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Kedves Nyugdíjas 
Munkatársaink!

Tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Adó- és Vámhivatal valameny-
nyi nyugállományú dolgozóját!

Márai Sándor bölcs sorai jutnak eszembe:
„És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.”

Oly szép gondolatok ezek. Az élet apró és nagy pillanatait 
dicsőítve emlékeztet bennünket arra, hogy a mindennapok egy-
szerű történései a legértékesebbek a számunkra.

S ezek a gondolatok emlékeztetnek bennünket, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal aktív korú dolgozóit arra is, hogy minden 
évben köszöntsük elődeinket, akik megvívták már az élet nagy 
és merész csatáit, s ebben tapasztalataik bölcsességgé neme-
sedtek. Bölcsességgé, ami számunkra, fiatalabb generációk 
számára átadva példa és tanítás. Így amikor átvesszük a stafé-
tabotot, a jó tanácsok tettekké érhetnek.

Megragadom tehát az alkalmat, és munkatársaimmal ezúton 
fejezem ki tiszteletünket, megbecsülésünket a nyugállományú 
kormánytisztviselők, pénzügyőrök és munkavállalók felé! Te-
szem ezt a NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége irányába 
is, melynek működése – mintegy 10 000 nyugdíjast képviselve 
– ékes bizonyítéka annak, milyen sokat lehet tenni azért, hogy 
nyugállományú dolgozóink közösségi élete aktív és tartalmas 
legyen.

Kívánom, hogy a jelen nehézségek közepette is nagyon jó 
egészségben, örömben élvezzék az életük minden egyes pil-
lanatát, érezzék a család, a társadalom megbecsülését, s azt, 
hogy nekünk, fiatalabb korosztályoknak milyen nagy szüksé-
günk van rájuk!

Kívánok boldog, békés, áldott karácsonyt szeretteik kö-
rében!

Budapest, 2021 telén 
   Vágujhelyi Ferenc
        államtitkár, 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

Idősek köszöntése

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

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnöksége 
és A Mi Lapunk szerkesztősége!
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Ismét egy felemás évet hagyunk magunk mögött, és izgalommal 
tekintünk az adventi időszakra, a karácsonyra, vajon ismét be-
zártan ünneplünk, teljes lesz-e a család létszáma karácsonykor, 
vagy újra kényszerű hiányzókat kell – az internet adta lehető-
ségek valamelyikét felhasználva – videóhívással bekapcsolni a 
társalgásba, érezve ennek keserédes ízét?

Reménykedve készülődöm. Mire olvasható lesz az újság de-
cemberi száma, már tart az advent. Advent időszaka egy tár-
sas út bensőnkkel, melynek során lelkünket megmosdatva, 
megerősítve érkezünk meg karácsony estéjéhez. Négy héten 
keresztül igyekszünk erősíteni magunkban az igazságosság, a 
mértékletesség és megfontoltság, a bátorság, valamint a böl-
csesség erényét és sorban meggyújtjuk a Hit, Remény, Öröm és 
Szeretet gyertyáját.

Nőnek-e erényeink, nem tudom, de a szándék mindenkiben 
ott van, hiszen eredendően mindenki a szépre, jóra törekszik, 
és kitárt lélekkel, szeretettel közelít családja, embertársai felé. 
Mondhatja az olvasó, hogy ez idealizmus. Igen, az, hiszen az em-
lített gyertyák is erről szólnak nekem: hiszem és reménykedem, 
hogy örömben lesz részem, ha szeretem embertársaimat.

Ki, hogy fogja, tudja majd ünnepelni karácsonyt, nem tudom. 
Nálunk a szenteste a szűk családé, a másnap a teljes családé, 
amikor – bárhol is éljen a világon a család valamely tagja – min-
denki hazatér a közös, nagy családi asztalhoz, amit most már a 
család legidősebb tagjánál, nálam terítünk meg díszesen. Már 
az előkészületek is örömet adnak. Asztalok összetolása, terítés, 
közben a férfiak egy-két pohárkával a kézben „italt válogatnak”, 
de inkább sztoriznak, a nők befejezik a tálalás előkészítését, 
közben kitárgyalják az év eseményeit, és mindenki mosolyog, 
nevet, boldog.

Ez a családi hagyomány, amit nagyszüleim, szüleim alakítot-
tak ilyenné, kétszer csorbát szenvedett. Az első még általános 
iskolás koromban történt, amikor – bár végül is emlékezetesre 
sikeredett – szomorúan indult a karácsony. Kórházba kerültem 
a gyerek belgyógyászatra. Mit tesz az élet, vagy a Gondviselő, 
apám pedig a felnőtt belosztályra került ugyanazzal a nyava-

lyával. Éppen karácsony volt. Anyám egyedül készülődött, aján-
dékokat vásárolt, sütött, aztán szenteste délutánján megjelent 
mint Jézuska a kórház folyosóján felállított karácsonyfánál. A nő-
vérek apámat és engem kivezettek hozzá, ahol életem egyik bol-
dog karácsony estéjét éltem át. Együtt voltunk szenteste, felnőtt 
koromig őrzött ajándékot kaptam, de a másnapi családi asztalt 

nem tudtuk körbeülni. A másik eset tavaly következett be, ami-
kor a járvány miatti korlátozások következtében nem tudott ha-
zautazni a lányom külföldről, a család pedig úgy döntött, hogy 
az ajándékok mellé még véletlenül sem hoz nyavalyát a közös 
asztalhoz, ezért nem gyűlünk össze.

Természetesen jöttek-mentek a videóhívások, de ez olyan 
pótlék volt, mint amikor valaki fagyi helyett jeget nyalogat. Mind-
egyik hideg, de hol van az íz. Hiányzik az ölelés, az odabújás, 
egy-egy simogatás. 

Kérem a Gondviselőt, hogy idén ez ne ismétlődjön meg!
Kívánom mindenkinek, hogy tudja szeretni embertársait, tud-

ja érinteni szeretteit, sikerüljön boldog vidámsággal megtölteni 
az ünnepi díszbe öltözött szobát! Legyen áldott, békés, boldog 
a karácsonyunk! Aki teheti, karácsony egyik napján hívja meg 
azt a klub-, illetve nyugdíjastársát, aki egyedül ünnepel, mert 
elvesztette élete párját. Jusson neki is a szeretetből!

Befejezésül, mindenkinek kívánok egészséges, sikeres, él-
ményekben gazdag új évet!

Horváth Attila
a szerkesztőbizottság tagja

Fohász egy boldog karácsonyért

A NAV NYOSZ ELNÖKSÉGÉNEK

KÖZLEMÉNYE

Ma kaptuk a hírt, hogy a NAV nem teszi lehetővé objektu-
maiban csoportos rendezvények megtartását. E korlátozás 
természetesen a NAV NYOSZ valamennyi klubjára és tagjá-
ra is vonatkozik, akik összejöveteleiket a NAV helyiségeiben 
tartották, tartanák.

Az elnökség kéri a klubok vezetőit, hogy az év hátralévő 
részében, a korlátozás feloldásáig összejöveteleiket arra al-
kalmas nyilvános helyen (pl. vendéglátóhely) tartsák meg, 
az összejövetel idején érvényes járványügyi korlátozások 
betartásával.

Sajnos az elkövetkező időszak ismét nehéz lesz, újra 
„harcba szállnak” egymással a vélemények, az intézkedé-
sek helyeslői, ellenzői között, azonban mi próbáljunk ezen 
felülemelkedve, egymást segítve, támogatva túljutni a 
Covid–19 által okozott valós és vélt nehézségeken.

Vigyázzunk magunkra és egymásra!
2021. november 18.

NAV NYOSZ elnöksége
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Év vége

Szeptembertől decemberig éveken át folyamatosan kaptunk 
beszámolókat az év végi nyugdíjastalálkozókról. Ez szokásos 
volt – egymástól függetlenül – mind a Vám- és Pénzügyőrség-
nél, mind az APEH-nál. Az összevonás után e találkozókat is 
összevonták, a legutóbbi szervezeti átalakítás szerint már me-
gyénként, vagyis igazgatóságonként vendégelték meg nyugdíja-
saikat a hivatalok. 

Érthetően, a járványhelyzet miatt tavaly nem volt lehetőség 
eme összejövetelekre.  Szeptember és október hónap még al-
kalmas lett volna a szervezésre, az igazgatóságok mégsem ven-
dégelték meg nyugdíjasaikat, különböző indokokkal hárítva el 
az év végi találkozót. Talán túlzott óvatosságból.

Így hát, mindössze két ilyen jellegű összejövetel valósult 
meg, amit a NAV KEKI rendezett meg az elődszervezetek 
csúcsintézményeitől, illetve a pénzügyőrség fővárosi intézmé-
nyeitől nyugállományba vonultak számára. A többi budapesti 
igazgatóság szintén kihagyta a lehetőséget. A mindig Pasa-
réten tartott összejövetelre most is két részletben került sor, 
egyik nap az adóhivatali, másnap a vám- és pénzügyőri nyug-
díjasoknak. A jelentkezés előfeltétele a védettségi igazolvány 
megléte volt.

