel. A lét-
szám csaknem teljes volt, védettségi igazolvány birtokában re-
gisztrálhattak az érkező küldöttek.

A klubtagok legfontosabb feladata volt a tisztújítás lebonyo-
lítása és a küldöttek megválasztása. Meg kellett várni, amíg va-
lamennyi klubnál megtörténik, csak utána lehetett összehívni a 
küldöttgyűlést.

Második alkalommal adott otthont ennek a rendezvénynek a 
NAV Pest megyei Igazgatósága, amelynek vezetője, dr. Minya Mi-
hály pénzügyőr dandártábornok most is szakított időt a nyugdí-
jas küldöttek köszöntésére. Ismertette az eltelt egy év jogszabá-
lyi változásainak főként pénzügyőröket sújtó következményeit,  
s a járvány által is megnehezített munkakörülményeket. A hely-
zetet egy hasonlata világítja meg leginkább: „Olyanok vagyunk, 
mint a vitorlás hajó a viharban: szaggatja a szél a vitorláinkat, 
de mi megküzdünk vele.” Sikeres a NAV, de az elvárásokat kis 
létszámmal, rengeteg munkával kell teljesíteni.

Elfogadta a meghívást dr. Balaska Andrea pénzügyőr ezre-
des, főosztályvezető és Magyar Melinda pénzügyőr alezredes, 
osztályvezető a NAV Központi Irányítástól, Turi Zsolt pénzügyőr 
őrnagy, kulturális főreferens a NAV KEKI képviseletében. 

Megjelent körünkben Czikora András nyugalmazott pénz-
ügyőr vezérőrnagy, a NAV NYOSZ korábbi elnöke, aki egy évtize-

dig vezette a Szövetséget, s aki mentora volt egykor a későbbi 
parancsnoknak, a jelenlegi igazgatónak, dr. Minya Mihálynak. 
Most örömmel üdvözölték egymást.

Előző lapszámunkban közreadtuk dr. Kaizinger Tibor NAV 
NYOSZ elnök beszámolóját, ezt most szóbeli kiegészítéssel 
ismertette a küldöttek előtt. Tájékoztatta a hallgatóságot ar-
ról, hogy 2022-t Lónyay Emlékévvé nyilvánítva Lónya és Tuzsér 
önkormányzatai, a Megyei Közgyűlés, dr. Tilki Attila országgyű-
lési képviselő, a Pénzügyminisztérium nagyszabású rendez-
vénysorozattal készül gróf Lónyay Menyhért születésének 200. 

évfordulója alkalmából. Az ünnepségsorozaton 
való részvételre a polgármesterek már elküld-
ték meghívójukat a NAV NYOSZ elnökének, a 
közreműködés mikéntjét év végéig ki kell dol-
gozni.

Ahogy ilyenkor lenni szokott, Vilmányi Anikó 
gazdasági felelős beszámolt a Szövetség pénz-
ügyi helyzetéről, amely után több kérdés is el-
hangzott. Miután még most sem egyértelműek 
a pénzügyi szabályok és eljárások mindenki 
számára, és a tisztújítással új klubpénztárosok 
is sorainkba léptek, ahogy a járvány engedi, Bu-
dapesten mihamarabb összehívnak egy újabb, 
oktatási célú értekezletet számukra. 

A hozzászólásokat közkívánatra háromról 
két percre szűkítette dr. Bessenyei Gábor, aki 
idén is elvállalta a levezető elnök szerepét. Ki-
tűnően levezényelte a tisztújítás procedúráját, 
a nyílt szavazást, együttműködve Csík Bálinttal, 
a jelölőbizottság, és Untener Erikával, a szava-
zatszámláló bizottság elnökével. 

Generációváltás
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Miközben további munkára kapott felhatalmazást a NAV 
NYOSZ elnöksége, ugyanakkor jelentős változás is történt so-
raiban. Három régiófelelős nem jelöltette magát, helyüket kivá-
lasztott utódaik foglalták el. A korábban egyszemélyes szabad-
idő-sport és kulturális felelősi posztot két részre osztották, tehát 
egy fővel gyarapodott az elnökség létszáma. Ezt a salamoni dön-
tést Horváth Zoltán alelnök javasolta mindenki megkönnyebbü-
lésére, mert bizony, nehéz lett volna eldönteni, hogy Untener Eri-
ka vagy Veress László legyen-e a posztra alkalmasabb, miután 
mindketten letették már névjegyüket az asztalra.

Felszólalásában Hajdú Miklósné, a felügyelőbizottság elnöke 
méltatta a gazdasági felelős munkáját, Komor Géza, a szociális 
és kegyeleti bizottság elnöke kedvező változásokról tájékoztatta 
a jelenlévőket, amelyekről egy későbbi cikkben fog beszá molni. 

A Szövetség alapját képező klubok élén több helyen volt 
vezetőségváltás. Nem meglepő, hogy ezúttal kizárólag a pénz-
ügyőr klubvezetők körében történt személycsere a helyi tisztújí-
tások alkalmával. Generációváltásról beszélhetünk azon klubok 
esetében, ahol fiatal nyugdíjasaink (szolgálati járadékosok) vál-
lalták az általában két évtizedes vagy annál is régebbi múltra 
visszatekintő nyugdíjasklubok további irányítását. Biztató fejle-
ménynek tekintjük a jövőre nézve.

Gratulálunk a most megválasztott vezetőknek, egyúttal fő-
hajtással tisztelgünk mindazon – a közösségi életben aktív sze-
repet vállaló – elnökségi tagok és klubvezetők előtt, akik akár 
több évtizeden át egyben tartották kis közösségüket, s most bú-
csút intettek eddigi felelősségteljes vállalásuknak. Köszönjük 
önzetlen, áldozatos munkájukat, és az e célra fordított sok-sok 
időt, energiát! Jó egészséget, további tartalmas nyugdíjas életet 
kívánunk nekik, és azt, hogy klubtagként sokáig legyen részük a 
közösségi élet örömeiben!

Köszöntjük utódaikat, a vállalkozó szellemű újakat, bízva 
abban, hogy beépítik a jót, a használhatót elődjük munkássá-
gából, és képesek a megújulásra, friss energiát vinni a közös-
ségükbe.  A sikeres működéshez természetesen szükséges a 
klubtagság együttműködése, támogatása, aktív részvétele is, 
mert: „Egyedül nem megy…”

Az elnökség sok sikert kíván az új és az újraválasztott tiszt-
ségviselőknek!

B. Gados Júlia

A küldöttgyűlés kiemelkedő eseményeként dr. Kaizinger 
Tibor, a NAV NYOSZ elnöke elismeréseket nyújtott át. Elma-
radt a központi ünnepség tavasszal, ezért a már korábban 
odaítélt plaketteket is itt és most vehették át nyugdíjasa-
ink, vagy a távollévőket helyettesítő megbízottak – ezért 
ilyen szokatlanul hosszú a lista.

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából dr. Sors 
László, a NAV vezetője:
Hajdú Miklósné asszonynak, a felügyelőbizottság vezetőjé-
nek, a Bezerédj-díj arany fokozatát, 
Mitró Sándorné asszonynak, a Központi Adóklub tagjának 
Bezerédj-díj ezüst fokozatát,
Szabó Józsefné asszonynak, a Dunakanyar Pénzügyőr 
Klub vezetőjének a Szent Máté-érem ezüst fokozatát,
Tímár Béla nyugállományú pénzügyőr őrnagy úrnak, a Sop-
roni Pénzügyőr Klub 25 évig volt klubvezetőjének Szent 
Máté-érem arany fokozatát adományozta.

A NAV NYOSZ elnöksége Czikora András nyugállomá-
nyú pénzügyőr vezérőrnagy urat, volt NAV NYOSZ elnököt 
– munkája elismeréseként – a 003. számú Gróf Lónyay 
Menyhért-emlékplakett elismerésben részesítette. Vezér-
őrnagy úr a tavalyi küldöttgyűlésen nem tudott megjelenni, 
ezért részére a plakett átadására idén került sor. 

Munkája elismeréseként Nyugdíjasokért plakett elisme-
résben részesült:
dr. Balaska Andrea ezredes, főosztályvezető asszony, a 
NAV Központi Irányítás munkatársa
Bárkovics Sándor nyugállományú őrnagy úr, a Győri Pénz-
ügyőr Klub volt vezetője
dr. Király Vince nyugállományú pénzügyőr ezredes úr, a ku-
ratórium és a Fővárosi Pénzügyőr Klub tagja, volt vezetője
dr. Zakariás Zsuzsanna asszony, a Somogy megyei Adó-
ügyi Klub vezetőségi tagja
Gyimesi Attila úr, az elnökség volt tagja és az Észak-buda-
pesti Klub tagja 
Takács Elemér nyugállományú őrnagy úr, a Nagykanizsai 
Pénzügyőr Klub volt vezetője 
Kiss Józsefné asszony, a Szekszárdi Pénzügyőr Klub tagja 

Magas színvonalon végzett munkája elismeréseként Di-
csérő Oklevelet vehetett át:
Matáné Perlaki Katalin asszony, a Kelet-budapesti Adó-
ügyi Klub vezetőségi tagja 
Lancendorfer Krisztina asszony, a Dél-budapesti Adóügyi 
Klub vezetőségi tagja

Végül dr. Kaizinger Tibor elnök úr hatalmas csokor virá-
got nyújtott át Bozányné Nemes Rita titkár asszonynak, úgy 
gondolom mindannyiunk nevében, megköszönve a nehezí-
tett körülmények között végzett lelkiismeretes munkáját.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és további sikereket kí-
vánunk!

ELISMERÉSEK
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Jung Istvánné, 
közép-dunántúli 
régiófelelős 

1974-ben tanulmányaim be-
fejeztével költöztem Szé kes-
fehérvárra, ahol jelenleg is 
élek. Ezzel egyidejűleg a 
Székesfehérvári Videoton 
Gyárban helyezkedtem el 
számlázóként, majd később 
statisztikusként a gyár fel-
számolásáig. Ezt követően 
a felszámolási részlegnél 
pénzügyi előadói munka-
körbe kerültem. 1996-tól 

egy könyvelési szolgáltatást végző vállalkozásnál pénzügyi 
ügyintézőként tevékenykedtem.

2002. januártól végrehajtási ügyintézőként hat évet töltöt-
tem el a Fejér Megyei Illetékhivatalnál. 2005-ben beiratkoztam 
a Tomori Pál Főiskolára, ahol 2009-ben közgazdász diplomát 
szereztem. 2007-ben az illetékhivatalt beintegrálták az adóhiva-
talba, ahol könyvelői munkakörbe soroltak át. 2008. januártól 
2014 májusi nyugdíjba vonulásomig az Adóalany-nyilvántartási 
Osztályon dolgoztam mint adóalany-nyilvántartási ügyintéző.

2015-ben csatlakoztam a Fejér Megyei Adóigazgatási Klub-
hoz, ahol 2016 szeptemberében a klubvezető kért fel a klub 
gazdasági felelősének, melyet a mai napig végzek. Nyugdíjas 
éveimet is szeretem tevékennyé tenni, ezért vállaltam többek 
között Székesfehérvár Önkormányzatánál önkéntes segítői 
munkát. Szabadidőmben szeretek kertészkedni, papírfonással, 
szalagvirág-készítésével foglalatoskodni.

Balogh László, 
észak-alföldi régiófelelős

1959-ben születtem, Máté-
szalkán. Érettségi után Nyír-
egyházán tanultam tovább, 
ahol 1979-ben autó szerelő, 
majd gépjármű technikusi 
képesítést szereztem, ezt 
követően autószerelőként 
dolgoztam.

1983 szeptemberében 
a Vám- és Pénzügyőrség 
hivatásos állományú tagja 
lettem, ahol fő munkakö-

röm a vámszakterületen volt. Szolgálati helyeim: Záhonyi, Má-
tészalkai Vámhivatal, Debreceni Fővámhivatal, ahol 1996-ig 
parancsnokhelyettesként láttam el a szolgálati feladataimat. 
Ezt követően a Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális 
Parancsnokságán teljesítettem szolgálatot, mint vámszaki elő-
adó. 2007. június 30-án átszervezés miatt a szolgálati jogviszo-
nyom nyugállományba helyezéssel megszűnt. Munkaviszonyom 
megszüntetését a Vám- és Pénzügyőrségnél bekövetkezett át-
szervezés miatt kértem. Jelenleg szolgálati járadékos vagyok. 
Pályamódosítással 2008-tól gyógymasszőr és reflexológus ké-
pesítésem révén gyógyító tevékenységet folytatok.

