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Küszködve, korlá-
tozott lehetőségek 
közepette, sok al-
kalmazkodással, de 
a NAV NYOSZ köz-
ponti rendezvényeit 
sikerült megvalósí-
tanunk az elmúlt 
évben. Az év azon-
ban mégis szomo-
rúsággal végződött, 
hiszen elveszítettük 
Bozányné Nemes 
Rita titkár asszonyt, 
akinek az energiájá-
ra, nélkülözhetetlen 
munkájára már nem 

számíthatunk többé. Pedig feladatok, események sora vár ránk 
idén is. Utódjának megtalálása váratlan feladat elé állította az 
elnökséget.

Legutolsó elvégzett hivatali feladatai között előkészítette a 
jövőnkre ható fontos megbeszélést Vágujhelyi Ferenc államtit-
kár úrral, a NAV vezetőjével. A megbeszélés december 20-án 
történt, az azóta eltelt két hónapban – a NAV vezetésnek kö-
szönhetően pozitív irányba – felgyorsultak az események. Több 
felvetett, együttműködést érintő kérdésben a NAV NYOSZ szá-
mára jó eredmények születtek.

Harminc éve, 1992. február 22-én alapították meg az addig 
is működő pénzügyőr nyugdíjasok szervezetét, alapszabállyal, 
programmal, bírósági bejegyzéssel. Azóta többször nevet váltott, 
majd kibővült a ma NAV NYOSZ, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Nyugdíjasainak Országos Szövetsége néven működő, 45 klubot 
és 2300 főt felölelő szervezet. Megünneplésére biztonságos 
járványügyi helyzetben kerítünk sort.

Eseménydús márciusra készülünk. Három fontos jubile-
umot ünnepelünk ebben a hónapban. Januárban nyitotta 
meg Varga Mihály pénzügyminiszter úr a gróf Lónyay Meny-
hért bicentenáriumi emlékévet, amelynek első eseménye a 
Pénzügyminisztérimban tartott ünnepség volt.  Koszorúzások, 
emléktábla-avatás a Mátyás utcában szerepel az ünnepi prog-
ramban. Május hónapban Lónyán és Tuzséron (Lónyay Meny-
hért szülőhelye és lakhelye) emlékkonferencián és más ren-
dezvényeken egy nagyobb létszámú delegációval háromnapos 
kirándulás keretében veszünk részt a NAV NYOSZ részéről.

Az egykori pénzügyminiszter reneszánszát pénzügyőrök in-
dították el még a nyolcvanas években, amikor a Beregsurányi 
Vámhivatal munkatársai Nagy Gábor parancsnok kezdeménye-
zésére megtisztították a leromlott állapotban lévő sírkápolnát 
Lónya községben. Ezt követte egy emléktábla elhelyezése az 

egykori Pénzügyminisztérium falán a budai Várban. A fővárosi 
nyugdíjasok ide jártak koszorúzni évente március 10-én, mert 
e napon írta alá gróf Lónyay Menyhért 1867-ben a rendeletet, 
amelyben intézkedett az önálló Magyar Királyi Pénzügyőrség 
megalakításáról a modern magyar pénzügypolitika új intéz-
ményrendszerének keretében. Ennek éppen 155 éve.

Mivel a Pénzügyőr Zenekar idén ünnepli működésének 80. 
évfordulóját, mint a korábbi évtizedekben oly sokszor, ünnepi 
hangversenyen mutatják be legújabb műsorukat a Művészetek 
Palotájában, amelynek keretében bizonyára megemlékeznek a 
többi jubileumról is.

Az ünnepi eseményeken túl készülünk a küldöttértekezletre, 
a nyárbúcsúztató fesztiválra, az idősek napjára. Lesz tehát fel-
adatunk bőven! Idén bátrabban találkozhatnak nyugdíjasaink 
egymással, a megélénkülő klubélet jelei már most, kora tavasz-
szal mutatkoznak.

Mindehhez jó egészséget és sok sikert kívánok!
dr. Kaizinger Tibor 

a NAV NYOSZ elnöke

Jubileumok éve

Bemutatkozó 
látogatás 
Vágujhelyi Ferenc a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt vezető ál-
lamtitkár december 20-án fogadta a NAV NYOSZ delegációját, 
dr. Kaizinger Tibor elnököt, Horváth Attila és Horváth Zoltán 
alelnököket és Vilmányi Anikó gazdasági felelőst. A NAV ré-
széről (a fényképen látható sorrendben, balról jobbra) dr. Vas 
Adrienn KEKI igazgató, Márton Judit NAV KI főigazgató helyet-
tes, valamint dr. Albert Éva GEI igazgató vett részt a megbe-
szélésen.