Briliáns előrelátással a mindig december elejére időzített 
találkozót most október közepére hozták előre, mert ki tudja, 
hogyan alakul majd a járványügyi helyzet. A Vám- és Pénzügy-
őrségtől nyugállományba vonultakat dr. Bocsó Gábor pénzügy-
őr alezredes, a KEKI igazgatóhelyettese köszöntötte elsőként, 
majd átadta a szót Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredesnek, 
azóta már dandártábornoknak, a NAV Központi Irányítás vám-
szakmai főigazgatójának. Őt követte Magyar Melinda pénzügyőr 
alezredes, a NAV KI Humánpolitikai Főosztály osztályvezetője. 
Nagy érdeklődéssel hallgatták nyugdíjasaink a szakmai tájékoz-
tatást, és a pénzügyőröket érintő változásokat. Sok információt 
hallottunk, a honlapunkon – www.navnyosz – részletes beszá-
moló olvasható minderről.

Felszólalásában dr. Kaizinger Tibor a NAV NYOSZ elnöke 
megköszönte a NAV-tól érkező sokféle segítséget, amely le-
hetővé teszi a Szövetség működését, kiemelt figyelemmel a 
szociális és kegyeleti támogatásra, valamint a nagy, országos 
rendezvényeinkhez adott pénzügyi keretre. Hagyományainknak 
megfelelően elhunyt kollégáinkra emlékezve egyperces néma 
felállásra kérte a jelenlévőket. A beszédek elhangzása után 
ismét dr. Bocsó Gábor emelkedett szólásra, kifejezte örömét, 
hogy a körülmények ellenére ilyen sokan eljöttek a találkozóra, 
és ígéretet kaptunk, hogy Szövetségünk továbbra is számíthat a 
gyümölcsöző együttműködésre.

Sok kedves ismerős örült az újbóli találkozásnak. A NAV NYOSZ 
volt elnöke, Czikora András nyugalmazott pénzügyőr vezérőrnagy 
a hallgatóság között kísérte figyelemmel a felszólalásokat. Nagy 
meglepetésünkre és örömünkre dr. Balogh György nyugállományú 
pénzügyőr altábornagy, volt országos parancsnok is megtisztelte 
jelenlétével a találkozót. Nyolcvanöt évesen is eljött a találkozóra, 
mint ahogy „békeidőben” rendszeres látogatója a Fővárosi Pénz-
ügyőr Klub összejöveteleinek, olykor programjainak.

Köszönet a NAV KEKI vezetőinek és munkatársainak, hogy 
minden gátló tényező ellenére, szellemi, fizikai és anyagi erőt 
nem kímélve, lehetőséget adtak az év végi találkozóra, amely 
számon tartott, fontos eseménye nyugdíjasainknak! Köszönjük 
magas rangú vezetőinknek, hogy jelenlétükkel és felszólalásuk-
kal megtisztelték nyugdíjas közösségünket.

Jó volt újra együtt lenni! 
B. Gados Júlia

Hal a bográcsban
A NAV NYOSZ 2021. évi főzőversenyét tavaly elhunyt nyug dí jas-
társunk, Nagy Gyula emlékének szenteltük, hiszen ő volt ennek 
a programnak igen felkészült szakmai felelőse. Talán nem vé-
letlenül esett a választás éppen a halászlére, hiszen Gyula eme 
étel elkészítésének volt nagy mestere. 

Figyelembe véve, hogy az alapanyagoktól kezdve a fakanálig 
mindenről a csapatoknak maguknak kell gondoskodniuk, ör-
vendetes, hogy így is nyolc csapat indult a versenyen: Debrecen, 
Dél-Pesti Nemvegák, Észak-Budapesti Adóklub, Győri Pörkölt 
Ördögök, Kelebia, Pécsi Adó- és Vámklub, Soproni Öreg Halá-
szok, és Szolnok, a tavalyi győztes.

A főzőverseny szervezője, koordinátora kezdetektől fogva Var-
ga István, a Debreceni Klub vezetője. Ő kérte fel zsűrielnöknek 
Barics Ferenc dél-dunántúli régiófelelőst, aki maga is kitűnő sza-
kács, az ízek ismerője. Két társa Sinkáné Kiss Irén és Szabóné 
Ádám Éva a Nyírségből érkezett. 

Halászlét is sokféleképpen lehet készíteni, az már ízlés dol-
ga, hogy kinek mi esik ínyére. Első helyre került a különleges, 
savanykás, pikáns ízű korhely halászlé. A zsűri elnöke értékelé-
sében kiemelte, hogy nagyra tartja a tájjelleg megjelenítését, hi-

szen az ország keleti felében igen népszerű étel a töltött káposz-
ta, ami furcsa módon most rokonságba került a ha  lász  lével. 

A második helyezett halászlében minden megtalálható a 
halból, csak a szálka nem. Passzírozás útján megszabadítják 
a húst tőle, majd gombócokba formázzák a masszát, amit be-
lefőznek a kellő sűrűségű lébe. Nagyon finom és biztonsággal 
fogyasztható, kóstoltam.

Harmadik hellyel díjazta a zsűri a szolnoki csapat verseny-
művét, akik a két évvel ezelőtti versenyt megnyerték, így hazavi-
hették a vándorkupát is. Annyi vigaszuk lehet, hogy a pandémia 
miatt tavaly elmaradt főzőverseny okán két évig őrizhették a 
trófeát, de most sem üres kézzel tértek haza.

A többi öt csapat egyformán jó, de átlagos halászlét főzött a 
zsűri értékelése szerint. A gratuláció mellett minden csapattag 
átvehetett egy különleges kerámiamedált részvételük em lé kéül.

A NAV NYOSZ III. Nyárbúcsúztató Fesztivál és Főzőverseny 
végeredménye: I. Debrecen, akik a vándorserleget is elnyerték; 
II. Győri Pörkölt Ördögök; III. Szolnok. A három csapatkapitány-
nak dr. Kaizinger Tibor NAV NYOSZ elnök egy-egy serleget nyúj-
tott át a jó eredmény elismeréseként.

Gratulálunk valamennyi csapatnak a vállalkozókedvhez, az 
energiájukhoz, a szép teljesítményhez! Szép volt, fiúk, lányok!

-bogschütz-
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Vidám 
nyárbúcsúztatás 
Terveinknek megfelelően szeptember első szombatján sikere-
sen lezajlott a NAV NYOSZ III. Nyárbúcsúztató Fesztivál és Nagy 
Gyula Emlékfőzőverseny. Idén kb. 350 fő vett részt a nyárbú-
csúztatón, ez nagyjából megfelel az előző két rendezvény rész-
vételi arányának. Halászlé volt a főzőverseny idei témája, de 
többen mással is készültek. És nem csupán a saját klubtagjaik-
nak.  Zenészekről a szolnoki főzőcsapat gondoskodott Kovács 
Sándor klubvezető szervezésében, miként Zachár Attila és csa-
pata, a Dél-pesti Nemvegák látták vendégül az egészségügyis 
kollégákat.

A szövetség elnöke, dr. Kaizinger Tibor ünnepélyes megnyitója 
után – mialatt a bográcsok körül szorgoskodtak a főzőcsapatok 
– a korábban meghirdetett programnak megfelelően folyamato-
san zajlott az egészségsátorban a szűrés, tartott a lövészet, s az 
idén először jelentkező, térítésmentes sportlehetőségeket fel-
vonultató Zöld Pont izgalmas játékai. Mindeközben a hatalmas 
sikert arató római gálya sokszor kerülte meg a Lupa-szigetet a 
dunai hajókázásra áhító utasokkal megrakodva. E rendezvé-
nyünkön immár elmaradhatatlan esemény a Pénzügyőr Zene-
kar fellépése, élén Kapi Horváth Ferenc vezető karmesterrel. 
A kreatív kézműves-foglalkozás népszerű lehetőségek élményét 
adta. Erről Veressné Fehér Gyöngy és Veress Borbála gondos-
kodott. Mint mindig, most is nagy sikert aratott a Kelebiai Klub 
csapatával érkező, ügyes kezű Gyóniné dr. Nagy Marianna arc-
festése. Kelebia mással is kitűnt: Horváth Zoltánné Böbe és 
csapata kiérdemelhetné a Legnagylelkűbb Vendéglátók címet, 
ugyanis nagyon finom apró kis fánkokat sütöttek ki frissiben, s 
mindenkit meghívtak rá a készlet erejéig.

S ha már a virtuális külön díjaknál tartunk, az Észak-buda-
pesti Adóügyi Klub vezetője, Veress Laci ismét a legnépesebb 
társaságnak főzött, felvállalva más, nem bográcsozó klubok 
ellátását is. Az elnevezésen még tanakodhatunk… De értékel-
hetnék a szervezők az ötletes, szellemes, látványos dekorációt 
is, amire láttunk néhány szép példát most is (Kelebia, Dél-pes-
ti Nemvegák). Kiaknázható lehetőséget nyújtanak erre az idén 
először felvonultatott sátrak.