2014–2019-ig a Magyar Honvédségnél önkéntes műveleti 
tartalékos szolgálatot láttam el, amely azért szűnt meg, mert 
a 2019-es önkormányzati választáson képviselőnek választot-
tak meg.   E tisztségem mellett az ebesi Önkormányzat Pénz-
ügyi Bizottságának, valamint az ebesi Kulturális Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottságának a tagja vagyok. 1999 decemberében a 
településünkön megalakítottuk a polgárőr egyesületet, melyet 
2000-től vezetek, jelenleg is az elnöke vagyok. Szabadidőmben 
kulturális és sportprogramokat, túrákat szervezek.

Ha szükség van rá, szívesen segítek az embereknek, legyen 
az barát, munkatárs vagy egy teljesen idegen ember. Karitatív 
tevékenységemet a Református és a Máltai Szeretetszolgálaton 
keresztül is kifejtem.

Úgy gondolom, hogy a NAV NYOSZ vezetésében is barátokra 
találok, s nem jelent majd gondot a beilleszkedés. A munkám-
mal igyekezni fogok az elnökség irányító, koordináló tevékeny-
ségét segíteni, és a rám bízott nyugdíjaskluboknak hasznos 
ötleteket adni.

Varga Pista barátom felkérésére, és Nagy Gyula barátom és 
munkatársam emléke előtt tisztelegve vállaltam el ezt a meg-
tisztelő megbízatást.

Szabó Józsefné, 
közép-magyarországi 
pénzügyőr régiófelelős

1951-ben születtem egy 
háromgyermekes család-
ban. Budapesten élek bol-
dog családi körben. Két 
fiúgyermekem van. Na-
gyon büszke vagyok a négy 
unokámra is. Egy lány- és 
három fiúunoka. Tanulmá-
nyaim elvégzése után dol-

goztam néhány helyen míg 1993-ban jelentkeztem a Vám- és 
Pénzügyőrség Számlavazető Parancsnokságára, ahol felvételt 
nyertem mint közalkalmazott.

Munkahelyemen kineveztek a Vám- és Adóbevételi Osztály cso-
portvezetőjévé, ezt a tisztséget 2010-ig töltöttem be. Közben kor-

Bemutatkoznak az elnökség 
megválasztott új tagjai

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kérem tisztelt olvasóinkat, hogy a 2021 decemberében 
megjelenő lapszámunkhoz november 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 betű-
méret, 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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mánytisztviselő lettem. Az összevonás után az Informatikai Intézet-
hez kerültem, és itt dolgoztam nyugdíjazásomig. 25 évet töltöttem 
el összesen a két szervezetnél. Ebből 23 évet a Vám- és Pénzügy-
őrség kötelékében. Nyugdíjazásom előtt támogató tag voltam a 
Dunakanyar Pénzügyőr Klubban, ahová nyugdíjazásomat követő-
en kértem felvételemet. Itt először megválasztottak pénztárosnak, 
majd később klubvezetőnek. Ezt a tisztséget a mai napig betöltöm. 
A NAV NYOSZ küldöttgyűlésen nagy meglepetés ért: a Szent Máté-
emlékérem ezüst fokozatát kaptam. Itt választottak meg elnökségi 
tagnak közép-magyarországi régiós összekötőként.

A Balassagyarmati, a Fővárosi, a Dunakanyar, a Salgótarjáni 
Pénzügyőr és Adóügyi Klubok tartoznak e régióba, az ő érdekei-
ket fogom képviselni az elnökségben.

Veress László, 
szabadidő-sport felelős

1954 márciusában születtem. 1987 
szeptemberétől nyugdíjba vonuláso-
mig az APEH, majd a NAV ellenőrzési 
szakterületén dolgoztam különböző 
beosztásokban, revizortól főosztály-
vezetőig. Több évig szakszervezeti 
titkár voltam az NAV Észak-budapesti 
Igazgatóságán, és a legendás Tatai 
Sportnapok aktív résztvevője voltam 
több mint tíz évig. A sport mindig is 
fontos helyet töltött be az életemben, 

bár igazolt versenyző sohasem lettem, de középiskolás koromban 
atletizáltam (súlylökés és diszkoszvetés), a katonaságnál másfél 

évig birkóztam, később amatőrként tekéztem, amit mostanában 
a Szabadkikötő SE színeiben folytatok. Szeretem a természetet, 
ezért rendszeresen szerveztem és szervezek túrákat, és már 
nyugdíjasként két ízben a Gerecse 50 teljesítménytúrán is részt 
vettem, ahol szintidő alatt teljesítettem az 50 km-es távot. Nyug-
díjazásom – 2017. szeptember – óta az Észak-budapesti Adóügyi 
Klub tagja, illetve 2018 márciusa óta a klub vezetője vagyok.

Igyekszem nem csak a saját klubunk életét mozgalmassá 
tenni; így az én ötletem volt a 2019-ben megrendezett Senior 
10 próba, és tagja vagyok a Szövetség pályázati munkabizottsá-
gának is. Büszkén mondhatom, hogy sikeres volt az elsősegély-
nyújtó oktatási pályázatunk, a Béres Alapítványnak írt két ado-
mánykérő pályázatunk eredményeként több millió forint értékű 
táplálék-kiegészítőt kapott a Szövetségünk, illetve a pályázatunk 
nyomán a Nemzeti Színház vezetése színházjegyekkel támogatta 
nyugdíjasainkat. Miután a Covid–19 vírus megjelenése teljesen 
megváltoztatta az eddigi életünket, és a személyes találkozások 
lehetősége egyelőre háttérbe szorult, úgy gondoltam, hogy a kö-
zösségi lét új formájában is szeretnék aktívan részt venni, ezért 
jelentkeztem a Facebook.oldalunk szerkesztői csapatába. 

Az elmúlt évben sajnos a Senior 10 próbát nem tarthattuk 
meg, de mint szervező, az idei Nyárbúcsúztató fesztiválon meg-
lepetés sporteseményeket is szervezünk a Zöldpont-Med Egész-
ségfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. közreműködésével. 
Bízom benne, hogy mint a Szövetség újonnan megválasztott 
szabadidősport reszortfelelőse olyan programokat – kirándulá-
sok, túrák, versenyek – fogok tudni szervezni, amire majd szíve-
sen gondolnak vissza mindazok, akik részt vettek ezeken.

Untener Erika, 
kulturális felelős

1957-ben születtem, 
Sátoraljaújhelyen. 1976 
szeptemberében let-
tem pénzügyőr – Ceg-
léd, Szob, Bánréve, Ta-
tabánya, Vámosszabadi 
állomáshelyekkel –, eb-
ben benne vannak a rö-
vid ideig tartó szakmai 
vezénylések is.

1983-ban kerültem Budapestre, a VPOP-ra, ahol a Pénzügy-
őrök Lapja szerkesztőjének utódja lettem. 1989-ben született 
első gyermekem, eddig szerkesztettem a lapot. Két fiam van, 
hét év gyermekgondozási távollétem alatt korszerűsödött, alap-
jaiban megváltozott a sajtótevékenység, már nem ott kaptam 
szerepet. Visszatérésem után a Központi Klubban (ma KEKI), 
majd a Jövedéki Főosztályon dolgoztam, végül a Közép-magyar-
országi Regionális Parancsnokságon titkárságvezető lettem.

2004-ben, az EU-csatlakozáskor mentem nyugdíjba, majd 
lettem szolgálati járadékos. A nyugdíjas barátok, kollégák invi-
táltak a klubba, de még szokatlan volt számomra a közeg. Prog-
ramjaik azonban vonzottak, így 2008 körül beléptem a Szövet-
ségbe.

Funkcióktól továbbra is tartózkodtam, de tudósításokkal, 
szervezésekkel kivettem a részem a közösségi életből. Kifeje-
zetten Csík Bálint, a Fővárosi Klub előző vezetője kérésére vál-
laltam el a klubvezetői feladatot 2018-ban. Az előző ciklusban 
ugyancsak gyakorlati okokból fogadtam el a szavazatszámláló 
bizottság elnöki feladatát is.

Mindkét „címem” tekintetében úgy érzem, anélkül vagy azzal, 
ugyanazt a feladatot látom el, kisebb-nagyobb sikerrel, többek-
kevesek megelégedésére. Így az elnökségben rám rótt kulturá-
lis ügyek vivőjeként is megpróbálok megfelelni a feladatnak.

A küldöttértekezlet döntése alapján bekövetkezett változá-
sok az elnökség összetételében:
Csík Bálint helyett Szabó Józsefné – közép-magyarországi 
pénzügyőr régiófelelős,
Dobos Károly helyett Jung Istvánné – közép-dunántúli ré-
giófelelős,
Varga István helyett Balogh László – észak-alföldi régió-
felelős,
Netye Mihály be nem töltött posztja helyére:
Untener Erika kulturális felelős,
Veress László szabadidő-sport felelős.

A felügyelőbizottság tagja, Prímné Pecznik Éva nem vál-
lalta a további tagságot, helyét Forrai Sándorné tölti be a 
jövőben.

A klubtagság által választott új klubvezetők:
Bartos Gyula, a Szolnoki Pénzügyőr Klub volt vezetője he-
lyett Kovács Sándor,
Bárkovics Sándor, a Győri Pénzügyőr Klub volt vezetője he-
lyett Babinyecz Gábor,
Dobos Károly, a Fejér Megyei Pénzügyőr Klub volt vezetője 
helyett Besszer Zoltán,
Takács Elemér, a Nagykanizsai Pénzügyőr Klub volt vezető-
je helyett Csaba Zoltán,
Tímár Béla, a Soproni Pénzügyőr Klub volt vezetője helyett 
Arató Csaba,
Szegedi Gyula, a Komárom-Esztergom megyei Pénzügyőr 
Klub vezetője helyett dr. Major Mária,
Varga Jánosné, a Miskolci Pénzügyőr Klub vezetője helyett 
Seres Attila.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
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Egy ízesen és látványosan „komoly” játék a sütni, főzni szerető 
Honlap-olvasóknak. Az új honlap indítását követően, a régeb-
bi anyagok rendezése során megfogalmazódott bennem, hogy 
kellene egy receptküldő versenyt indítani, de a kérdés ott volt, 
hogy ki és hogyan döntse el, melyek a legjobb receptek. Az első 
próbálkozás, a „Mit főzzünk karácsonykor” címen jelent meg. 
Az ünnepi menüre csak Fischer Péter (Pécsi Pénzügyőr Klub) 
küldött egy receptsort (ezúton is köszönöm), de nem érkezett 
arról beszámoló, hogy valaki ezt elkészítette volna.

Májusban ennek ellenére a NAV NYOSZ támogatottságával 
útjára indítottam „Rendhagyó receptküldő verseny” címen a já-
tékot, reménykedve a pandémiás bezártság oldását segítő szán-
dékom hatásosságában. Mitől volt rendhagyó? Elsősorban a re-
ceptek értékelésétől, amit nem egy „értékelőbizottság”, hanem 
a Honlap olvasóinak kellett megtenni, de azt sem szokványos 

módon, hanem a kiválasztott recept/receptek el-
készítését „igazoló” fényképes értékelés beküldé-
sével. Tehát a receptet elkészítő olvasók „sokasá-
ga” a zsűri. Hogy még izgalmasabb legyen a játék, 
az „értékelők” között is versenyt hirdettünk.

Remélem, hogy csak az újdonság ereje miatt, 
vagy a hosszú nyári napok miatt vett részt ilyen 
kisszámú vállalkozó ebben a különös játékban. 
Kiemelten igaz ez a csak kettő darab értékelésre, 
ami miatt a recepteket nem lehetett rangsorolni. 
Az előzőek miatt döntöttünk úgy, hogy nem adjuk 
ki a tervezett díjakat, de emléklapot és tárgyjutal-
mat küldtünk a résztvevőknek.

A verseny résztvevői voltak:
Cseh Istvánné (Egri Adóügyi Klub) – 2 pályázat
Csík Bálint (Fővárosi Pénzügyőr Klub) – 1 pá-
lyázat

Horváth Zoltánné, Böbe (Kelebiai Pénzügyőr Klub) – 2 pályázat, 
1 értékelés (a legaktívabb játékos)
Jáni Lajos (Győri Pénzügyőr Klub) – 1 pályázat
Völker Mátyásné (Soproni Pénzügyőr Klub) – 1 értékelés 

A résztvevők emléklapban részesültek, amelyeket Bozányné 
Nemes Rita titkár asszony adott át a küldöttgyűlés napján.

A verseny információi (a receptek is) megtalálhatók a Honlap 
Kaleidoszkóp/Sütés-főzés/Receptküldő pályázat alatt. https://
navnyosz.hu/category/kaleidoszkop/sutes-fozes/receptkuldo-
palyazat/

Ezúton is gratulálunk a kisszámú lelkes versenyző csa patnak!
Zelenka Ildikó, 

honlapszerkesztő (a verseny szervezője)
NAV Nyugdíjasok Országos Szövetsége 

(a verseny támogatója)

A doyen
Annyira hozzátartozik a nagy horderejű eseményekhez, mint 
amilyen a küldöttértekezlet is, hogy teljesen természetesnek 
vesszük jelenlétét. A külseje szinte semmit nem változott a 
másfél évtized alatt, amióta ismerhetem. Talán ez az állandó-
ság téveszt meg mindenkit, pedig Irinyi István 89 évével a NAV 
NYOSZ legidősebb klubvezetője. És vállalja továbbra is a jelenleg 
tizenegy fős Nyíregyházi Pénzügyőr Klub vezetését, amelynek 
1993-as megalakulása óta az élén áll! S ez az ismert körülmé-
nyek között nem könnyű feladat. Vajon kellőképpen értékeljük a 
teljesítményét…?

Pénzügyőri szolgálatát 1957. október 21-én kezdte Nyírbátor-
ban. Azt mondja, mindenes volt, mert sok mindenhez értett. Az 
akkor még ritkaságszámba menő gépjárművezetői tudása révén 
is megbízták különböző feladatokkal, ami segítette a boldogulá-
sát. Pályafutása utolsó szakaszában nyomozóként működött a 
nyíregyházi megyei parancsnokságon, csoportvezetői beosztá-
sig jutott a ranglétrán. Nem akarták leszerelni a hivatásosok az 
akkori nyugdíjkorhatárt elért Irinyi Pistát, ezért csak 1988-ban, 
56 évesen tette le az egyenruhát. A rendőrség, az illetékhivatal 
kitüntetésekkel halmozta el a jó munkakapcsolat elismerése-
ként. Kiegyensúlyozott ember a sok baj, gond ellenére is, mert, 
ahogy nagymamájától egykor megtanulta: „Minden nap hozza a 
maga baját, de el is viszi!”

B. Gados Júlia

Ízes játék
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Rendhagyó nekrológgal emlékezik Borsi Bélára egykori mun-
katársa, aki által valamelyest bepillanthatunk a hazánk keleti 
kapujánál ma is működő, mára kissé megkopott fényű Záhonyi 
Vámhivatal egykori életébe. A szerző, Baráth Zsigmondné nyu-
galmazott pénzügyőr alezredes, aki tizenhat éven át töltötte be 
a vámhivatal parancsnokhelyettesi beosztását.

In Memoriam BORSI BÉLA
(1933–2021)

A közösségért tenni akaró ember
Borsi Béla Hajdúdorogon született 1933. június 26-án. A vám-
őr testületbe 1957 szeptemberében nyert felvételt. Szolgálati 
helye Biharkeresztes volt, melynek tevékenysége vasúti, közúti 
és területi vámellenőrzésre terjedt ki. Ezen szolgálati helyen 15 
évig teljesített szolgálatot. A Záhonyi Vámhivatalhoz 1972 júniu-
sában helyezték át parancsnokhelyettesi beosztásba. Parancs-
noki feladatokat 1973-tól, 1990. december 31-én bekövetke-
zett nyugdíjazásáig látott el.

Az áthelyezését követően, végig az irányítása alatt dolgoztam. 
Volt időm megismerni a munkamorálját, a szakmai elhivatott-
ságát, a szorgalmát, a tenni akarását, a kollégákkal szembeni 
elvárását. Szeretnék a vámhivatal egy-egy fontosabb állomásait 
felidézve, néhány sorban róla megemlékezni. A záhonyi vámhi-
vatal a szovjet határ mellett az ország egyik legforgalmasabb 
átkelőhelye volt. A vasúti teherforgalom számára éjjel-nappal 
nyitva állt, úgyszintén a nemzetközi és a különvonatok számára, 
de a közúti átkelőhelyen a személy- és teherforgalom 0-24 órás 
nyitására csak 1980-ban került sor.

A sokrétű munka megszervezése állandó és folyamatos 
szakmai felkészültséget igényelt. Erre Borsi Béla parancsnok úr 
mindig odafigyelt. Ismerte a dolgozók szakmai képzettségét, és 
tudta ki, melyik munkaterületre a legalkalmasabb, a legráter-
mettebb. A parancsnoksága ideje alatt, az első jelentős válto-
zás talán az volt, amikor 1980-ban megyénket összevonták Haj-
dú-Bihar megyével. Új középvezetők alá tartoztunk, akiknek a 
szakmai elvárásaik mások voltak, más szempontok szerint irá-
nyítottak. Visszaemlékezve ezen időszakra, úgy vélem, a vám-
hivatalt irányító parancsnok, az állománnyal együtt, igyekezett 
maximálisan, az elöljárók utasításait végrehajtva megfelelni.

Ebben az évben egy jelentős esemény is felpörgette a vámhi-
vatal életét. 1980-ban Moszkvában rendezték meg a XXII. Nyári 
Olimpiai Játékokat. A résztvevők, és a küldöttség jelentős szá-
ma nemzetközi gyorsvonattal, Záhony határállomáson keresz-
tül utazott Moszkvába. Borsi Béla parancsnok úrnak, az utazási 
forgalom előkészítésében, és az utasforgalom vámellenőrzésé-
nek sikeres lebonyolításában oroszlánrésze volt, miképpen az 
1985-ben szintén Moszkvában megrendezett XII. Világifjúsági 
és Diáktalálkozó vámellenőrzési feladatainak végrehajtásá-
ban. Parancsnok úr fáradságot nem ismerve, sok-sok lemon-
dás árán, szinte állandó jelleggel a vámhivatalban tartózkodott. 
Bármi probléma, bármi akadály előfordult, őt mindig el lehetett 
érni, lehetett tőle szakmai segítséget kérni. Döntéseire a hig-
gadtság, a megfontoltság volt a jellemző, a jogszabályi keretek 
betartása mellett.

Munkánkra nagy hatással volt az 1986-ban bekövetke-
zett csernobili atomkatasztrófa. Mindenki félt a robbanás bi-
zonytalan következményeitől. Nem tudtuk, hogy életünkben, 
egészségünben milyen károsodást fog okozni. Hiszen az akkori 
Szovjetunió felől nagyon sok áru érkezett vonaton, közúton egy-
aránt, melynek a vámkezelésére a záhonyi határátkelőhelyen ke-
rült sor. Parancsnok úr azonnal a felső vezetéshez fordult, és kér-
te a szükséges védőeszközök soron kívüli biztosítását. Ő maga 

személyesen felügyelte, hogy 
az állomány valamennyi 
tagja megkapja a higiéniás 
eszközöket. Szorgalmazta to-
vábbá a sugárkapu azonnali 
telepítését is. Fáradhatat-
lanul dolgozott, szervezett, 
mert Záhony nagyon távolra 
esett Budapesttől.

Nehéz körülmények között 
kellett dolgoznunk, le hasz-
nált épületekben, le hasz nált 
irodabútorok között. Javulást 
az hozott, amikor 1988-ban 
felújították a közúti határát-
kelőhelyet. A felújítás a forga-

lom mellett zajlott. A parancsnok úr ennek ellenére is példamu-
tatóan szervezte a szolgálatot. Igyekezett felvenni a szomszédos 
csapi vámhivatal vezetésével a kapcsolatot azért, hogy az áru- 
és személyforgalom zökkenőmentes legyen. A csapi vámhivatalt 
akkor irányító Jurij Slaktával nagyon jó barátságba került, és 
ez jó hatással volt a munkánkra is. Tudott a két vámigazgatás 
kommunikálni, ha a forgalomban valamilyen probléma merült 
fel. Ennek a barátságnak egy szép következménye is kialakult. 
Évente egyszer futballmeccseket szerveztek a két vámigazgatás 
dolgozói között. Ez remek kezdeményezésnek bizonyult, hiszen 
sok-sok évig ápoltuk ezt a hagyományt, még azután is, amikor 
Borsi Béla nyugállományba vonult.

A vámhivatal életében óriási változás 1989. március 1-jén 
következett be. Az akkori Szovjetunió felé négy új határátkelőhe-
lyet nyitottak meg: Lónya, Barabás, Beregsurány és Tiszabecs. 
A szolgálati helyek száma Záhonyban néggyel bővült. Ezzel egy 
időben bevezették a kishatárátkelés lehetőségét.

Hatalmasra duzzadt a személyforgalom. Tömegek jelent-
keztek a szovjet oldalról belépésre. Sokszor erőn felül kellett 
a szolgálatot ellátni. Parancsnok úr munkáját két helyettese, 
kirendeltségvezetői és a részlegvezetők segítették. Szükség 
is volt rá, mert ha Záhonyból ellenőrzésre indult, a legutolsó 
tiszabecsi átkelőhelyig – nagyon rossz útviszonyok mellett – 
több mint 100 km-t kellett személygépkocsival utaznia.

Borsi Béla parancsnok úr Záhonyban, a szovjet határ mel-
lett 18 évet szolgált le. Nyugállományba 1990. december 
31-én vonult. Ezek az évek, az ország egyik legforgalmasabb 
vámhivatalánál igen nehéz évek voltak. Sokszor kellett sors-
döntő intézkedéseket hoznia, ami vagy kellemes, vagy kelle-
metlen volt. Azonban a beosztottakkal, az ügyfelekkel szem-
ben a legnagyobb tisztelettel viselkedett. Soha nem lehetett 
hallani, hogy hangos szóváltásba keveredett volna. Ha meg-
bántották, nem szólt, inkább magába fojtotta. Fáradhatatlan, 
energikus volt. 

Nyugdíjazása után sem pihent. Záhonyban megalapította a 
pénzügyőr nyugdíjasklubot, amelynek haláláig a vezetője volt. 
Ennek mintájára létrehozta a városi nyugdíjasklubot is, aminek 
szintén felvállalta a vezetését. Az Országos Szövetségben éve-
ken át elnökségi tag volt. 

Kifogyhatatlan energiája, hatalmas akaratereje volt. Jobban 
szeretett adni, mint kapni. Megmaradt kevéske szabadidejét 
szeretett családja körében töltötte, és szívesen munkálkodott 
a hobbikertjében.

Hiányozni fog mosolygós, kedves, életvidám arca. Halála 
mély űrt hagyott minden ismerősének a szívében. A szeretetben 
nincs felejtés. Emlékét szívünkben őrizzük tovább.

Végezetül legyen itt egy rövidke Reményik Sándor idézet:
„A holtom után ne keressetek, leszek sehol – és mindenütt 

leszek!”
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AFS-önkéntesként 
30 éve
Mi is az az AFS? Az AFS egy nemzetközi, önkéntes alapon mű-
ködő, kormányoktól és vallásoktól független, nem profitorientált 
szervezet, mely interkulturális tanuláshoz nyújt lehetőséget.

Rövid története:
1914-ben, nem sokkal az I. világháború kitörése után, egy 

15 fős, Párizsban élő amerikai fiatalokból álló csapat jelentke-
zett önkéntesként a helyi amerikai kórháznál mentőszolgálatra. 
Ezt a csapatot úgy ismerték, mint az Amerikai Harctéri Szolgá-
latot (angolul: American Field Service – AFS), melynek az volt 
a küldetése, hogy a sebesült francia katonákat kimenekítse a 
frontvonalról és mobil elsősegélynyújtó egységekhez szállítsa. 
Ezek a fiatalok a II. világháború után úgy döntöttek, hogy nem 
hagynak fel a nemzetközi szolgálat hagyományával, így 1947-
ben elsőként (AFS néven) kezdtek diákcserékkel foglalkozni. 
A korosztály középiskolás diákok (14-18 év között). Ma már van 
3 vagy 6 hónapos, és 1 éves program. Az AFS ma a világ legré-
gibb és legnagyobb diákcsere szervezete. 

Az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány 
1990-ben csatlakozott a világszervezethez. Az éves program fő 
célja, hogy a diákok egy tanév alatt megismerjék a különböző 
nemzeteket, kultúrákat és aktívan fejlesszék nyelvtudásukat. 
A részt vevő diákok fogadócsaládoknál laknak, és ugyanúgy 
középiskolába járnak, mint itthon. Beilleszkednek fogadócsa-
ládjukba, alkalmazkodnak annak életviteléhez, felelősséget 
vállalnak magukért és tetteikért, problémamegoldó készségük 
javul, magabiztosabbá, önállóbbá válnak. Az AFS Miskolcon a 
budapesti iroda segítségével indult útjára 1991-ben. Az egyik 
irodai munkatárs Magyarország egyik legjobb gimnáziumába, 
a Földes Ferenc Gimnáziumba látogatott el, hogy ösztöndíjat 
ajánljon fel diákok számára… Miskolcról két diák kapott lehető-
séget, akiből egyik az én lányom, Miklós Anett volt, aki az USA-t 
választotta. Így a régióból – szerencsémre – elsőként találkoz-
hattam az AFS-szel mint küldő szülő. 