A hivatalos program végeztével lassan összepakoltak a 
legtávolabbról érkezők, buszba szálltak Debrecen, Kelebia-
Hódmezővásárhely-Kecskemét-Szeged, Szolnok, Pécs, Szé-
kesfehérvár, Szombathely nyugdíjasai, míg a győri adóügyisek 
vonatra ültek. A soproni és a győri pénzügyőrök azonban még 
maradtak az Oktatási Központ által nyújtott szálláshelyen, há-
romnaposra bővítve maguk számára a nyárbúcsúztatást.

B.G.J.

Bizonyára érdekes lehet saját városunkat turistabuszból meg-
tekinteni, „idegenként” rácsodálkozni neves épületeire, tereire, 
parkjaira, átgurulni hídjain. Így gondolta ezt Untener Erika, a 
Fővárosi Pénzügyőr Klub vezetője is, ám most nem ebben a mi-
nőségében szervezkedett. Szövetségünk kulturális felelőseként 
jó nagy fába vágta a fejszéjét, amikor országos jelleggel hirdette 
meg a Budapest városnéző programot. 

Az autóbuszt bérelte, idegenvezetőnk azonban nagyon is is-
merős volt, nem más, mint Dvorszky Anikó, a NAV KEKI Pénz-

ügyőr- és Adózástörténeti Múzeumának szakértője. Hallottam 
már hírét az ő városnéző programjainak, de eddig csak kitűnő 
múzeumi tárlatvezetéseit volt alkalmam meghallgatni. Anikó 
másfél órán keresztül egyfolytában beszélt, mesélt. Éreztük, s 
ő maga is megerősítette, hogy sokkal többet tudott volna meg-
osztani velünk, de az autóbusz megállás nélkül haladt, nem volt 
idő mindenre kitérni a városnézés során. 

Elnéztem az ismerős utcákat, parkokat, épületeket, a budai 
vár világhírű panorámáját, az Alagutat, a hidakat, és belekép-
zeltem magam egy külföldi, vagy épp a társaságunkban lévő 
kecskeméti, egri és miskolci adóügyi utazók helyébe. Talán nem 
vagyok elfogult, ha csodálatosnak látom a fővárost turistaszem-
üvegen keresztül is. 

A Népligetből visszaérkezésünket követően hamarosan újból 
elindult a városnéző busz, amelynek „parancsnoka” ezúttal Ve-
ress László, az Észak-budapesti Adóügyi Klub vezetője volt.   Az 
országos jellegnek megfelelően a budapestieken kívül ők meg 
befogadták a Fejér és a Heves megyei Adóügyi Kluboktól érke-
zőket.

Híre ment ennek a vágyott programnak, más vidékekről is 
szívesen jöttek volna még kollégák. Az elképzelések szerint ta-
vasszal újra lesz rá lehetőség, amit majd időben meghirdetnek. 
Addig át kellene gondolni úgy általában is, de ez esetben külö-
nösen, hogy a programokra jelentkezők időben jelezzék lemon-
dásukat, ne vegyék el másoktól a lehetőséget…

bogi

Budapest turistaszemmel
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alkotOrfeum
Harmadik alkalommal vehettünk részt az Untener Erika kultúrfe-
lelős által kitalált, megszervezett és rendezett, az elnökség által 
támogatott NAV NYOSZ idősek világnapi találkozón, amely ismét 
új formában valósult meg, és most is országos jellegűnek hir-
dették meg. Beszédes címet kapott a rendezvény: alkotOrfeum. 
Idén az előadókon kívül ugyanis megmutatták tudásukat a kéz-
művesség területén jeleskedő nyugdíjasaink is. Vetített kultu-
rális blokkok között a vendégek megszemlélhették a standok 
kínálatát, beszélgettek az alkotókkal, akik ott helyben mutatták 
meg mesterségük fogásait.

Mutatós emléklap örökíti meg a rendezvény létrejöttében 
szerepet játszók nevét. Egyik oldalán a Szövetség elnöke és al-
elnökei aláírásával köszönet a fellépőknek, szereplőknek, s az 
előkészületben, megvalósításban név szerint felsorolt résztve-
vőknek. Másik oldalán az alkotók fényképes bemutatása, aki-
ket ezúton is köszöntünk:

Kőszegi Istvánné próza, Horváth Zoltánné foltvarró, kreatív, 
Gémes Kata festő, Horváth Helga szappankészítő, Hollóczy Ernő 
rajz, kreatív, Kaspárné Németh Éva kötés, horgolás, amigurumi, 
Krasznai Kázmér népdal, vers, Egyed László vers, Ottleczné Sár-
vári Margit kosárfonó, dr Major Mária tangóharmonika, Szabóné 
Szegedi Karolina szintetizátor, Balogh Magdi festő, Kazinczi 
Ferencné népdal, Nábrádi Julianna üvegfestő, quilling, Pótári 
György népdal, Izápi Lászlóné vers. Sok energiát igénylő szerve-
zőmunkája mellett Untener Erika rendezője, műsorvezetője és 
saját dalával egyik előadója volt az alkotOrfeumnak. Köszönet 
a sok munkáért!

Kiváló lehetőséget nyújtott a rendezvény arra is, hogy a meg-
hívást elfogadó vendégeinkkel a Szövetség vezetői megismer-
kedjenek. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Kőszeghy 
Alida, a NAV Központi Irányítás Humánpolitikai Fősztályának 
főosztályvezető-helyettese, Herbák Krisztina pénzügyőr alezre-
des, a Bűnügyi Főigazgatóság titkársági főosztályvezetője és 

dr. Vass Adrienn, a NAV KEKI idén kinevezett igazgatója. Az ő 
érdeklődése különösen fontos számunkra, mivel az általa irá-
nyított szervezet egyik feladata a NAV Nyugdíjasainak Országos 
Szövetségével való szoros együttműködés. 

Az esemény alkalmat adott arra, hogy a NAV NYOSZ elnö-
ke, dr. Kaizinger Tibor felköszöntse elődjét, Czikora András 
nyugállományú pénzügyőr vezérőrnagyot 75. születésnapja al-

kalmából. Az ünnepség végén a két alelnök, Horváth Attila és 
Horváth Zoltán gratulálva a szereplőknek átnyújtották a már 
említett emléklapot.

Láthatóan jól érezték magukat a jelenlévők, s kell-e ennél 
nagyobb öröm? A Szövetség elnöksége bőkezűen patronálta az 
idősek világnapjának ünnepségét, hála érte valamennyiünk ne-
vében!

B. Gados Júlia

Azok a szép napok
Újabb pénzügyőr nyugdíjasklub ünnepelte fennállásának ne-
gyedszázados évfordulóját. Most Balassagyarmaton lobbant 
fel a születésnapi gyertya lángja. Megalakulásuktól több mint 
ötvenfős társaság élén szervezte Oláh István klubvezető a 
nyugdíjaséletet színesebbé, tartalmasabbá tévő programokat. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás után a magyar–szlo-
vák határszakaszon is felszámolták a határátkelőhelyeket, ma 
már csak az elhagyott, romló állagú épületek emlékeztetnek 
a korábbi időkre. Kényszerű nyugdíjazással sok, épp pályája 
csúcsára érő, életerős, felkészült pénzügyőr (és határőr) ke-
rült hirtelen furcsa helyzetbe. Közülük többen csatlakoztak 
a pénzügyőr nyugdíjasklubokhoz, sőt, mint Bozányné Nemes 
Rita is 2004-ben, a megszűnő Parassapusztai kirendeltség 
vezetői beosztásából nyugállományba vonulva, felvállalták a 
klubvezetői posztot. Most tehát e minőségében ő köszöntötte 
a klubtagokat és a vendégeket, megemlékezve az elődökről, a 
közösség fájó veszteségeiről, s a sok eseményről, amelyeket 
együtt éltek át.

Az ünnepségen részt vett Blahó Péter pénzügyőr ezredes, a 
NAV Nógrád megyei Igazgatóságának igazgatóhelyettese is, aki 
köszöntő szavai mellé egy csodálatos tortával lepte meg ven-
déglátóit. Többen ismerősként üdvözölték a vendégként érkező 
Csík Bálintot, mint korábbi közép-magyarországi régiófelelőst és 
honlapszerkesztőt. 

Még mielőtt elkezdődött volna az anekdotázás, tiszteletbe-
li vámosként szót kért az azóta 88. évét már betöltő Krasznai 
Kázmér, egykori határőr. 

Erre az alkalomra hosszú balladát írt a két testületről, amely-
nek egyes versszakait dalra fakadva szólaltatta meg. Miként e 
három strófát is:

Azok a szép napok, hogy ha rá gondolunk,
A szívünk olykor bánatban dobog,
A határ nyitva áll, itt senki meg nem áll,
A szél süvít a betört ablaknál. 

Itt állunk a régi épületnél,
Ahol annyi utas ment tovább,
Sok vám- és határőr barátunk hol jár,
A temetőben szent keresztjük áll!

Múltak a szép napok, nyugdíjasok vagyunk
A szívünk mégis vidáman dobog.
Maradtak vágyaink, és a klubtársaink,
Akikkel mindig örömmel vagyunk!