Mindig is életem része volt a közösségért való tenni akarás. 
A 90-es évek elején az AFS nagy lehetőséget jelentett a Ma-
gyarországon élő fiatalok számára. Kihívás volt a más kultúra 
megismerésére, a nyelvtudás elmélyítésére, egy teljes tanév 
eltöltése más országban. Erre az én lányaim nyitottak voltak. 
A szülőknek is újszerű volt, hogy bekapcsolódhatnak egy világ-

szervezet munkájába, elsősorban fogadócsaládok keresésével. 
Az országban 20 körzet működik. Minden körzet feladata színes 
és sokrétű – ők toborozzák a diákokat kiutazásra, ők látogatják 
meg mind a kiutazó diákok, mind a fogadócsaládok otthonát 
(körzettanulmány), s ők azok, akik az egy év alatt folyamatosan 
kapcsolatot tartanak fenn velük. A szervezet változatos lehető-
ségeket kínál önkéntesei számára az AFS-en belül. Lehetőség 
van pl. önkéntes cserékre, tréningeken való részvételre, tovább-
képzésekre. Az iroda évente megszervezi a nagygyűlést, ahol 
az ország összes delegált önkéntese részt vesz. Itt értékeljük 
az éves munkát. Rendszeresen tartunk iskolai előadásokat, és 
olyan fórumokon veszünk részt, ahol népszerűsíteni lehet az 
AFS küldetését, így bővül önkéntes bázisunk, főleg a visszatért 
diákok és szüleik bevonásával.

Lányom, Miklós Anett Klaudia – később Nóra lányom is –, 
aki kiutazó diákként kezdte, majd visszatérése után helyi és or-
szágos szinten is kulcsönkéntes lett. Otthonunkban összesen 
12 diákot fogadtunk, és váltunk szerető családdá számukra. 
12 diák! – a világ különböző országaiból, mindegyik más volt, 
mást tanultunk tőlük. Ez idő alatt rengeteg szeretet, kedvessé-
get kaptunk, általuk megismerhettük országukat, szokásaikat, 
családjaik életét. Óriási élmény volt ez nekünk, elmondhatjuk, 
hogy a mi családunk egy nagy nemzetközi család, van 14 gyere-
künk, akik ugyan a világ különböző pontjain élik mindennapja-
ikat, de bármikor hazalátogathatnak, mert azzal, hogy letelik a 
csereévük, nem fejeződik be a program, hiszen az AFS-program 
egy életre szól. A világ túlsó végén mindig van egy család, aki 
hazavárja őket! Fontos tudni, hogy a fogadócsaládok feladatai-
kat önként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalják Az 1991-es 
évtől kezdve folyamatos a kapcsolat az AFS, az iroda és a csa-
ládom között. Először ketten a férjemmel, majd Anett lányom 
hazatérése után hárman, később Nóra lányom amerikai haza-
térése után – vele együtt immár négyen –, az egész család az 
AFS elkötelezett önkéntese lett. Azóta is folyamatosan végezzük 
ezt a tevékenységet, amely ma már életformánkká vált. Nagy 
öröm számomra, hogy egyre több emberrel, családdal ismer-
tetjük meg az AFS értékeit. 30 év megannyi élmény, életre szó-
ló barátságok, fogadott gyermekek, és ma már unokák is szép 
számmal a világ különböző pontjain – ezt adta nekünk az AFS. 
Amikor Bangkokban a repülőtéren magyarul üdvözöl a „gyerme-
ked”, hát ez semmivel össze nem hasonlítható érzés! Megérte 
az egy év vele töltött idő.

Dr. Miklós Imréné (Margó)
AFS-önkéntes, többszörös küldő- és fogadócsalád, NAV 

B.A.Z. megyei Ig. nyugdíjasa
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K L U B H Í R E K  .  .  .
A szegedi szabadtérin
Két éve vártunk erre az ígéretes napra! A pandémia miatt egy év 
késéssel végre elindult velünk a korai szegedi járat, de nekünk, 
kilencünknek sem az utazás előtti izgalom miatti kialvatlanság, 
sem a hajnali ébresztő nem szegte kedvünket. A kényelmes autó-
buszon a közel ötórányi utat sok mókázással töltöttük, amellett 
néhányunknak az éjszakai alvást is sikerült bepótolni.

Szórakozni jöttünk Szegedre, aminek jele már a helyi jára-
ton a szállás felé tartva megmutatkozott, ugyanis a hiányos 

helyismeretünknek köszönhetően 2-3 villamosmegállóval to-
vább utaztunk. Ettől eltekintve sikerült gyorsan elfoglalnunk a 
szállást, így mehettünk is ebédelni. Ha Szeged és ha Szabad-
téri Játékok, akkor természetesen szegedi halászlé is, ami a 
korábbi évekhez hasonlóan az idén is nagyon finom volt. Egy 
dologban megállapodtunk, limonádé helyett ezután a barna 
sört vá lasztjuk.

A kora délutáni hőségben nem is lehetne ideálisabb időtöltés 
egy múzeumlátogatásnál. A közelmúltban felújított Móra Ferenc 
Múzeumban megtekintettük a december 31-ig látható kiállítást 
Sisi, a „magyarok királynéja” életéről. A városnéző kisvonatra is 
befizettünk, hogy Szeged nevezetességeit a valóságban is lát-
hassuk. 

Végre eljött a kétnapos kirándulásunk fő eseménye, elin-
dultunk a Dóm térre, a Jézus Krisztus Szupersztár rockopera 
előadására, amit kiváló művészek – Feke Pál főszereplésével 
– mutattak be. Ezalatt a baljós előjelek sötét felhők formájában 
érkeztek, amit esőkabátok osztogatásával erősített meg a sze-
mélyzet. Gyorsan fel is avattuk az új „ruhadarabot”, mert már a 
darab elején eleredt az eső. Bíztunk a folytatásban, de az erősö-
dő zivatar miatt végül az előadás félbeszakadt.

Bár a másnapi halászlé ebéd sem kárpótolt bennünket az 
elmaradt színdarabért, tréfás kedvünk a hazafelé tartó járaton 
sem hagyott el. Már most szervezzük a jövő évi szegedi kirándu-
lást, benne a remélhetőleg esőmentes szabadtéri játékokat és 
az elmaradhatatlan halászlét.

Papp Mária 
kultúrfelelős, Egri Adóügyi Klub

Évek óta dédelgetett vágyunkat elégítettük ki Szarvason tett 
látogatásunkkal, melyet a Dunakanyar Klub, Szabó Józsefné 
szervezésében tettünk, közösen a Fővárosi Klub tagjaival. 
A Békés-megyei város számos nevezetessége helyett ezúttal 
a természetközeliséget választottuk, úgymint: arborétum, 
Holt-Körös, Mini Magyarország makettpark, Sárarany Szal-
maporta.

Az arborétum tavaszi ébredése is csodás lehet, ezúttal vi-
szont jól jött a fák összeboruló lombkoronája, mely némi eny-
hülést adott a rekkenő hőség ellen. Rövid parkbéli körséta 
után a Holt-Körösön szálltunk hajóra, arról kísérve figyelem-
mel a vízre hajló növényzetet, a parton zajló nyaraló családok, 
sportolók, fürdőzők nyüzsgő sokaságát. Nagy élményt nyújtot-
tak az épített objektumok, emlékművek, szobrok, melyek közül 
legjelesebb talán a Szarvasi Emlékút tiszteletére emelt, vízből 
kiemelkedő emlékoszlop a történelmi Magyarország mértani 
középpontját jelölve. Partraszállás után szintén a történelmi 
Magyarországra vonatkozó építmények kicsinyített másai közt 
sétáltunk a Mini Magyarország makettparkban. Átléphettünk 
Tiszán, Dunán, körbejártuk a Balatont. Minden honi szeglet-
ből, történelmi korból, dicsőségből és fájdalomból kaptunk 
ízelítőt. Összesen hetvenkilenc szebbnél-szebb makett között 
jártuk be a Kárpát-medence legcsodálatosabb építményeit. 

Ezt követően a Maczkó-birodalomba, a Sárarany Szal-
maportára látogattunk, ahol anya és lánya arany kezének 

köszönhetően két hagyományos művészet ölelkezik. Konk-
rétan a szalmafonás és a gyöngyfűzés. Maczkóné Veronika, 
és lánya, Dóra jóvoltából elképesztő műremekek kerültek 
elénk, a szalmakalaptól az aratókoszorún át a karácsony-
fadíszek, ékszerek, használati eszközök világáig. Apropó: 
szalmakalap. A régiek messziről fel tudták mérni, viseli-e 
a szalmakalapot vagy amatőr. Ezt a fejfedőt ugyanis csak 
Szent György napjától (állatok kihajtása), Szent Mihály nap-
jáig (jószágok téli szállásra hajtása) illendő hordani. Viselője 
gazdagságára, hangulatára pedig a kalap karimájának állá-
sából lehetett következtetni. Ha a homlokánál lefelé, tarkó-
jánál felfelé hajlott a karima, akkor nem szabadott tegezni… 
Ha mindkét oldal lehajtva, ajánlatos volt elkerülni az ille-
tőt, mert a kalap azt jelezte, hogy nincs jókedvében. Ehhez 
hasonló vizuális szótár és jelbeszéd alapján tájékozódtak 
anno a gazdák. 

A Sárarany Szalmaportán készítenek és árusítanak gyógy-
füveket, házi lekvárokat is. Maczkó Ferenc, a családfő keze 
munkáját pedig az egész porta magán viseli, hiszen azt szin-
te a semmiből, szó szerint a romokból támasztotta fel. Megle-
petésként itt egy jó kis kenyérlángost fogyasztottunk citromos 
limonádéval.

Az embert próbáló hőséget csak az élmények múlták felül, 
de megérte. Köszönet mindenkinek, aki az élmény megvaló-
sításában részt vett, a környéket jó szívvel ajánljuk akár csa-
ládi programként is.

Untener Erika

ARANY KEZEK, LENYŰGÖZŐ ALKOTÁSOK
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Egy különleges nap 
Érdekesnek ígérkező kirándulásra hívtam a klubunk tagjait. 
A Kaposvártól néhány kilométerre fekvő kaposmérői Bölény-
farmot látogattuk meg néhány unokával és baráttal kiegészül-
ve. Az égiek kegyesek voltak hozzánk, kellemes hőmérsékletű 
napot fogtunk ki (bár a két héttel korábbi balatonboglári ki-
ruccanásunktól a 38 fokos hőség sem riasztott el bennünket). 
A vonatról leszállva rövid sétával értük el a farmot, ahol a tulaj-
donos Gelencsér László és három barátságos agárja fogadott 
ben nünket. 

A tündérrózsákkal teli tó ölelésében fekvő pihenőhelyen letá-
boroztunk, majd a hangulatfokozó elfogyasztása után indultunk 
ismerkedni a gyönyörűen kialakított, remek klímájú farmmal és 
az itt tenyésztett, ez idáig csak filmben látott bölényekkel. A há-
zigazdánk mesélt a farm létrehozásáról, a csorda életéről, és 
testközelből, persze villanypásztor biztonságában szemlélhet-
tük ezeket a különleges állatokat. Sunnyt még meg is simogat-
hattuk, aki a gazdáját meglátva a kerítéshez rohant (ő etette, 
nevelte a születését követően, így valószínűleg őt tekinti az any-
jának) és el sem mozdult, amíg ott-tartózkodtunk. 

A pihenőhelyre visszatérve házigazdánk szorgalmasan, 
tárcsán sütögette a szalonnát és virslit, amit jó étvággyal el-
fogyasztottunk, és lefojtottuk némi borral, kávéval meg édes-
séggel. Kicsit pihentünk a kiadós ebéd után, majd az íjászattal 
ismerkedtünk, és kipróbálhattuk a céltáblára lövést, több-keve-
sebb sikerrel. Néhány társunk egészen ügyesnek bizonyult, ki-
érdemelve a csapatunk lelkes ovációját és tapsát. A délutánból 
hátralévő időt jókedvűen beszélgetve töltöttük. Ez a különleges, 
vidáman együtt töltött nap mindannyiunknak felejthetetlen él-
ményt nyújtott.

Vajna Ferencné
Somogy megyei Adóügyi Klub

Első találkozás
Az ország legkisebb klubja is végre éledezik! A Balassagyarmati 
Pénzügyőr Klub megtartotta idei első klubnapját. 2020. szep-
tember végén találkoztunk utoljára, így már nagyon vártuk az 
újbóli találkozást. Klubvezetőnk sajnos egészségügyi okok mi-
att még nem kaphatott oltást, így nem mehettünk az állandó 
helyünkre, a helyi Mikszáth Kálmán Művelődési Központ infor-
matikatermébe. (Mindenki mehetett volna, csak a klubvezető 
nem…!) Létszámunkból adódóan természetesen összejöhet-
tünk volna ott is. 