Gratulálunk a Balassagyarmati Pénzügyőr Klubnak negyed-
százados fennállása alkalmából, és kívánjuk, hogy adjon Isten 
erőt és egészséget klubvezetőnek és klubtagoknak egyaránt a 
következő huszonöt évre!

b.g.j.
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K L U B H Í R E K  .  .  .
Mozgalmas ősz
Jól ismert az a szoros kapcsolat, amely összefűzi a Fővárosi 
Pénzügyőr Klub és a Dunakanyar Klub tagságát. Az őszi sze-
zon is mozgalmasan telt számukra. Két emlékezetes autóbu-
szos kirándulást szervezett Szabó Józsefné Marika klubveze-
tő, először a csodálatos Prágába, majd a Szlovákia területén 
lévő Bajmóc várkastély, a Kistapolcsányi kastély, valamint a 
Garamszentbenedeki apátság gazdag látnivalóinak megtekin-
tésére.

Szokásos összejövetelükön, október végén, a kismarosi Pa-
tak Vendéglőben is jelen voltak a két klub tagjai, akik kölcsö-
nösen befizették a szükséges támogatást, az együttműködés 
nélkülözhetetlen elemét. A lakomával egybekötött zenés, tán-
cos esemény alkalmával köszönti fel Marika a kerek évfordu-
lósokat, és elmaradhatatlan a vidám pillanatokat hozó tombo-
lázás. Maguk a klubtagok hozzák a tombolatárgyakat. Minden 
alkalommal nagy sláger Kazinczy Judit maga készítette lekvár-
parádéja, ezeket mindenki szeretné megnyerni. A fődíj ez alka-
lommal Untener Erika felajánlása, egy festmény volt. Aki nagyon 
vágyakozott rá titkokban, meg is nyerte…

A mulatság előtt kisétáltunk a Duna-partra, az akkor még 
párás panorámát megcsodálni. Visszafelé már jól látható volt 
a Börzsöny hegység első vonulatának oldalát díszítő színes lom-
bokból szőtt palást. Újabb közös élménnyel gyarapodtunk, a téli 
visszavonultságban jólesik majd visszaemlékezni rá.

Persze nem zárják magukra az ajtót a lombok lehullása után 
sem, erről Gampe Tibi gondoskodik a rendszeresen meghirde-
tett, gyakran sütögetéssel egybekötött túrajavaslataival. Kiváló 
társa ebben Csík István, aki jó idő esetén olykor illatos pecse-
nyével várja a kirándulókat  szokásos helyükön. Szabadtéri 
program, télvíz idején is összejöhet a csapat.

g.

Feltöltődtünk Szoboszlón
Éves programjaink közül, talán mindig a wellnessfürdőzés a leg-
jobban várt, és a legtöbb résztvevővel megtartott programunk. 
Idén szeptember első napjaiban Hajdúszoboszlón, a Hotel 
Thermál Gardenben töltöttünk el három felejthetetlen napot 26 
fős társaságunkkal. A klubvezetőnk, Tőzsér Tünde ismét remek 

helyet talált nekünk a kikapcsolódásra és a feltöltődésre. Nem-
csak a szállás bizonyult kitűnőnek, de az ellátásra sem lehetett 
panaszunk, az ára pedig verhetetlen volt.

Reggel gépkocsikonvojban indultunk el, egy rövid kitérőre 
megálltunk a Hortobágyon, ahol megnéztük a Mátai Ménes is-
tállójában lévő lovakat. A hotelben, a szállás elfoglalása után 
többségünk fürdőzni indult, Balogh Miklóst kivéve, aki mint 
megszállott focirajongó, kihasználva az adódó lehetőséget, 
ellátogatott a hajdúszoboszlói „arénába”, és megtekintette a 
Hajdúszoboszló – SBTC NB III-as (Nyugati csoport) mérkőzést. 
Vélhetően lelkes szurkolásának is köszönhetően csak 2-1-re 
kaptak ki a mieink.

Második napon meglátogattuk a hajdúszoboszlói strandot, 
és nem csalódtunk. A medencék sokasága között mindenki 
megtalálhatta a kedvére valót. Az idő parádés volt, kellemesen 
telt el ez a nap is. Vacsora után a különteremben egy kis benső-
séges ünnepséget tartottunk, ahol hosszú idő után ismét közö-
sen felköszönthettük az évfordulós születésnaposokat (Sajgál 
Attilánét és Vaspál Zoltánt).

Még páran fürdőztek egy rövidet a harmadik nap reggelén, 
majd következett egyénileg a hazaút.

Bozsó Róbert
Salgótarján

Ismét útra keltünk 
Közösségünk tagjai a Fejér megyei Adóügyi Klubnál évek óta 
ősszel útra kelnek! Ebben az évben is elindultunk egy nagyszerű 
programot ígérő háromnapos kirándulásra, melyre a székesfe-
hérvári önkormányzati pályázaton nyert pénzt is felhasználtuk. 
A meghirdetett túránkra szép számmal jelentkeztek tagjaink. 

Kiskunmajsára érkezvén betértünk a város gyönyörű temp-
lomába, ahol a kántor szívélyes idegenvezetését követően még 
dalra is fakadtunk az orgona szépséges hangjával kísérve. A kö-
vetkező állomásunk a Konecsni Helytörténeti Gyűjtemény volt, 
ahol egy kedves fiatalember fogadta a vendégeket. Szállást a 
Kiskunmajsai termálfürdő épületében foglaltunk. Mindenki 
igyekezett gyorsan elfoglalni a szobát, és máris indultunk a für-
dőbe, ami üdítően hatott fáradt csontjainkra. 

Másnap Ópusztaszeren, a történelmi emlékparkban megnéz-
tük a Feszty-körképet, ami mindenkit újból elvarázsolt. Szankon 
megtekintettünk egy konyakmeggy-gyártó manufaktúrát, ahol 
ámulattal figyeltük hogyan készítik teljesen kézi munkával a fi-
nom édességet, és persze vásárolhattunk is. A késő délutánt 
ismét fürdéssel töltöttük.

Kirándulásunk utolsó napján Kalocsára látogattunk, ahol is-
mét nagyszerű program várt bennünket. A székesegyház, az Ér-
seki Múzeum és a könyvtár lenyűgöző. Az ezeréves érseki város 
kéttornyú templomáról rögtön eszünkbe jutott Székesfehérvárról 
érkezetteknek, hogy nekünk is van ám kéttornyú templomunk! 
Meglepetést is tartogatott a nap: Kalocsán él egy tagtársunk, 
Lugosiné Zsuzsika, aki kedvesen meghívott bennünket egy rö-
vid látogatásra. Az egész buszt vendégül látta, nagyon finom 
pálinkával és a méltán híres kalocsai paprikával megszórt zsí-
ros kenyérrel, valamint kaptunk helyben sütött kácsit: paprikás 
kalácsot is. Köszönjük!

Rövid, de vidám hangulatú látogatásunkat követően elindul-
tuk Hajósra, hogy megtekintsük az érseki vadászkastélyt, és 
annak gyönyörű parkját. Már csak a levezető program várt a fá-
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radt utasokra – elindultunk a pincesorra. A Zsuzsikánál kapott 
zsíros kenyér jó alap volt a borkóstolóhoz. Vidám hangulatban 
szálltunk ismét buszra, és indultunk haza. Sok szép és érdekes 
látnivalóval gazdagodtunk háromnapos, élménydús programja-
ink során. Kaptunk érdekes és hasznos információkat történe-
lemről, építészetről, kultúráról és nem utolsósorban a testünket 
is kényeztethettük egy remek fürdőben.

Pupné Kiss Ildikó
vez. tag

Búcsú a Gellérttől
Megnéztük a rövidesen bezáró Gellért szállót a „Hosszúlépés. 
Járunk?” szervezésében. Közel harmincan jelentkeztünk a 
programra, csapatunk kiegészült az Észak-budapesti Igazga-
tóság nyugdíjasaival. Elmondhatjuk, hogy a pincétől a padlásig 
bejártuk ezt a patinás, de mára múzeumivá vált épületet. Sé-
tavezetőnk, Szilágyi Adrienn történész, bemutatta az 1918-ban 
megnyitott, szecessziós stílusban épült szálloda megépítésének 
történetét, korabeli fotókkal illusztrálva az akkori viszonyokat. 
Beszélt a szálloda híres vendégeiről, akik több-kevesebb időt 
töltöttek itt el, mint Yehudi Menuhin, Páger Antal és Horthy Mik-
lós. 1919 tavaszán, a Tanácsköztársaság bukása után, a Gellért 
Szálló a nemzeti kormány főhadiszállása lett, s a későbbi Kor-
mányzó innen irányította a Nemzeti Hadsereget. 

Sétánk során megnéztünk több szobát, köztük egy egyszerű 
egyágyasat a tetőtérben, melyhez csak zuhanyzó tartozik, de 
WC nem, valamint egy lakosztályt, melynek erkélyéről csodá-
latos látvány tárult elénk. Megnéztük még a már korábban, a 
vírushelyzet miatt végleg bezárt presszót, ahol vezetőnk beszélt 
a híresen magas színvonalú konyháról. Egy ideig Gundel Károly 
is üzemeltette a korabeli éttermet.