Ennek apropóján kitaláltam, ha már miattam nem találkoz-
hatunk a szokásos helyünkön, akkor a csapat jöjjön el hoz-
zánk. Mindenkinek írtam e-mailt, akinek nem volt, azzal telefo-
non egyeztettem. 2021. május 26-án 16 órakor lesz a klubnap 
nálunk! Az udvaron (szabad téren) vártuk vendégeinket, klub-
tagjainkat! Árnyékos, szélcsendes, fedett helyen megterítettük 
az asztalt, pogácsát sütöttem, szendvicset készítettünk és 
szeretettel vártuk a klubtagokat. Nagyon örültünk egymásnak, 
jól indult a délután! Mindenki időben megérkezett, természe-
tesen senki nem jött üres kézzel! (Sütiket, italt hoztak a töb-
biek is).

Először a hivatalos részen estünk túl – tisztújítás, küldött-
választás. Ezután mindenki elmesélte, hogyan teltek napjai, mi 
történt vele a pandémiás időszakban. A jövőre nézve megbe-
széltük, hogy az idén csak egynapos kirándulásokat tartunk 
(hajókirándulás a Dunán, megnézzük a közeli Árpád-kori temp-
lomot és Horpácsot, s a helyi újdonságokat sem hagyjuk ki: a 
Kerékpár Múzeumot és a Pannónia Múzeumot. Bízunk benne, 
hogy jövőre sikerül megvalósítani a még múlt évre tervezett, há-
romnapos bajai kirándulásunkat. 

A kötetlen beszélgetés közben Krasznai Kazi bácsi, 88 éves 
klubtagunk is beszámolt, hogy mi minden történt vele. Büszke-
séggel mesélte el, hogy 2020. október 23. alkalmából városi 
elismerésben részesült: Balassagyarmat Város Önkormányza-
tának képviselő-testülete Balassagyarmat Közösségéért díjban 
részesítette! Szeretettel gratulálunk, Kazi bácsi! Végezetül a ví-
rusidőszak alatt írt néhány rövid versét adta elő. 

Következő klubnapunk egy hónap múlva lesz, a hó utolsó 
péntekén, remélhetőleg már a régi helyen!

Bozányné Nemes Rita
klubvezető

Élet Kelebián 
Furcsa érzések kavarognak bennem, amikor papírra vetem ezt 
a kis beszámolómat! Egyszerre tölti el öröm és bánat a szíve-
met. Örülök annak, hogy több mint egyéves kihagyás után a 
járvány harmadik hullámának lecsengésével újra tudtunk talál-
kozni klubtársainkkal. Viszont szomorú vagyok amiatt, hogy az 
utóbbi pár hónapban sajnos elveszítettünk értékes embereket, 
klubtársainkat, barátainkat.

Most, június 18-án tudtuk megtartani a rendes körülmények 
között, évente február hónapban esedékes beszámoló klubgyű-
lésünket, ami egyben tisztújítás is volt! Helyszín a Kelebiai Nyug-
díjas Egyesület székháza volt. Kicsivel több, mint a fele jelent 
meg a klubtagoknak, így határozatképesek voltunk.

Az összejövetelt azzal kezdtük, hogy megemlékeztünk a köz-
elmúltban elhunyt társainkról. Hívatásos pénzügyőrök voltak: 
Győrösi Imre, Eszes Béla és Füzesi László. Ők három héten be-
lül hagytak itt bennünket. Röviddel előtte távozott klubtitkárunk 
férje: Bálind Misi is. Fényképüket egy szál virág kíséretében ki-
helyeztük egy kis asztalra, és négy gyertya meggyújtása mellett 
tisztelegtünk emlékük előtt. Isten nyugosztalja őket!

Ezt követően jöttek sorra, a napirendi pontok. A klubvezető 
beszámolója az elmúlt esztendőről, pénzügyi beszámoló, tervek 
a 2021-es évre vonatkozóan, jelölőbizottság és szavazatszámlá-
ló bizottság megválasztása, majd a szavazás. Az előző ciklusban 
öt főből állt a vezetőség. Egy fő elhunyt, egy fő pedig nem vállalta 
a továbbiakban a feladat ellátását. Mivel az utóbbi években je-
lentősen csökkent a taglétszámunk, ezért úgy döntöttünk, hogy 
csak négyfős lesz a vezetőség. A következő ciklusban Horváth 
Zoltán, Gyóniné Dr. Nagy Marianna, Szöllősi Ferenc és Lovas Já-
nos alkotják a vezetőséget. A küldöttek pedig: Horváth Zoltán 
elnökségi tag mellett Szöllősi Ferenc és Lovas János lesznek.

Az egyebekben beszéltünk az országos rendezvényekről is. 
Természetesen szeretnénk részt venni a Nyárbúcsúztatón, ahol 
tervezünk főzést, és biztató jel van arra nézve is, hogy beneve-
zünk a főzőversenyre is. Nagyon várjuk az idősek napi „Orfeumot” 
– mindkét rendezvénynek szeretnénk aktív, tevékeny részesei 
lenni. Tehát, ha kissé még döcögve is, de újra beindul a klubélet. 
Ismét bekapcsolódunk a települési rendezvényekbe, őszre ter-
vezünk színházlátogatást, újra szerveztem a tavaly szeptember-
ben elmaradt háromnapos  nagy buszos kirándulást az Őrségbe. 
Ezeken kívül szóba jöhet még több egynapos kirándulás is.

Természetesen megbeszéltük a kommunikáció kérdéskörét 
is. A jelenlévők véleménye szinte egybehangzó volt: feltétlenül 
szükség van egy jól működő honlapra, A Mi lapunk nyomtatott 
formájára klubunkban nincs igény, és elenyésző azoknak a szá-
ma, akik időnként ránéznek a Facebookra.

A hivatalos részt követően elfogyasztottuk a Módra Misi által 
készített nagyon finom vegyes sertéspörköltet és az ügyes kezű 
asszonyaink által hozott finom sütiket. Jó hangulatú baráti be-
szélgetéssel ért véget az első járvány utáni összejövetelünk.

Horváth Zoltán
 klubvezető
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Újraválasztás
A Pécsi Vámklub az idei év első gyűlését a járványhelyzet miatt 
2021. június 25-re tervezte. Az eseményen megjelent Barics 
Ferenc régiófelelős is. Elsőként klubvezetőnk, Fehérné Kovács 
Tünde köszöntötte az egybegyűlteket, majd beszámolt az előző 
év eseményeiről, gazdálkodásáról. Ezt követően régiófelelősünk 
mondta el köszöntőjét.

Mivel időközben lejárt a vezetőség mandátuma, a választás 
is lezajlott annak rendje és módja szerint. Ennek eredménye-
ként a korábbi tisztségviselőknek ismét bizalmat szavazott a 
tagság. Így megalakult a régi-új vezetőség: Fehérné Kovács Tün-
de klubvezető, Romvári Jánosné a gazdasági ügyek, Fritz György 
a szociális és kegyeleti ügyek, Fischer Péter a kulturális ügyek 
felelőse maradt.

Ezt követően kultúrosunk bemutatta az idei évre tervezett 
programokat – amelyeket ezúttal is a Baranya megyei Adóági 
Klubbal közösen tervezünk. A programot a tagság egyhangúlag 

elfogadta. Majd kötetlen beszélgetés és emlékek felidézése 
mellett a tagsági díjak befizetése is megtörtént.

Jó hangulatú beszélgetésünknek és klubdélutánunknak a 
közelgő vihar vetett véget, mert mindenki igyekezett időben 
hazaérni. Bízunk benne, hogy az idei év hátralevő részében a 
pandémia nem akadályozza programjaink végrehajtását. És 
aztán majd 2022 elején szeretnénk azt mondani, hogy 2021 
tartalmas év volt, és jó volt újra együtt a programokon! Hajrá!

Fischer Péter
Pécsi Vámklub

Három plusz egy fő
Hosszú kihagyás után találkozott ismét a Veszprémi Pénzügyőr 
Klub tagsága. A taggyűlés fő napirendje az új vezetőségválasz-
tás és az elmaradt tagdíjak beszedése volt. A régi vezetőségből 
egyik személy nem kívánta meghosszabbítani tisztségét, így az 
„egyensúly” fenntartása miatt három főt választottunk meg: 
klubvezető: Zimonyiné Kishonti Judit, vezetőségi tagok: Horváth 
Lujza és Varga Tamás. Ami a plusz egy főt illeti, megkértük Link 
Attila korábbi vezetőségi tagunkat, hogy mint területfelelős, to-
vábbra is segítse munkánkat. Ígérte, ennek a jövőben is eleget 
fog tenni. 

A procedúra lezajlása után Terelmes Sándor alezredes osz-
tályvezető úr tartott rövid tájékoztatót az elmúlt időszakban 
bekövetkezett változásokról a testület életében. A régi klub-
vezetőnk, Horváth Károly nehezményezte, hogy a „rögtönzött” 
taggyűlést nem a megszokott helyen bonyolítottuk le. A je-
lenlegi helyzetben semmi sem a megszokott, ezt lassan már 
tudomásul kell venni. A találkozás jóízű beszélgetéssel zárult 
néhány pogácsa és Marica által sütött sajtos rudak elfogyasz-
tása mellett. 

Remélhetőleg a további alkalmaink a szokott mederben fog-
nak lezajlani!

Horváth Lujza
vezetőségi tag

Másokhoz hasonlóan, az elmúlt év nekünk sem a nyugdí-
jasklub éve volt a Nyíregyházi Adóügyi Klubban, ezért is 
örültünk annak, hogy a korlátozások feloldása után gyorsan 
össze tudtunk hozni egy klubfoglalkozást és egy kirándu-
lást. Mindenki nagyon vágyott már a közös beszélgetésre, 
de még bennünk volt a fertőzéstől való félelem is. Ezért a 
klubfoglalkozást – a választást is – szabad téren, kertben 
tartottuk és a kirándulás szervezésénél is törekedtünk a 
kültéri programokra. 

A kiránduláson első utunk Lillafüredre vezetett, ahol az 
István-barlang hűvöse bizony felvetette velünk a kabátokat, 
pulóvereket. Ezt követte a kiadós séta a vízeséshez és a 
kastélyszállóhoz. A második megállónk Bükkszentkereszt, 
ahol két kirándulási célpontunk volt: „a gyógyító kövek” 
az erdőben és „Gyuri bácsi füves kertje”. Mindkét helyszín 
csak kiadós gyaloglással volt megközelíthető, mert a busz 
a keskeny utcákban „beszorult”. Félő volt, hogy a gyaloglás 
elkedvetleníti az „itt fáj-ott fáj” nyugdíjasokat, de nem így 
történt. A gyógyköveknél az erdő kacagástól volt hangos, 
miközben az összes követ kipróbáltuk. A kertben már jóle-
sett, hogy a kert közepén lévő előadótérben székek is vol-
tak, így pihenve hallgathattuk a közel másfél órás előadást, 
közben egy-egy sétára is indulhattunk. Kedvünkért lehető-

vé tették azt is, hogy saját magunk szedjünk és vásároljunk 
levendulát a mellettünk lévő kertben.

A program befejezéseként a gyógyteákat árusító bolt kész-
letét, könyveit vehettük szemügyre és vásárolhattunk. A sike-
res nap után jóleső fáradsággal indultunk haza. 

Lejegyezte: Fazekas Jánosné
klubvezető

GYÓGYÍTÓ KÖVEK



2021/3. szám – szeptember 11

Szúnyogsziget
Évek óta hagyomány, hogy a Fejér megyei Adóügyi Klub tagjai-
nak a nyári szünetet megelőzően hajókirándulással egybekötött 
„nyárebédet” szervezünk.

Az idei rendezvényünk különösen nagy hangsúlyt kapott, hi-
szen a találkozást, az együttlétet már mindenki várta. A Szú-
nyogszigeti Halászcsárda ételei és hideg italai kiváló alkalmat 
nyújtottak most is az együttlétre, a jó hangulatra. A délutáni 
órákban még lehetőségünk volt a teljes kikapcsolódást nyújtó 
part menti sétára is.

Fekete Lászlóné
klubvezető

Két Csík Kantin nyitogató
Május 27-én tartotta nyitogató klubrendezvényét a Dunakanyar 
Pénzügyőr Klub Szobon. A templomkertbe szóló meghívást nem 
csekély szorongással fogadtam, mert valahogy nem tudtam fej-
ben elrendezni, hogy egy templomkertben bográcsozzunk, bu-
lizzunk. 

Nos, a helyzet kicsit más: a Közép-európai Mária zarándokút 
egyik szálláshelye a gyönyörűen kicsinosított kisváros katolikus 
temploma mellett található. 

A hófehér templom macskaköves téren magasodik, mellet-
te a plébánia fallal körbeépített tekintélyes épülete, nagy háló-
termekkel, tisztálkodóhellyel. Gondozott belső udvara és oldalt 
egy úgynevezett féleresze van, ami alatt asztalok, padok talál-
hatók. 

Épp elfért a mintegy negyvenfős társaságunk, mely a duna-
kanyari és a fővárosi klub tagjai közül került ki. Nagyon vágytunk 
már az évtized óta megszokott közös programra! A házigazdák 
asszonyai ismét kitettek magukért, ismerős ízekből kreált lát-
ványos házisütemény-alkotásaikkal telt dobozok kerültek asz-
talra.