A Gellért Szálló december 1-jei bezárásával lezárul egy több 
mint százéves történet. A szállodát ebben a formájában, ahogy 
megismertük már nem láthatjuk. A Danubius Hotels üzemeltet-
te szállodát az új tulajdonos Indotek Group építi át ötcsillagos 
luxusszállodává. Az elképzelések szerint csak a homlokzat ma-
rad a régi, valamint a Gellért Gyógyfürdő sem változik egyelőre, 
mivel annak más a tulajdonosa.

Élmény volt látni ezt a patinás, ám mára kissé lepusztult ho-
telt, ami a mi korosztályunknak sok kedves emléket jelent ifjabb 
korunkból.

Dérné Kati
KAVFIG Adóügyi Klub

Két kiállítás képei
Városunkba, Egerbe érkezett Guba Rózsa babakiállítása. Ez 
alkalomból néhányan úgy döntöttünk, hogy megtekintjük, és 
milyen jól gondoltuk, hiszen páratlan élményben volt részünk. 

Guba Rózsa népi iparművész korunkbeli. „Az Alföldön szület-
tem, és ez meglátszik az életképeken is, ezeket nagyon szere-
tem feldolgozni, hiszen a saját szememmel láttam gyerekként.” 
1985-ben megkapta a Babakészítő Népi Iparművész címet. 
Munkái jelentős részét japán piacra készítette, de egyedi babái 
pl. Helmuth Kohl kancellár és Fidel Castro gyűjteményeiben is 
fellelhetők. Makettbabáinak egészét saját maga készíti, kezdve 
az arcok szoborszerű negatívjának megfaragásától a fej, a test 
és a ruházat textilből való megformálásáig, mindezt természetes 
anyagokból, több száz éves csipkékből. A korhű babák gyönyörű 
ruhái és az öltözékkiegészítők aprólékos, ízléses megjelenítése 
valami csodálatos látvány.

Sétánk a Vitkovics-házba vezetett. A házban tekinthettük 
meg Kopcsik Lajos Oscar- és Venesz-díjas, Guinness-rekorder, 
cukrász világ- és olimpiai bajnok mestercukrász kiállított ké-
peit a teljesség igénye nélkül. Ez a kiállítást 80. születés-
napja alkalmából rendezték meg. Szebbnél szebb képekben 
gyönyörködhettünk, amit sajnos itt nem tudunk megmutatni 
nyugdíjastársainknak. A mester 1988 óta él Egerben, a szak-
máját mindvégig magas színvonalon gyakorló szakember meg-
számlálhatatlan díjjal, elismeréssel büszkélkedhet, így többek 
között a Német Szakácsszövetség arany életműdíjjal tüntette 
ki. A Kopcsik Marcipánia 2005-ben nyílt meg Egerben, ahol 
látható egy barokk szoba teljes berendezése is, valamint több 
alkotás.

Nagyon boldogok voltunk, hogy megcsodálhattuk e szép és 
páratlan gyűjteményt.

Várhegyi Zoltánné 
klubtag, NAV NYOSZ Egri Adóügyi Nyugdíjas Klub

„Hollywoodi” kiruccanás
A Pécsi Vámklub november 10-én valósította meg régóta ter-
vezett kirándulását a magyarországi Hollywoodba, az etyeki 
filmstúdióba. Erre a kiruccanásra is – ápolva a hagyományokat 
– hivatalosak voltak a megyei adóági klub tagjai. A reggel ugyan 
ködösen és hűvösen indult, ezt azonban feledtette velünk szer-
vezőnk welcome drinkje.

Utazásunkat nemcsak a köd nehezítette, a buszunkkal is 
akadt egy kis műszaki gond, de mindez elhárult, s első állo-
másunkon, Zsámbékon már szép őszi napsütés fogadott ben-
nünket. A középkori gótikus templom maradványai még romos 
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állapotukban is lenyűgözik a látogatót, ám mi már a megkezdett 
felújítási munkálatok első eredményeit is láthattuk.

A rövid történelmi időutazás után várt bennünket az Etyeki 
Korda Filmstúdió. Itt kaptunk egy kis ízelítőt a filmkészítés rej-
telmeiből. Megtekinthettük hajdani forgatási helyszínek meg-
maradt díszleteit, illetve a filmkészítésbe is bekapcsolódhat-
tunk egy kis jelenettel.

Az ebédünket egy etyeki pincében költöttük el. Finom volt 
a babgulyás és a pogácsa, de egy kicsit elrontotta a hangula-
tunkat, hogy az azt követő borkóstolás nem a tervezett módon 
sikerült.

A délutánt is kulturális programok töltötték ki. Az etyeki kör-
pincék megtekintése után a német nemzetiségi tájház követke-
zett. Helyi vezetőnktől élvezetes előadást hallhattunk a népvise-
letről, használati tárgyakról, szokásokról.

Kirándulásunk utolsó helyszíne az Etyeki Műhelyalapítvány 
kiállítása volt, itt Csákvári Nagy Lajos és Csókos Györgyi, illetve 
a család többi tagjának alkotásaiból készített képzőművészeti 
tárlatot néztük meg. A szakszerű vezetéssel megtekintett kiállí-
táson szívesen időztünk volna tovább is, de előttünk állt még a 
háromórás út hazáig.

Szerencsés – immár műszaki problémáktól mentes – haza-
érkezésünk után azzal váltunk el egymástól, hogy remélhetőleg 
hamarosan újra együtt lehetünk a jelenlegi nehéz időszakban 
is egy évzáró adventi kiránduláson. Köszönet a Pécsi Vámklub 
szervezőjének. 

FiP

Megemlékezés
Szeged is megemlékezett az 1956-os eseményekről. Polgár-
mesterünk, dr. Botka László ünnepi beszéde után a Szegedi 
Nemzeti Színház művészei adtak elő egy kis összeállítást ver-
ses idézetekkel. Majd a kiváló Fricsay Ferenc fúvószenekara 
emelte az ünnep hangulatát.

A város vezetősége, valamint a meghívott vendégek koszorú-
zással tették tiszteletüket a 65 éve lezajlott forradalom és sza-
badságharc emléke alkalmából. A Szegedi Pénzügyőr Nyugdíjas 
Klub néhány tagja is részt vett az eseményen. 

Egy újabb alkalom volt a találkozásra.
Bajza Lászlóné Ágnes

Szegedi Vám Nyugdíjasklub

Ősszel érik babám…
Még a Covid megjelenése előtt a pécsi csapat mandarinszüreten 
vett részt Horvátországban. Azóta is emlegettük, hogy milyen jó 
is volt. Most, októberben Dobos Ági szervezésében befizettünk 
egy utazási iroda által meghirdetett horvátországi autóbuszos 
programra, olajbogyószüretre. 

Az első napon útjavításokkal tarkított úton eljutottunk Ab-
báziába, vagyis Opatijába. A gyönyörű kilátás a Kvarner-öbölre 
azonnal magával ragadott, sétánk során megcsodáltuk a szállo-
dákat és egyéb nevezetességeket. Ezután a Krk-szigeti tenger-
parti szállásunkra mentünk Punatba, ahol svédasztalos ellátá-
sunk volt.

Másnap reggeli után, irány a punati olívaültetvény, ahol a 
dió- vagy fügelikőr elfogyasztása után megkezdődött a szüret. 
Az embermagasságú fák alá ponyvákat terítettek, amelyre a 
leszakított olívabogyókat szórtuk. Minden bogyót le kellett 
szedni, a zöldet és a sötét színűt is, majd amikor nem maradt 
bogyó a fán, a ponyvát leürítették, aztán a következő fa alá 
került. 

Kilátás nyílt az öbölre, annak csodálatos kék színe és a ra-
gyogó nap meghozta jókedvünket, és munka közben felcsen-
dült a nóta „Ősszel érik babám…” Az olívaszedés után helyi 
vezetőnk megmutatta a feldolgozás folyamatát, a gépeket, 
amikkel a préselés történik. Mesélt a minőséget befolyásoló 
tényezőkről, és megtanultunk, hogyan kóstoljuk az olívát, ezt 
követte az ebéd és a vásárlás. Délután Vrbnik városát néztük 
meg. Sétáltunk a tradicionális városka girbegurba szűk ut-
cácskáiban. Itt található a világ legkeskenyebb, 43 cm széles 
utcája, de azért még én is átfértem rajta, útban a várfalhoz az 
őrtoronyig.

A séta után a Nadaba Étterem következett, ahol sonka- és 
sajtkóstolóval vártak. Híres a horvát prsut sonka, melyet ten-
geri sóval sóznak, és a bóra szélben szárítanak, vékonyra szel-
ve tálalják házi kecskesajttal. Hozzá háromféle bort kínáltak 
a fehér zlahtinát, egy vörös házasítást és egy desszertbort. 
A zlahtina a környékre jellemző bor, ilyen csak a vrbniki mezőn 
terem.