A bográcsban érkezésünkkor békésen rotyogott a marhapör-
költ, a másikban aprópénzként zörgött a piruló tarhonya, a két 
Csík (Pisti és Bálint) felügyelete alatt. Tényleg, milyen jól – és 
főleg nyelvtörően – hangzik: Két Csík Kantin…

Míg az étek főtt, a többség – hangos beszélgetés közepette 
– tett egy sétakört az alig száz méterre lévő Duna-parton, ami a 

magas vízállás miatt különösen szép látványt nyújtott. Az illatok 
azonban hamar visszacsalogattak a plébániakertbe, és – ahogy 
egy igazi kantinban a gulyáságyúnál a katonák, sorba álltunk, 
hogy a hasügyminiszterek tányérunkba merítsék a porciókat… 

Nagyon finom volt. 
Sok kacagás, beszélgetés, rövidke gerinctorna-bemutató 

mellett kis, de nem kevésbé fontos klub-közügyek egyezteté-
sére is sor került, mégpedig a közeledő tisztújító közgyűléshez 
kapcsolódó előkészületek, illetve további klubrendezvények, 
utazási tervek okán.

Köszönjük a szervezést Szabó Józsefné klubvezetőnek, és 
minden vendég, különösen a nehezen járó, kissé gyengélkedő, 
ennek ellenére is kimozdulásra vállalkozó kedvű kollégáink, 
klubtagjaink jelenlétét!

Hajrá, Dunakanyar, hajrá, Főváros!
Untener Erika

A hagyomány megmarad 
Pontosan egy hónap telt el a Győri Pénzügyőr Klub vezetőség-
választó gyűlését követően.  Az akkor elhatározott és megsza-
vazott kihelyezett taggyűlésre került most sor az Écsi dombon 
lévő „Balogh-tanyán”, romantikus környezetben. Balogh István 
és felesége Katalin kezdeményezésére, az összejövetelre a már 
megszokott aktív klubtagok jelentek meg. Nem volt egyszerű 
a Győrtől húsz kilométerre lévő écsi dombra feljutni kocsival a 
meredek, egysávos szurdok úton, ahol friss levegő és nyugalom 
várt bennünket. 

Lelkes nyugdíjascsapatunk az örömteli üdvözlést követően 
nekilátott segíteni a „pincepörkölt” alapanyagainak előkészí-
tésében, nekem csak a porciózás, a feldolgozás irányítása ju-
tott, no meg a közben bográcsba helyezett hagyma dinsztelése. 
A hűtőszekrény hiányában magunkkal hozott műanyag ládában 
a jégakkuk hűtése melletti borokat, pezsgőket ellenőrizve, oltot-
tuk szomjunkat. Üdítőital is volt, hisz a három kocsit vezetőnek 
és fotós barátunknak, Talpas Balázsnak csak erre volt lehető-
sége.

Gázláng fölött a tizennégy literes bográcsban a sertéslapoc-
ka és a csánk feldolgozva megadta magát, levet engedett és 
pörkölődni kezdett, majd a pirospaprika hatására elpirult, a 
fűszerek adagolását követően szivárványszínekben tündökölt, 
legalábbis az elkeverésig. Ízlelésébe bevontam a barátomat, 
Pityut, aki állandó szakértő lett, a kíváncsiskodó hölgyek is kap-
tak kanalat a kóstoláshoz, véleményüket hangoztatva megnyu-
godtam, jó lesz, finom lesz, de mikor lehet ebédelni? – volt a 
kérdésük.

Igaz, két óra már elmúlt, de a jó munkához és a pincepörkölthöz 
idő kell. Bekövetkezett, amit én is vártam, elkészült az étek, jö-
hetett a tálalás. Az ebéd alatt csak a madarak „csivitelését, éne-
két” lehetett hallani, gyönyörű volt, míg egyszer csak azt vettem 
észre, hogy a bogrács üresen lóg a láncon.

Desszertnek a sokféle süteményből lehetett csemegézni, 
az emésztést elősegítő italok is az asztalra kerültek a hideg 
vizes tárolóedényből. Közben a kávéstermoszt is elővarázsolta 
Pityu barátom, így a kényeztető ötórai kávézás is megtörtént. 
A madarak énekét túlharsogva nótázásra szántuk el magun-
kat. A domb mögött rejtőzködő napfény figyelemfelhívás volt: 
ideje összecsomagolni. 

Megbeszéltük a következő állomáshelyet, amely Duna-
szigeti nyaralóban lesz romantikus környezetben, közel a fo-
lyóparthoz, ahol sík terep van fürdési lehetőséggel, erre már 
csak jó egy hetet kell várakoznunk. A titkosnak nem mond-
ható ebédet is elárulta Éva klubtársunk: lecsó lesz. Én állok 
elébe! 

Jáni Lajos
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Orfűi malmok
A Pécsi Adóklub úgy döntött, hogy a Pénzügyőr Klubbal karöltve 
az idén (is) kihagyjuk a Fishing On Orfű rendezvényét. Helyet-
te egy meleg júniusi napon meglátogattuk az Orfűi Malmokat, 
amelyből három is van. Nemcsak gabonaőrlő, hanem olajma-
lom és papírkészítő is. Az egyiket vízzel hajtották, a másikat pe-
dig lőerővel mozgatták.

A Vízimalmot a közeli forrás patakja hajtja. Tárlatvezetőnk 
ismertette a gabonafélék megőrlésének hosszas folyamatát. Az 
alsó szinten látható, hogy a víznek mekkora ereje van, mely ké-
pes mozgatni a hatalmas vízikereket.

A Szárazmalom majdnem kétszáz éves melynek őrlőkövét ré-
gen lovak húzták. Itt őrölték meg a különféle gabonákat és lát-
ták el a környéket liszttel. Itt láttuk azt a hatalmas prést, amely-
lyel a molnár a napraforgó olaját préselte ki, melyet régen még 
nem főzésre, hanem világításra használtak. Az épület 1974-ben 
került Orfűre.

Továbbsétálva a Papírmalom következett. Ez a legújabb tagja 
a gyűjteménynek, mely 2015 óta látogatható. Itt találhatóak a 
18. században kezdődő papírkészítés eszközei a merítődézsák, 
-sziták, papírprések és a rostpépet létrehozó súlyos kalapácsok. 
A műveleteket a tárlatvezetőnk igyekezett szemléltetni.

A szomszédos épületben található grafikai műhely és múze-
um, ahol az egyedi tervezésű, kézzel szitázott pólókat, vászon-
táskákat, üdvözlőlapokat és borítékokat készítették el. A pék-
ségben kézzel dagasztott, kovásszal érlelt kenyeret sütöttek. 
A meleg nyári napon kellemes volt a Vízfő-tanösvényt végigjárni, 
ahol láthattuk a patakot, mely a malmot hajtotta egykor.

Annak ellenére, hogy Pécsett lakunk, többen voltunk, akik-
nek újdonságot jelentett a három malom. Sokan az unokákkal 
is vissza fognak térni.

Kocsonya Jenő
klubvezető

Fiatalítás
A Székesfehérvári Pénzügyőr Klub tagjai az idén sem hagyták ki 
a már hagyományosnak mondható nyári találkozójukat. Maszk 
és kézfertőtlenítő ide, távolságtartás oda, fityiszt mutatva az 
éppen aktuális mutációnak, körbeültük a terített asztalt, és 
néhány órára elfeledve a félelmeinket, újra a régiek voltunk. 
A helyszín is a régi volt, Molnár Zoli és Marika változatlanul szép 
és hangulatos balatonszéplaki nyaralója. Ki főzött? Hát persze, 
hogy a Zoli! Mire odaértünk, már kevergette a bográcsban az 
egytálételt, de sűrű zafttal ám, mint a profik!

Összejöveteleink első része mindig egy kicsit hivatalos. Do-
bos Karcsi a klub vezetője tartott beszámolót a Szövetség mun-
kájáról, értékelte a mi elmúlt évünket, és bejelentett egy nagy 
változást a klub életében: sokéves vezetői munkáját befejezte, 

lemondott, és helyét átadta Besser Zoltánnak. Ugyanez történt 
a pénztárosi poszton is. Sánta Sándor helyére Kindl János ke-
rült. Ők ketten jól ismerik egymást, baráti viszonyban vannak, 
így biztosított a klub további zavartalan vezetése. Munkájukhoz 
ezúton is sok sikert kívánunk! 

Ebéd után – ahogy a fiatalok mondják – lazáztunk egy kicsit, 
sétáltunk egyet a parton, beszélgettünk erről-arról, és ahogy 
mindig, megemlékeztünk azokról, akik már nem lehetnek köz-
tünk, akik már egy égi vámhivatalban teljesítik most már végte-
len szolgálatukat.

Befejezésképpen én a klub tagsága nevében itt mondanék 
köszönetet Dobos Karcsinak mindenért, amit sok-sok éven át 
a klubért tett. Karcsi utánozhatatlan pontossága és precizitá-
sa komoly kihívás lesz majd az új vezetés számára, de ahogy 
mondani szoktuk, a két új vezető sem most jött a hathúszassal, 
gondoskodni fognak róla, hogy észrevétlen legyen az átmenet. 

Csak még egy „érdekesség” magamról. Én Szputnyik vakcinát 
kaptam, azt is kértem volna, miután volt Zsigulim és a T-34-es 
tank sem volt egy utolsó harcjármű, gondoltam, ilyen kell ne-
kem! Rögtön produkáltam egy háromezres antitestszámot, ami 
nem rossz eredmény. A klinika, ahol a vérvételt intéztem, meg-
kérdezte, hogy részt vennék-e egy programban, ami abból áll, 
hogy havonta megnéznék, hogyan alakul az antitestszámom. 
Igent mondtam erre a hat hónapos vizsgálatra. A számok a 
következőképpen alakultak: 3000, 1500, 1200, 900. Még két 
vérvételem van, és a számok kicsit lehangoló csökkenéséből 
arra következtetek, hogy a hat hónap végére szépen lenullázó-
dik ez a kezdeti háromezres szám. Kíváncsi voltam, hogy csak a 
Szputnyik produkálja-e, ezt vagy a többi oltás is, és azt tudtam 
meg, hogy a többi is. Így az a véleményem, kedves kollégák, 
hogy menjünk el, és vegyük fel azt a fránya harmadik oltást is!

Sánta Sándor

Felfrissülés
A kánikula elmúltával augusztus 17-én meglátogattuk a Millená-
ris Parkot, amely Budán a Széll Kálmán tér közelében fekszik. 
A régi Ipari Minisztérium és a környező épületek lebontásával, 

gyönyörű növényes 
függőhíd építésével, 
rengeteg fa és cserje 
ültetésével, 2 mester-
séges tó betelepítésé-
vel csodaszép parkot 
teremtettek. Még a 
levegő is felfrissült 
ebben a kis paradi-
csomban! A körsétát 
követően megláto-
gattuk a „Világraszóló 
Bajnokaink” kiállítást, 
amely október 10-ig 
tart nyitva. Az épüle-
ten kívül, a falon meg-
tekinthetőek az olim-
piákon elért arany-, 
ezüst-, bronzérmese-

ink nevei. A kiállítóteremben minden sportág külön szerepel. 
Kipróbáltuk az evezést imitáló berendezést, valamint a lézeres 
lövészetet. Számtalan monitort helyeztek ki, ahol mi választha-
tunk melyik meccset, versenyt szeretnénk megnézni.

Nagyon kellemes órákat töltöttünk itt, más klubtagoknak is 
ajánljuk megtekinteni!

Kormosné Takács Tünde
klubvezető, Pest megyei Adóügyi Klub
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Érdemeink 
díjazása
Figyelmesen elolvasva az elismerésekről szóló tájékoztatókat, 
láthatjuk, hányféle elismerésben részesülhetnek nyug dí ja saink. 
A legmagasabb rangú kitüntetéseket az elnökség javaslata 
alapján a NAV vezetője adja át a központi ünnepségek alkalmá-
val: a pénzügyőrség nyugdíjasai soron kívüli előléptetésben, a 
Szent Máté-érem különböző fokozatait, az adóügyi nyugdíjasok 
a Bezerédj-díj megítélt fokozatait kaphatják.

A Szövetség Kitüntetési Szabályzata meghatározza, hogy 
melyik elismerésben hány fő részesülhet évente. Saját, legma-
gasabb rangú kitüntetésünk a 2019-ben alapított gróf Lónyay 
Menyhért-emlékpakett, amellyel két személy díjazható évente, 
és előírás, hogy a küldöttgyűlésen kell átadni. A sorszámozott 
emlékplaketteket eddig négyen vehették át. Legfeljebb tizenöt 
fő kaphatja évente a Nyugdíjasokért emlékplakettet, tizenketten 
a hévízi jutalomüdülést, és húsz fő veheti át a Dicsérő oklevelet.