Utolsó napunkat punati sétával kezdtük. Aki este itt sétált, 
annak is érdekes volt a nappali városka. Ezután áthajóztunk 
Kosljun szigetére, ahol egy ferences kolostor található, múze-
ummal és csodálatos kilátással, sétával a szigeten. 

Hazafelé úton kicsit fáradtan bóbiskoltunk a buszon, azt gon-
doltuk a nagy evés-ivás után majd koplalunk kicsit, de előkerül-
tek a táskákból a pogácsák, sütemények és innivalók, szóval 
nem hiányzott se az ebéd, se a vacsora.

Összességében Horvátország gyönyörű, nemcsak nyáron 
szép a tenger, de ilyenkor is, érdemes ellátogatni.

Katona Erika
Pécsi Adóklub
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Svédasztalos Őrség-járás 
Elindult a buszunk szeptember 21-én hajnalban Tompáról. 
Kelebia, Csikéria, Bácsalmás, Baja voltak még a fölszálló he-
lyek. Déli 12 órakor érkeztünk meg Zalaegerszegre, ahol Mogyo-
rós Jánosné Évike, a Zalaegerszegi Adóklub vezetője már várt 
bennünket, és kalauzolt itteni túránkon.

Tettünk egy nagy sétát a Gébárti-tó partján, és megtekintet-
tük a Zala Megyei Kézműves Egyesület székházát (alkotóhá-
zát). Séta közben megnéztük a Nagy-Magyarországot ábrázoló 
csodálatos kopjafagyűjteményt, amely hazai és külhoni magyar 
művészek alkotásaiból áll. A Makovecz Imre által tervezett kis 
kápolnába sajnos csak kívülről tudtunk bekukkantani. Ezt kö-
vetően nagy sétát tettünk az Európában egyedülálló Gáz- és 
Olajipari Múzeum kültéri és beltéri egységeiben, majd az itt lévő 
skanzent is megcsodáltuk. Miután Évikének megköszöntük a 
szíves kalauzolást, hegyhátszentjakabi szállásunk felé vettük az 
irányt, mely a festői szépségű Vadása-tó mellett található. 

Másnap a svédasztalos reggeli után már várt bennünket az 
igen szimpatikus idegenvezető, akinek segítségével egész nap 
rengeteg látnivalóban és élményben volt részünk. Csak felsorolás-
szerűen, Velemér Szentháromság-templom, Magyarszombatfa 
Fazekas-ház, Őriszentpéter Vadászati kiállítás. Őriszentpéteren 
ebédeltünk a Bognár Étteremben, ahol pompás svédasztalos 
ellátásban volt részünk! Ebéd után Szalafőn megnéztük a Népi 
Műemlék Együttest és az Európai bölények és vadlovak legelő-
jét egy kilátószerű építmény segítségével.

Nagyrákoson meglátogattuk a tájházat és kovácsműhelyt, 
majd sajtkóstoló következett a Németh portán vásárlási lehető-
séggel egybekötve. A napi körutazás zárásaként vendégei voltunk  
egy tökmagolaj-készítésre berendezkedett takaros portának. 

Csütörtökön a bőséges svédasztalos reggeli után célba vet-
tük a mintegy 60 kilométerre lévő Lenti városát, ahol a Zalaerdő 
Zrt. által üzemeltetett kisvasúttal utaztunk Pörkölt állomásig 
és vissza. A zalai erdőben kanyarogva a kisvonattal különleges 
élményben volt részünk: több alkalommal is láttunk gím- és 
dámszarvasokat. Bőgő bika sajnos nem jött elő, de a látvány 
bőgés nélkül is érdekes volt! Végigjártuk a vasúttörténetről és 
fafeldolgozásról szóló kiállítótermeket, majd felkapaszkodtunk 
a dombtetőn lévő csodás panorámát nyújtó Hubertus Étterem-
hez, ahol már várt bennünket az előre megrendelt finom ebéd. 
Negyvenhat főből álló csapatunk első felszállóiból lettek az utol-
só leszállók hazafelé, az esti órákban.

Úgy gondolom, talán senki nem bánta meg, hogy velünk tar-
tott ezen a háromnapos kiránduláson, hiszen egész életre szó-
ló, csodálatos, felejthetetlen élményekben lehetett része.

Horváth Zoltán

Magad, uram…
Eddig minden évben városi ünnepséggel keretében ülte meg az 
idősek világnapját a Pécsi Vámklub. Sajnos ebben az évben ez 
a hagyomány megszakadt, városunk nem szervezett központi 
ünnepséget. Ám kultúrosunk nem hagyta annyiban a dolgot, úgy 
gondolta, hogy ebben az esetben saját mohácsi Duna-parti kis 
tanyáján tart kertipartit szalonnasütéssel, hagyományteremtő 
szándékkal.

Még az égiek is kedveztek nekünk, hiszen szép napsütéses 
időben volt részünk a szabadtéri klubgyűléshez. Mire a vendé-
gek megérkeztek, már izzott a parázs, és sütésre készen vártak 
a szalonna-kolbász-hagyma csomagok. A jó hangulatú üdvözlés 
és welcome drink elfogyasztása után elsőként kulturális prog-

ramként meghallgattuk a hajdani Vám- és Pénzügyőrség ma is 
létező zenekarának hangfelvételét. Közben magunk elé képzel-
tük a korábbi országos pénzügyőr nyugdíjas-találkozók remek 
gyepshow-ját, amit a PSE focipályáján mutattak be Pasaréten.

Időközben elkészült a parázson sült szalonna, amit friss ke-
nyérrel és zöldségekkel fogyasztott el jóízűen a társaság, kinek-
kinek az ízlése szerinti ital kíséretében. Majd házigazdánk pom-
pás szőlőjét szemezgettük, és a vendégek hozzájárulásaként 
hozott finom süteményeket csipegettük. Ebéd után rövid sétára 
indultunk a folyami ártéren, majd egy kis énekléssel koronáztuk 
meg a délutánt.

Jó hangulatú beszélgetésünknek és klubdélutánunknak is-
mét a gyorsan elröppenő idő vetett végett, hamarosan indulni 
kellett a közeli buszmegállóba. Nyugdíjastársaim nagyon kö-
szönték a jól szervezett délutánt, ami pótolta a hagyományos 
együttlétet a pécsi Kodály Központban.

Fischer Péter
Pécsi Vámklub

Vágujhelyi Ferenc, a NAV vezetője nemzeti ünnepünk, októ-
ber 23. alkalmából:
Stromájer Ferencnét, a Somogy megyei Adóügyi Klub volt 
vezetőjét Bezerédj-díj aranyfokozata, Csapó Imre nyugállo-
mányú pénzügyőr őrnagyot, elnökségi tagot, a Kecskeméti 
Pénzügyőr Klub vezetőjét Szent Máté-érem arany fokozata 
elismerésben részesítette.

*
Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk, október 
23-a alkalmából
Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredest, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Központi Irányítás vámszakmai főigazgatóját 
dandártábornokká léptette elő.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!

ELISMERÉSEK
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Adventi programok
A Győri Pénzügyőr Klub az idei évben az utolsó klubfoglalko-
zását tartotta. A tagság több mint egyharmada megjelent, a 
távolmaradás oka legfőképp a járványhelyzet súlyosbodása.  
Megbeszéltük a közelmúlt történéseit, átadtam a szeptemberi 
főzőversenyen nyert trófeákat, amelyek a Nádor utcai székház 
előadótermének a vitrinjébe kerültek.

Mogyorósi Attila pénzügyőr ezredes tájékoztatását követően 
megbeszéltük a december 14-ére tervezett évbúcsúztató ün-
nepély részleteit, amit az Arrabona Klubbal közösen a Kristály 
Étterembe tervezünk. 

Decemberi programunk lesz egy délutáni séta az adventi 
fényekkel ékesített Győr utcáin, és kipróbáljuk a napokban fel-
állított óriáskereket. Az egyórás beszélgetést követően értesül-
tünk róla, hogy szerencsésen választottuk meg e napi találko-
zásunkat, mert holnaptól a járvány miatt már nem lehet a NAV 
helyiségeiben nyugdíjas-összejövetelt tartani. Az asztalra került 
pogácsa, és a poharakba került italok koccintásával kívántunk 
egymásnak minden jót.

Kívánok erőt, egészséget klubtagjainknak és lapunk olvasói-
nak, vigyázzanak magukra! 

Jáni Lajos 
titkár

Munkácsy-kiállítás
Győr városa ebben az évben ünnepli szabad királyi várossá vá-
lásának 750. évfordulóját. Ebből az alkalomból rendezték meg 
az év legjelentősebb kulturális eseményét, a Munkácsy-kiállí-
tást. Természetesen nem hagyhattuk ki ezt a remek alkalmat. 
Klubunk 31 fővel felkerekedett, hogy megtekintse a belvárosi 
Esterházy-palotában megrendezett tárlatot.

A felvonultatott alkotások Pákh Imre, New-Yorkban élő üzlet-
ember, műgyűjtő magángyűjteményéből származnak, aki szin-

tén Munkácson született, mint a hírneves festő. Ezért kezdte el 
képeinek gyűjtését, amelynek során az elmúlt évtizedek legje-
lentősebb Munkácsy-magángyűjteményét hozta létre.

A kiállítás termein haladva követhettük Munkácsy festészetét 
korai képeitől a tájképeken át a szalonképekig. A mester mindig 
gondosan előkészítette a műveit, azaz több vázlatot is készített, 
mire a végleges mű megszületett. Itt látható az Ásító inas egész 
alakos változata vagy a Krisztus Pilátus előtt vázlata. 

A tárlatvezetés közel egyórás volt, de tovább maradva még 
gyönyörködhettünk a képekben. Lélekmelengető, felemelő él-
ményben volt részünk ezen a hűvös délutánon. 

Szentesné Gulyás Katalin
klubvezető, Arrabona Klub

Hagyományteremtés
Kibővített klubtalálkozót rendeztek a szolnoki vámnyugdíjasok 
2021. október 15-én a szolnoki Tisztiklub étteremben. A talál-
kozót az évi rendes évzáró rendezvény keretében tartottuk meg. 
A meghívott vendégek szinte teljes létszámban – 42 fő – elfo-
gadták Kovács Sándor klubvezető meghívását. Külön örömmel 
töltött el bennünket, hogy dr. Panyik Éva igazgató asszony és 
Balogh László régiófelelős is megtisztelt bennünket a jelenlé-
tével. 

Először megemlékeztünk az elmúlt négy évben elhunyt mun-
katársainkról, majd Kovács Sándor az elmúlt időszak beszámo-
lóját és a jövő évi terveket ismertette. Igazgató asszony a NAV 
aktuális híreiből számolt be, Balogh László pedig új régióvezető-
ként mutatkozott be.

Rendezvényünkön hagyományteremtő módon nemcsak a 
klub rendes tagjai vettek részt, de a korábban hosszú éveken át 
együtt dolgozó volt kollégák és vámügyintézők is eljöttek a talál-
kozóra. A vacsora után kötetlen beszélgetésen elevenítettük fel 
a régen látott munkatársakkal a közös élményeket.

Dr. Bíró Ferenc

Lassan végéhez ér a klubok aktív időszaka, megtartják az 
év utolsó összejövetelét, lakomáját vagy sétáját. Különleges 
meglepetéssel tette emlékezetessé Gregorné Ili klubvezető 
a Miskolci Adóügyi Klub évzáró találkozóját. Meghívta Füvesi 
Norbert szitárművészt, hogy mutassa be ezt a nyugati ember 
számára különleges hangszert. A fiatal zenész vallja, hogy 
mester nélkül nem lehet megtanulni játszani rajta. Az igazán 
hozzáértők napi 15-18 órát gyakorolnak 18-20 éven át, és 
még mindig nem tudnak mindent. Ez érthető is, hiszen a nap-
szaknak és egyéb szempontoknak megfelelő 70-80 úgyne-
vezett rágát alkalmaznak, s mindig az ember fiziológiájának 
legkedvezőbbet. Ezt a meditatív hatású, zengő muzsikát le-
hunyt szemmel érdemes hallgatni, kisimítja a nyugati ember 
zaklatott idegrendszerét is.

Az indiai kultúrában való megmerítkezés után folytatódott 
a zenei program, de most már az ismertebb tangóharmoniká-
val. Kohász az eredeti szakmája Varga Lajosnak, aki nyugdíj-
ba vonulása után kezdte el zenei pályafutását, ma már ismert 
és keresett szereplője esküvőknek, összejöveteleknek. „Mi a 
kedvenc nótád, lelkem?” – kérdezgette, és nem tudtak olyat 
kérni a hölgyek, amit ne tudott volna eljátszani és elénekel-
ni. Remek hangulatot teremtett, egy idő után vele énekeltek 
a klubtagok. Meg is jegyezte egyikük: „Na, bennünket eddig 
még senki nem tudott nótázásra bírni!” 

Ebben a jó hangulatban könnyebben fogadták a klubve-
zető bejelentését, miszerint márciusig biztosan nem talál-
koznak. Zárt Facebook-csoportjuk révén azonban tartják a 
kapcsolatot. Erre a találkozóra hivatalosak voltak a Miskolci 
Pénzügyőr Klub tagjai is, jelentkeztek néhányan, de a jár-
ványra hivatkozva lemondták a részvételt. Reméljük, nem 
feledkeznek el a kinyújtott kézről…!

-schütz

ZENEI MEDITÁCIÓ
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Részben hagyományőrzés, részben a tagok pandémia közbeni 
„átmozgatása” érdekében idén is fotópályázatot hirdetett Szö-
vetségünk. Mit jelent a hagyományőrzés? Nemcsak azt, hogy ez 
már nem az első kiírás, hanem azt, hogy a pályázat egyik kiöt-
lője, szervezője, motorja, a képek mobil kiállításokra szállítója, 
Netye Mihály már nincs köztünk. Részben így akartunk emlé-
kezni rá és az elnökségben végzett munkájára, hogy folytatjuk, 
amit elkezdett.

Az átmozgatás nem szorul magyarázatra. Sajnos a már 
hosszabb ideje tartó járványhelyzetben elidegenedünk, bezár-
kózunk, kicsit leeresztünk. Azoknak, akik szeretik a fotózást, 
próbáltunk célt, feladatot adni, hogy átmozgassák tagjaikat és 
szellemüket is. Az idei pályázat témája (páratlan év lévén) az 
épített és természetes környezet volt. A felhívást a Facebook-
oldalunkon és a honlapon is közzétettük. Idén az amatőröknek 
titulált, de nagyon felkészült fotósoknak akartunk nagyobb 
esélyt adni a helyezésre, a „falra kerülésre”, ezért a jegyzett 
fotóművészként alkotó profi tagtársakat kértük, most ne vegye-
nek részt a pályázaton. 

A zsűri kiállításra is kiválogatott képeket, melyeket a helye-
zett fotókkal együtt először a székhelyünkön, Budapesten a 
Mátyás utcában, később utazó kiállítás formájában – ha még, 
vagy majd lehet – eljuttatjuk az azt igénylő klubokhoz. Addig is 
megnézhetők a NAV NYOSZ Facebook-oldalon az „Egy (majdani) 
kiállítás képei” című albumban.

A zsűri tagjainak – névsorban – Csík Bálintot, Regula Tamást 
és Talpas Balázst kértük fel, akik meghatározott szempontok 
szerint válogattak a 101 műből. Igyekeztek „kizárni” minden 
olyan képet, melynek elkészítésében a fényképezőgépen kívül 
más eszköz vagy szoftver is részt vett. Kénytelenek voltak fi-
gyelmen kívül hagyni az alacsony felbontású (1 Mb alatti) ké-
peket, mert ezeket nem lehet kiállítási méretű képpé nagyítva 
nyomtatni és bemutatni. (Itt jegyzem meg, a kiírás hiányossága 
volt, hogy nem közölte ez a tényt, de mentségünkre szolgáljon 
a kiírók is amatőrök. Ezeket a képeket, melyek között még győ-
zelemre esélyes is volt, az interneten majd bemutatjuk, ennyivel 
kárpótolva a szerzőket.)

A hosszú munka eredményeként a zsűri 18 képet választott 
ki a kiállításra, melyekből kiemelte a legjobb fotókat. Az első 
helyezett pályamű címe Cölöpök, Jáni Lajos (Győri Pénzügyőr 
Klub) felvétele, a második helyezett fotó címe Kisvárosi tükröző-
dés, Záborszky Zoltán (Balassagyarmati Pénzügyőr Klub) fotója, 

a harmadik helyezett kép címe Lépcsők, Cseh Sándor (Heves 
megyei Adóügyi Klub) alkotása. 

Amiről nem esett még szó, az a kiállításra kiválasztott fotók 
készítőinek felsorolása, hiszen nagyon szép felvételeket küld-
tek versenybe: Arlett Mária (2), Cseh Sándor (1), Fodor Zsu-
zsanna (1), Fogarasi Lászlóné (1), Horányi Mária (1), Jáni La-
jos (3), Kisné Nagy Zsuzsanna (1), Tislér Mária (1), Záborszky 
Zoltán (5), Wágnerné Patak Katalin (2). (Zárójelben a kiál-
lításra beválogatott képek száma, beleszámolva a helyezett 
képet is.) 

Az elnökség utolsó videós ülésén úgy döntött, hogy meg kell 
tartani élőben is az eredményhirdetést, mielőtt – esetleg – a 
járványhelyzet ezt ismét kizárja. A rendezvényre november 9-én 
került sor, ahol az alelnöki bevezető után a zsűri elnöke mél-
tatta a műveket, ismertette a szempontokat és átadta a jelen 
lévő helyezettnek az oklevelet és a vele járó díjat, a megjelent 
pályázónak pedig az emléklapot.

Szomorúan állapítom meg, hogy az eseményre a negyedik 
hullám terjedése miatt már kevesen mertek eljönni, elutazni. 
A távolmaradóknak a titkárság fogja eljuttatni a díjakat, em-
léklapokat. 