Korlátozást is tartalmaz a szabályzat, amely kimondja: ugyan-
azon személy részére a gróf Lónyay Menyhért-emlékplakett és 
a Nyugdíjasokért emlékplakett csak egyszer adományozható. 
A hévízi jutalomüdülés és a Dicsérő oklevél azonban öt év eltel-
tével ismét adható.

A beérkező javaslatokat a díjbizottság – tagjai a NAV NYOSZ 
elnöke és két elnökhelyettese – minősíti, rangsorolja, végül 
az elnökség elé terjeszti a névsort, amit megvitatnak majd 
jóváhagynak. Eddig még nem volt rá példa, hogy bárkit is el-
utasítottak volna, miképpen arra sem, hogy méltatlanná válás 
miatt a kitüntetést visszavonják valakitől. Mindegyik díj odaíté-
lése megszabott elvárásokhoz kötött, ezért a javaslattevőknek 
alaposan meg kell indokolniuk indítványukat.

Biztosak lehetünk 
ben ne, hogy valameny-
nyi nyugdíjastársunk ki-
érdemli a neki megítélt 
elismerést. Ehhez nem 
kell mást tenni, mint sze-
repet vállalni a Szövetség 
életében azon a szinten, 
ahol ez lehetséges. Még 
funkciót sem kell vállalni 
ehhez, elég, ha segítjük a 
klubéletet a magunk ké-
pességei szerint. A klub-
vezető meg fogja találni a 
módját, hogy a Szövetség 
elismeréssel jutalmazza 
az igyekezetet.

b.g.j.

Novákné Fábián Magdolna 
Gyula, a pihenőház volt gondnoka

Csengő-bongó kerekes kút

Amikor 1994-ben gondnoka lettem a gyulai pénzügyőr pihe-
nőháznak, mind az épület, mindaz udvar elhanyagolt, szinte 
romos állapotban volt. Akik idejöttek nyaralni, azok a várost, 
a fürdőt, na és a kollégák társaságát szerették inkább, mint-
sem az üdülő nyújtotta szerény körülményeket. 

Első belépésemkor szemet szúrt az udvarban egy boros-
tyánnal erősen befutott furcsa alakzat, és ez felébresztette 
a kíváncsiságomat. Lelkesen álltam neki a tisztogatásnak, s 
egy öntöttvas kerekes kutat sikerült kiszabadítani a kusza, 
fojtogató indák alól.

2004–2006 között aztán megtörtént az üdülő felújítása, 
és a munkálatok során megütötte a fülemet párszor, hogy 
„nem kell ide a kert közepére ez a haszontalan kút” – ám én 
foggal-körömmel ragaszkodtam hozzá, mert nemcsak külön-
leges, de régi idők tanúja is. 

Élő kút, van benne víz, bár fogyasztásra emlékezetem óta 
sohasem használtuk. Tudomásom szerint ez az udvarház 
valamikor egy német nagygazdáé volt, abban az időben a 
kút bizonyára bőségesen ellátott ivóvízzel családot és állat-
állományt egyaránt. Itatóvályú is tartozhatott hozzá – erre 
utal egy kis csapidom a kút oldalán –, ami bizonyára ele-
nyészett. 

A kút száján jelenleg is az eredeti beton fedlap van, 
amelyen nyáron virágok, ősszel fehér kövek, télen pedig hó 
van. A környezetét rendbe raktuk, elhelyeztünk mellé két 
padot, évenként festjük, tisztogatjuk őket. A vendégek leg-

kedvesebb pihenőhelyévé vált a kút környéke, ott beszél-
getnek, hűsölnek, és biztos, hogy mindenki fényképezkedik 
mellette. 

Most már része és egyben jelképe az üdülőnek és ud-
varképnek ez a gyönyörű, különleges szerkezetű kerekes 
kút, amely nemcsak látványnak szép, hanem bizonyos kö-
rülmények között „hangversenyt” is ad nekünk. A felújítást 
követően ugyanis a csapadékvíz elvezetést is ezen keresztül 
oldottuk meg, azaz az égből jövő áldást általa adjuk vissza 
a földnek. 

A mélység akusztikája csodálatos muzsikába rendezi a 
bőséges csapadék utáni esővizet, amikor az zubog, csor-
dogál, majd csorog, csobban, végül csöpög, csöppen a kút 
vizébe. A duplán zárt térben – a belső udvar és a kút mélye 
– mindig más kompozíció születik, de az biztos, hogy ezek 
a hangok a szívig hatolnak. A vízfelszín körülbelül nyolc-tíz 
méter mélyen van a földben, ha vendéget várok, vagy mun-
ka után megpihenek pár percre a néma udvaron, a sejtel-
mes hangok, a gyulai „vízi zene” csak nekem szól, csak az 
enyém.

Tavasszal, hóolvadás táján különösen hosszúra nyúlik a 
hangverseny, hiszen az olvadás több hétig is eltart, az első-
ként ébredező madarak hangoskodva pihennek meg a keré-
ken. Ilyenkor érzem a természet újraéledését, még a munka 
is jobban megy. 

Élni kezd a kút környezete, előkészítem a virágokat, 
hogy minél előbb napfürdőzhessenek a kúton, amely 
csengő-bongó hangjaival szinte csábítja, hívogatja a ven-
dé  geket. 

Nem vihetem haza, nem zárhatom szekrénybe vagy fiók-
ba, hiszen ez a kút mindenkié, minden itt nyaraló vendégé, 
de kicsit az én különleges pénzügyőrségi emlékemnek, és 
egyben a legkedvesebb relikviámnak is tartom.

Lejegyezte: Untener Erika

LEGKEDVESEBB RELIKVIÁM
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Arató Csaba, 
Soproni Pénzügyőr Klub 

55 éves vagyok, 30 éve 
nős, két gyermek édes-
apja. Feleségem pedagó-
gus, gyermekeim felnőtt 
magyarországi munka-
vállalók. Pécsi születésű 
vagyok, anyai és apai 
ágon horvát nemzetiségi 
gyökerekkel. Budapesti 
középiskolás tanulmá-

nyok után újra Pécsett, a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál 
dolgoztam.

1991-ben nősülés kapcsán kerültem Kópházára, illetve je-
lentkeztem pénzügyőrnek a Soproni Vámhivatalhoz. Főként a 
vámhivatal kópházi kirendeltségén, a határátkelőhelyen telje-
sítettem szolgálatot. A 2004-es uniós csatlakozás után a Győri 
Fővámhivatalnál vám és jövedéki szakterületen is dolgoztam. 
2009. év végén – a folytonos változásoknak is köszönhetően, és 
egyéb egészségügyi okok miatt – főszemlészként, főtörzszászlós 
rendfokozattal vonultam szolgàlati nyugdíjba.

Rövid „nyugdíjas lét” után, 2010-ben, mint szolgálati jára-
dékos csatlakoztam a Tímár Béla, Orbán Gyula, Völker Mátyás 
nevével fémjelzett soproni Nyugdíjas Pénzügyőr Klubhoz. Az ál-
taluk szervezett negyedéves rendezvényeken, programokon, és 
a Bajkó Sándor vezette bel- és külföldi kirándulásokon rendsze-
resen részt vettem. A klub vezetősége nagykorúvá válásuk (18 
év eltelte) után 2021 júniusában újból nyugdíjba vonult. Ekkor 
kértek fel minket, Ligeti Gyulát, Horváth Istvánt és jómagamat, 
hogy szervezzük és folytassuk tovább a klub hagyományait.

A folytatás első lépéseként, a soproni majd budapesti tisztújítás 
után, egy sikeresnek mondható Ság-hegyi és Sárvár nevezetessé-
gét bejáró túrával indultunk tovább a számunkra kijelölt úton. Ter-
veink vannak, szövetségesekre, támogatókra, tagságra valamint 
erőre és egészségre van szükség azok megvalósítá sához!

Babinyecz Gábor, 
Győri Pénzügyőr Klub 

1961-ben születtem. 
Ikrényben valamint Győr-
ben nevelkedtem. 1976–
80 között végeztem el a 
Vasútforgalmi Techniku-
mot Szegeden. Érettségi 
után elhelyezkedtem a 
vasútnál. Itt többször ta-
lálkoztam, beszélgettem 
a vámhivatal vámkeze-
lést végző dolgozóival. 

Katonai szolgálatom letelte után érdeklődtem a Vám- és 
Pénzügyőrségnél a felvételi lehetőségekről. 1986. április 15-én 
már a pénzügyőrség állományába tartoztam a Győri Vámhivatal-
nál. Az alapfokú szaktanfolyam befejezése után Győrből 1987-
ben a Vámosszabadi Vámhivatalhoz helyeztek át beosztottnak, 
majd később részlegvezető lettem. A középfokú szaktanfolya-
mot 2000-ben végeztem el.

2004 májusában megszűnt a határvámhivatali szolgálat. Mi-
vel megvolt a 25 éves szolgálati viszonyom, korkedvezményes 
nyugállományba helyeztek.

A Győri Pénzügyőr Nyugdíjas Klubba 2006-ban kértem a 
felvételem tagként. A 2017-es vezetőségi választás előtt Tóth 
Bálint gazdasági pénzügyi felelős egészségi állapotára hivat-
kozva a továbbiakban nem jelöltette magát, így a vezetőségi 
választás alkalmával megválasztott erre a posztra a tagság. 
A kirándulásokat a klubtársakkal együtt szerveztük, jelelenleg 
is szervezzük, leginkább Jáni Lajos kulturális- és sportfelelős-
sel, klubtárssal.

A 2021. évi vezetőségi választás előtt Bárkovics Sanyi bácsi 
klubvezetőnk egészségi állapotára való tekintettel nem jelöltet-
te magát a továbbiakban klubvezetőnek, de tagságát továbbra 
is megtartja.

A klubtagság 2021 júniusától választott meg klubvezetőnek. 
A továbbiakban is szeretnék közös élményekben gazdag progra-
mokat szervezni közösségünknek.

Besszer Zoltán, 
Székesfehérvári 
Pénzügyőr Klub

1987-ben léptem be a 
testület állományába, 
ahol 2010-ig teljesítet-
tem szolgálatot, gyakor-
latilag az összes szak-
mai területet bejárva, de 
túlnyomórészt Székes-
fehérvárhoz kötődően. 
Nyugdíjba vonulásom 
után beléptem a nyugdí-

jasklubba, ahol a régi kollégákkal beszélgetve gyakran elevení-
tettük fel az elmúlt szolgálati éveket. 

Ebben az évben klubvezetőnk úgy döntött, hogy visszalép a 
klub további vezetésétől, s megkért, hogy folytassam a mun-
káját. Úgy érzem, ezzel a felkéréssel nagyon megtisztelt, és 
egyben nagy feladatot is rakott rám, hiszen az őáltala megva-
lósított magas színvonalú szervező- és vezetőmunkát hason-
ló színvonalon továbbvinni szinte lehetetlen. Ennek ellenére 
megpróbálom tovább éltetni a hagyományokat, szeretném a 
klub létszámát növelni, és továbbra is színvonalas programo-
kat megvalósítani. A hozzám hasonlóan szolgálati járadékos 
státuszban lévő „ifjú nyugdíjas” kollégáim bevonásával gondo-

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a klubvezetők alkotják a NAV NYOSZ alapját. Nélkülük ugyanis megállna az élet, szétesne a kö-
zösség, okafogyottá válna a régiófelelősök, az elnökség, a bizottságok, az egész Szövetség léte. Számos példa bizonyítja ezt klubjaink 
történetében. Hogy a klubvezetők kedvvel végezzék önként vállalt feladatukat, ahhoz azonban a tagság együttműködése is szükséges.

Idén csak pénzügyőr klubok élén történt vezetőváltás, minden esetben gondosan előkészítve, precízen felkészítve az utódo-
kat. Ezt a kiszemeltek talán nem is sejtették, mialatt részt vettek a programokon, be-bevonva őket is a szervezésbe. Örvendetes, 
hogy fia talabb nyugdíjasaink (szolgálati járadékos státuszban lévők) egyre inkább szerepet vállalnak a Szövetség életében. Ez 
feltétlenül a klubok, klubvezetők munkáját dicséri, hiszen programjaikkal bevonzzák a nyugdíjas életérzést még nem igazán átélő 
utódokat, akik idővel átvehetik majd a szerepüket. Ahol szolgálati járadékos nyugdíjasaink erre nem kaphatók, ott a tapasztaltabb 
klubtagokra kell építeni az esetleges váltáshoz, közülük választani új vezetőt, hogy elkerüljék a megszűnést.

Bemutatkoznak tehát az idén megválasztott új klubvezetők
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lom az utánpótlás kérdését megoldani. A tisztségéből távozó 
vezetőnknek megköszönöm lelkiismeretes és nagyszerű mun-
káját, egyben kérem, hogy továbbra is maradjon a klubunk 
motorja.