Köszönjük Bozányné Nemes Rita szervező- és a zsűri 
értékelőmunkáját. Minden pályázónak gratulálunk, és vissza-
várjuk őket a következő évi pályázatra, bízva abban, hogy példá-
jukat mások is követik.

Horváth

Őszi programjaink sorában lezajlott a II. NAV NYOSZ légpus-
kalövészet-verseny a Pénzügyőr Sportegyesület Kőér utcai 
telepén. Sajnos a tavalyi résztvevőkhöz képest az idén ki-
sebb érdeklődés övezte az eseményt, de ez talán az időjá-
rásnak tudató be.

Szerencsére mire odaértünk, már nem esett az eső, így 
nem volt akadálya a kezdésnek. Zachár Attila szakosztály-
vezető, főszervező és dr. Kaizinger Tibor elnök megnyitották 
a versenyt, majd felkérték a NAV Bevetési Igazgatóságának 
munkatársait a lövészet levezénylésére és a szabályok is-
mertetésére.

Ezután megkezdődött a lövészet, ahol három próbalö-
vést követően élesben ment a küzdelem. A megjelentek 
több mint fele lőtt, így 11:20 körül végeztünk. Ezután az 
eredményhirdetésre került sor az alábbiak szerint:

Nők: 1. Petrovics Éva (KAVFIG), 2. Győriné Gyöngyösi Ilo-
na (KAVFIG), 3. Pappné Szekszárdi Ágnes (Dél-budapesti 
Adóügyi Klub)

Férfiak: 1. Bozány István (Balassagyarmati Pénzügyőr 
Klub), 2. Szabó Péter (Fővárosi Pénzügyőr Klub), 3. Barna 
Tamás (Dunakanyar Pénzügyőr Klub)

Mint a legeredményesebb csapat, a Fővárosi Pénzügyőr 
Klub vehette át a vándorkupát.

Ezután jó hangulatban elfogyasztottuk a büféreggelit 
(rántott húsos szendvics, üdítő és Marlenka). Elmondható, 
hogy a csekély részvétel ellenére idén is nagyon jól sikerült 
a rendezvényünk, remélhetőleg jövőre jobb időben és na-
gyobb létszámmal veszünk részt az immár hagyományos-
nak mondható lövé szeten!

Bozányné N. Rita

LÉGPUSKALÖVÉSZET

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kérem tisztelt olvasóinkat, hogy a 2022 márciusában meg-
jelenő lapszámunkhoz február 10-ig küldjék el kézirataikat, 
és JPEG-formátumú fényképeiket az amilapunk2@gmail.
com elektronikus levélcímre, vagy a NAV NYOSZ 1093 Bu-
dapest, Mátyás u. 16. postacímre. Kérem továbbá, hogy a 
terjedelem ne haladja meg az egy oldalt (12-es betűméret, 
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. 

NAV NYOSZ Fotópályázat 2021
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a Mi lapunka Mi lapunk
Alapítva: 1998-ban

Ha mindent számon tartanánk, meglepődnénk, mennyi ünnep-
lésre érdemes évforduló létezik a NAV életében, különösen a 
gazdag múltú Vám- és Pénzügyőrséget illetően. Talán a feledés 
leple borította volna a Mohácsi Vámhivatal, mai nevén Mo há-
csi Határkirendeltségi Főosztály 100. évfordulóját is, ha Barlai 
Krisztina, a NAV sajtóreferense még 2017-ben nem figyel fel 
az 1921-ben létesített határkikötő/vámhivatal közelgő jubi leu-
mára. 

2020 tavaszán kezdett neki a kutatásnak, amelyben segít-
ségére voltak a kirendeltség vezetői, a Mohácsi Helytörténeti 
Múzeum, a Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum, a Pécsi Tu-
dásközpont helytörténeti részlegének, valamint a legnagyobb 
segítséget nyújtó Baranya Megyei Levéltár munkatársai.

Most csupán a kezdeteket idézzük fel, noha a komoly ta-
nulmány végigkíséri az elmúlt 100 év történéseit. A trianoni 
békeszerződés a magyar hadsereg létszámát 35 ezer főben 
maximálta, ezért a haderő jól képzett tiszti és altiszti állománya 
jelentős részének le kellett volna szerelnie. 

A Magyar Királyi Vámőrség 1921. évi felállításakor a volt 
hivatásos katonákat „képezték át” vámőrökké. Feladatai 
közé tartozott a vámhatár őrzése, az átmenő áruforgalom 
vámjövedéki felügyelete. A vámőrség látta el az államhatár 
katonai őrizetét, valamint a határon átmenő személyforgalom 
felügyeletét. Tehát a vámőrség bújtatott katonai szervezet 
volt, amelyben 882 honvédtisztet, 750 altisztet rejtettek el, 
s ahová több mint 750 fős legénységet irányították át. Őket 
szétosztották új rajzolatú határainkon, de valójában vámszak-
mai munkát nem végeztek. A vámőrségből alakult meg 1932-
ben a határőrség.

Ezzel egy időben a Budapesti Magyar Királyi (m. kir.) Fővám-
hivatal érsekcsanádi kirendeltségét áthelyezte Mohácsra, ez 
lett a Mohácsi Magyar Királyi Vámhivatal, amelynek 1921. évi 
létrehozásával kezdte meg működését a folyami határkirendelt-
ség, és innen számíthatjuk a 100 éves történet kezdetét. (Tria-
non előtt itt nem húzódott államhatár.) Feladata volt a vasúti, 
valamint a dunai hajózási forgalom vámhivatali ellenőrzése, 
úgyszintén a behozatali és kiviteli tilalmak ellenőrzése. Pénz-
ügyminiszteri rendelet szerint végezték a kiléptetést, a vámlo-
bogó kezelését, a hajóvizsgálatot, az útlevél- és vámvizsgálatot, 
a hajókíséretet, a panaszok kezelését, a vesztegzár elrendelé-
sét, az állatok szállítását, a bírságolást, a zálogolást (a be nem 
fizetett bírság összegéig zálogot vehetett a révkapitányság), és 
a vámjövedéki kihágást. A két világháború között tehát külön 
szervezetet alkottak a vámhivatalok, a pénzügyőrség és a vám-
őrség.

A Mi Lapunk Barlai Krisztina kutatásának segítségével kö-
szönti a Mohácsi Vámhivatal aktív és nyugdíjas munkatársait 
azzal a kívánsággal, hogy minden történés ellenére még száz 
évig szolgálhassanak a déli határon!

Hogy történt a 100. évforduló ünneplése? „A járványhelyzet-
re tekintettel – a korábbi terveinkkel ellentétben – szűk körű, 
szinte családias ünnepségen emlékeztünk meg a Mohácsi Vám-
hivatal 100. születésnapjáról. Az ünnepségről, és a kirendelt-
ségről a Pannon Televízió készített egy rövidfilmet, amely elér-
hető lesz a kollégák számára is.”

Amint a fényképekről kiderült, Bakai Kristóf Péter pénzügyőr 
ezredes, a NAV Központi Irányítás vámszakmai főigazgatója kö-
szöntötte az ünnepség résztvevőit, akik között nyugállományú 
kollégák is láthatók.

Egészítsük ki a történetet két, nyugdíjasként is aktív kollé-
gánk említésével. A mozgalmas kilencvenes évek fontos szerep-
lője volt a Mohácsi Vámhivatal életében dr. Kaizinger Tibor, a 
NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnöke, akkor a VPOP 
Határügyi Főosztályának vezetője. Barics Ferenc dél-dunántúli 
régiófelelős, aki a Vám- és Pénzügyőrség Baranya Somogy és 
Tolna megyei Parancsnokságán parancsnokhelyettesi poszton 
szolgált, és kapcsolattartó volt a embargó szolgálat ellenőrzé-
sének területén.

-gados-

Előző lapszámunk megjelenése óta Pálffyné Hamara 
Katalin adóügyi tisztviselő (65), Tamás László ny. pénz-
ügyőr őrnagy (98) győri, győri, Sike István ny. pénzügyőr 
őrnagy (72), dr. László Pál ny. pénzügyőr ezredes, főor-
vos (82) nagykátai, Temesvári Ferencné (Miskolczi Mar-
git) ny. pénzügyőr őrmester (90) szegedi, Hüse János ny. 
pénzügyőr alezredes (86) hajdúszoboszlói, Ehmann Irén 
APEH-nyugdíjas (85) pécsi, Szöghiné Rau Mária ny. pénz-
ügyőr őrnagy (59) kiskunhalasi, Nagy Kálmán ny. pénz-
ügyőr alezredes (92), Herczog Istvánné ny. pénzügyőr 
törzszászlós (67), Csíkos Endre ny. pénzügyőr ezredes 
(73)  budapesti, Gombás Lívia ny. polgári alkalmazott 
VP (68) bakonyszentkirályi, Molnár László ny. pénzügyőr 
törzszászlós (74) kelebiai, Zsolnai György ny. pénzügyőr 
zászlós (71) záhonyi nyugdíjastársunk elhunytáról kap-
tunk értesítést.

Nyugodjanak békében!

GYÁSZ

Százéves a Mohácsi Vámhivatal