Kovács Sándor, 
a Szolnoki Vám 
Nyugdíjas Klub 
vezetője

1955-ben születtem 
Zagy va ré ka son, közép-
iskolai érettségivel ren-
delkezem. A szolgálati 
viszonyomat 1972. ápri-
lis 2-án kezdtem a Szol-
noki Vámhivatalban. Itt 
dolgoztam végig a 2004. 
évi nyugdíjba vonuláso-

mig, ezen az egy munkahelyen. Az alapfokú tanfolyamot Sikló-
son végeztem, ahol oktatóm volt többek között Arnold Mihály, 
a későbbi országos parancsnok úr is. Szolnokon kezdetben a 
vám szakterületen dolgoztam mint járőr. Később irodába kerül-
tem szolgálatszervezőként, és igazgatási területen folytattam a 
munkát. 

Ezen időszakban a munka mellett a hivatal közösségi és 
sportprogramjait is szerveztem. A szolgálati időszakom alatt a 
helyi szakszervezet alapszervezet vezetőségi tagjaként is tevé-
kenykedtem. A NAV NYOSZ felhívására 2017. július 8-án meg-
alakult Szolnokon a Vám Nyugdíjas Klub, aminek alapító tagja 
vagyok. Az elmúlt négy évben klubvezetőségi tagként segítet-
tem a klub munkáját. 2021. július 23-án került sor a klubban a 
vezetőség újraválasztására, amikor is a tagság engem válasz-
tott klubvezetőnek négyévi időtartamra. Jelenleg 21 tagja van 
a klubnak. 

Célkitűzésem az eddiginél aktívabb nyugdíjas klubélet, a kö-
zösség kialakítása és annak tartós megtartása. Szerintem fon-
tos az emberek számára a közösséghez tartozás érzése.

Ezenfelül szeretném kibővíteni a klubmozgalmi életet azok-
kal a volt munkatársainkkal, akik a nyugdíjaskor elérése előtt 
leszereltek a Vám- és Pénzügyőrségtől, mint vendégekkel, s 
kapcsolatot tartani azokkal, akik korábbi vállalati vámügyinté-
zőkként éveken keresztül együtt dolgoztak velünk.

Szeretném megemlíteni a két másik klubvezetőségi tag, 
dr. Bíró Ferenc és Cseh József nevét is, akikkel jó a munkakap-
csolatunk, így közösen tudjuk végezni a feladatainkat.

Dr. Major Mária, 
a Komárom-Esztergom 
megyei Nyugdíjas Klub 

Az akkori VP Központi 
Bűnüldözési Parancs-
noksága, Budapest 
szolgálati helyről vonul-
tam nyugállományba 
2009-ben, ahol osztály-
vezetőként dolgoztam. 
Még tele voltam tenni 
vágyással, így nem sok-
kal ezután a NAV IPA 

szervezetének titkáraként vállaltam önkéntes munkát hat 
éven keresztül. 

A Komárom-Esztergom megyei Nyugdíjas Klubba 2010-ben 
kértem a felvételem. A választásomnak két fő oka is volt. A Ko-

máromi Vámhivatalban kezdtem a pénzügyőri pályafutásomat, 
majd Tatabányán folytattam. Ebben a klubban sok olyan volt ve-
zetővel, munkatárssal találkozhattam, akiknek a pályám alaku-
lásában nagyon sokat köszönhettem. A másik ok: lakóhelyem-
hez, Tatához ez a klub volt a legközelebb. Hamarosan engem 
bíztak meg a kulturális feladatok elvégzésével, aminek nagy 
örömmel tettem eleget.

Elnöke vagyok hét éve egy német nemzetiségi hagyományőr-
ző egyesületnek is, ahol a szervezési és adminisztrációs mun-
kák mellett a kulturális terület fejlesztését, a német nemzetiségi 
hagyományok és nyelv megőrzését tartom legfontosabb felada-
tomnak. Mindkét szervezetben olyan feladatokat végezhetek, 
ami szolgálhatja e közösségeket, egyben nekem is örömet je-
lent 

Szegedi Gyula volt klubvezető felkérésre vállaltam el a nyug-
díjasklub vezetői tisztségét, bízva abban, hogy az adminisztra-
tív feladatok ellátása nem okozhat problémát, és hogy vezetői 
munkámat legalább olyan lelkesedéssel és színvonalon fogom 
végezni, mint az elődöm.

In Memoriam Mojzer Antal
Az alábbi nekrológ szövegéhez még 2019-ben kaptunk kiegé-
szítést ifj. Mojzer Antaltól, édesapja elhunytának évében. Te-
metésére azonban a pandémia miatt csak 2021. július 30-án 
kerülhetett sor szülőfalujában.

Mojzer Antal pénzügyőr őrnagy egy Balaton környéki kis falu-
ban, Karmacson született, 1921-ben. A család a 18. század óta 
élt azon a tájon, és szép, csöndes temetőjében nemzedékek 
sora nyugszik. 

Amikor Tóni bácsi felesége – aki „fehértai lány”, igazi sza-
bolcsi volt – meglátta a zalai dombok és a Keszthelyi-hegy-
ség övezte kis temetőt, önkéntelenül azt mondta: itt szeret-
nék majd nyugodni egyszer én is! Ezt a mondást a családi 
emlékezet megőrizte – annál is inkább, mert az évek során 
még sokszor elhangzott –, és fiai a Mama öt esztendővel ez-
előtt bekövetkezett halála után teljesítették ezt a kívánságát. 
Ezért lesz apánk eltemetve szülei, testvérei és felesége mellé 
Karmacson.

Számos unokáját rengeteg nyírségi történettel és ismerettel 
gazdagította nyugdíjas korának szépen művelt, bőven termő nyí-
ri gyümölcsöseiben, ahol a „nyíri vinkó” kifejezés a család és a 
barátok széles körének számára egészen más értelmet adott 
díjnyertes borainak szép választékával.

Látta felnőni unokáit és mindegyikük életéről, tanulmányai-
ról alapos, részletekig terjedő ismeretei voltak. Jó katonaként, 
fegyelmezett pénzügyőrként viselte kora és a kései betegség 
miatti kezelések okozta testi bántalmakat. Utolsó napjáig ké-
pes volt saját maga ellátására, és mindannyiunk szerencséjére 
mindkét fia mellette tudott lenni ezekben a napokban. Gyorsan, 
határozottan távozott egy hosszú és szépen beteljesedett életút 
végén.

Mojzer Antal fiatal pénzügyőrként került Nyíregyházára 
az ötvenes évek elején. Munkája során kerékpárral, gyalog, 
majd később motorbiciklivel alaposan bejárta és megismerte 
a városkörnyéki tanya- és bokorvilágot. Később az egész me-
gyére kiterjedő munkája miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg alapos 
ismerője és szerelmese, igazi lokálpatrióta lett. „Nyíregyháza 
a legszebb és legélhetőbb magyar város” – mondogatta még 
ezen a nyáron is a Magyarországra külföldről hazatérni készülő 
fiainak.

A testület iránti lojalitása az utolsó napokig megmaradt.
Nyugodjék békében!
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a Mi lapunka Mi lapunk
Alapítva: 1998-ban

Kossuth Lajos ceglédi toborzóbeszédének évfordulóján minden 
szeptemberben ünnepi programokkal készül az alföldi város. 
Gazdag zenei, kulturális és szórakoztató programok fogadják a 
gyermekeket, felnőtteket egyaránt. A kirakodóvásárra kizárólag 
igényes kézműves termékeket engednek kitelepülni. Van ott 
minden szűrtől a cserépedényen át a mézeskalács szívig és a 
helyben öntött ólomkatonáig. 

Az ízek utcájában ki-ki kedve szerint válogathat az italok és 
a finom falatok között. A civil szervezetek pultjai és a korabeli 
’48-as katonai tábor mellett, a rendőrség és a katonaság tobor-
zósátrai is helyet kapnak. Szombaton délután pedig megjelent 
az árus soron két pénzügyőr is gyakorlóruhában, pisztollyal az 

oldalán. Ám ők nem toborozni jöttek a NAV Jövedéki Ellenőrzés 
feliratú autójukkal, hanem a számlát nem adó, a feketemun-
kást alkalmazó vagy egyéb engedélyek hiányában italt mérő 
adócsalókra vadásztak. 

Az ízek utcájában pillanatok alatt terjedt a hír, hogy itt van-
nak a fináncok és állítólag civil ellenőrök is velük tartanak, akik 
a jól informált árusok szerint fülön is csíptek egy „négermun-
kás” fiút, aki bejelentés nélkül dolgozott az egyik helyen. 

Persze ez lehet, hogy csak alaptalan pletyka. Ám, az biztos, 
hogy ott állt az autójuk, meg az is, hogy láttuk az uniformist vise-
lőket. Fénykép is készült róluk, természetesen csak a hátukról, 
nehogy megsértsük a személyiségi jogaikat. 

Jól tették, hogy itt voltak, mert sok árus „elfedte” a számla 
vagy nyugtaadást, amit én is a saját szememmel és bőrömön 
tapasztaltam. Pedig az állam az adóbevételekből működik, s 
abból fizetik többek között az egészségügyet, a rendőrséget, a 
honvédséget, a közoktatást, az árvízvédelmet és még számta-
lan más dolgot. Az akció elérte a hatását, mert még másnap is 
a legtöbb pultnál megszűnt a zsebre árusítás.

Vasárnap délután pedig már nemcsak egy kis szolgálati 
gépkocsival, hanem egész autóbusszal érkeztek a rendezvény-
re a pénzügyőrök. Ám őket már mindenki szívélyesen fogadta. 
Ugyanis a fúvószenekari találkozóra jelent meg Cegléden a 
Pénzügyőr Zenekar, akik között még egy földijüket is köszönt-
hettek a helybéliek. A pompás reformkori egyenruhában fellépő 
zenészek osztatlan sikert arattak a közönség körében szebbnél 
szebb, igényesen előadott darabjaikkal. A nézők felállva tapsol-
ták meg a nagyszerű műsort. Sokan mondták utána, hogy remé-
lik, jövőre is megtisztelik a Kossuth toborzó alkalmával Ceglédet 
a muzsikáló pénzügyőrök.

Kőhalmi Dezső

Végre mi is 
kirándultunk…
Nem volt egyszerű egy hűvös napot kifognunk a rekkenő hő-
ségben, de nekünk sikerült! A Balassagyarmati Pénzügyőr 
Klub kicsi, de lelkes csapata terveink szerint felkerekedett, 
és a Dunakanyar egy részét „behajózta”. Nagymarosról in-
dultunk. Útközben a gyönyörű, jól ismert tájjal nem győz-
tünk betelni. Zebegény és Dömös megállók után Visegrádon 
szálltunk ki a hajóból. (Itt természetesen már sokszor járt 
mindegyikünk, a látnivalókat ismertük, most nem ez volt a 
cél.) A Duna partján sétáltunk a hidegfront által kavart erős 
szélben. Megnéztük a lovagi tornák helyszínét, Mátyás király 
szobrát, elképzelve, milyen is lehetett itt az élet a reneszánsz 
világban. Kellemesen elfáradva a sétától, a kulináris élveze-
tek felé vettük az irányt. Azért, hogy véletlenül le ne fogyjak, 
én egy kis nutellás palacsintával jutalmaztam meg magam. 
A visszaúton már „komponál(l)tunk”, vagyis komppal men-
tünk vissza a kocsikhoz.

Legközelebb újabb helyszínt keresünk fel. De vár ránk egy 
fontos esemény is: szeptember második felében készülünk a 
klub megalakulásának 25. évfordulóját méltóképpen megünne-
pelni!

Egyéb terveink is vannak, csak ne szóljon közbe a 
pandémia!

Bné Rita
klubvezető

Előző lapszámunk megjelenése óta Eszes Béla ny. pénz-
ügyőr alezredes (81) kiskunhalasi, Szűcs Ferencné 
adóellenőr (75) miskolci, Füzesi László ny. pénzügyőr 
főtörzszászlós (79) kelebiai, Molnár István ny. pénzügyőr 
törzszászlós (54) gyulai, Vizler Csaba ny. pénzügyőr szá-
zados (67) mosonmagyaróvári, Németh Andrásné (Ica) 
ny. pénzügyőr alezredes (92), Czifráné Fejes Piroska ny. 
pénzügyőr főhadnagy (88), Erdélyiné Tényi Ágnes ny. 
pénzügyőr főhadnagy (77) budapesti, Borsi Béla ny. pénz-
ügyőr ezredes (88) záhonyi, Gurzó István nyugalmazott 
adóügyi köztisztviselő (68) nyíregyházi, Németh Géza ny. 
pénzügyőr százados (95) győri nyugdíjastársunk elhunytá-
ról kaptunk értesítést.

Nyugodjanak békében!

GYÁSZ

Pénzügyőrök a Kossuth toborzón