A látogatás során dr. Kaizinger Tibor, a szövetség elnöke né-
hány gondolattal kiegészítette az előre megküldött bemutatkozó 
anyagot, majd szóban is felvázolta az írásban jelzett témakörök 
lényegét. 

Vágujhelyi Ferenc államtitkár kifejtette, hogy a társadalmi ko-
hézió fontos eleme, ha egy munkáltató foglalkozik a nyugdíjasa-
ival. Ezt az alapvetést követve támogatásáról biztosította a szö-
vetséget, rajta keresztül a NAV nyugdíjasait. Az együttműködési 
megállapodás jogszabályi változások miatti aktualizálása után, 
a NAV a lehetséges támogatást a jövőben is biztosítani fogja.

(További részletek olvashatók a NAV NYOSZ honlapja „Csak 
tagoknak” rovatában.)

Horváth Attila 
alelnök
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Kétszáz esztendeje, 1822. január 6-án született gróf Lónyay 
Menyhért, aki előtt emlékévvel tisztelgünk. Az ünnepi esemény-
sort a Pénzügyminisztériumban rendezett konferencia nyitotta 
meg, amelyen a NAV NYOSZ-t dr. Kaizinger Tibor elnök, Untener 
Erika kulturális felelős és B. Gados Júlia elnökségi tag képvi-
selte.

Idézzük fel röviden a gazdag pályafutás fontos állomásait. 
A magát Koppány nemzetségéből eredeztető családba szüle-
tett dr. nagylónyai és vásárosnaményi gróf Lónyay Menyhért 
(Nagylónya, 1822. január 6. – Budapest, 1884. november 3.) 
magyar arisztokrata politikus, publicista, előbb magyar pénz-
ügyminiszter az Andrássy-kormányban 1867–1870, majd az 
Osztrák–Magyar Monarchia közös pénzügyminisztere 1870 és 
1871 között, ezt követően a Magyar Királyság miniszterelnöke 
1871-től 1872-es lemondásáig. A Magyar Tudományos Akadé-
mia tagja, majd annak elnöke 1871-től 1884-ben bekövetkezett 
haláláig. Számunkra különösen fontos személyiség, a modern 
magyar pénzügyigazgatás megteremtője, aki 1867. március 
10-én, az 1/1867. számú körrendeletével létrehozta a magyar 
királyi felügyelőségeket, amelyek alárendeltségében létrejött az 
önálló Magyar Királyi Pénzügyőrség.

Elődjének életútját, magas szintű szakmai tudását és haza-
szeretetét méltatta Varga Mihály pénzügyminiszter az emlék-
évet megnyitó eladásában. Őt követte dr. Kaizinger Tibor NAV 
NYOSZ elnök, bemutatva a Szövetség kezdeményező szerepét a 
Lónya községben álló Lónyay-sírkápolna felújításában, a 2018-
as ünnepélyes avatásról készült fotókkal illusztrálva előadását. 
Bejelentette egy Lónyay-emléktábla elhelyezésének tervét, 
amelynek felavatására felkérte a pénzügyminiszter urat.

Az egykori pénzügyminiszter méltatása mellett dr. Tilki Attila 
vásárosnaményi országgyűlési képviselő előadásából kiderült, 
hogy a beregi térség nagyon készül az emlékév megünneplésé-
re. A kíséretében jelen levő térségi polgármesterek ezt megerő-
sítették. Tájékoztatása szerint, minthogy nagy érdemei voltak 
Lónyay Menyhértnek a vasútfejlesztés és a vízgazdálkodás te-
rületén is, ezért e témákban ugyancsak konferenciákra kerül 
sor az év során. 

A negyedik előadó, Cieger András történész könyvet írt Lónyay 
Menyhértről, tehát jól ismeri az ünnepelt életét, szakmai pálya-
futását. Mint elmondta később, az időhatár sajnos korlátot sza-
bott az életút részletesebb ismertetésének. 

Ezt követte gróf Lónyay Menyhért márványtáblájának megko-
szorúzása a minisztérium főlépcsőjénél, majd a résztvevők meg-
tekintették az eredeti dokumentumokat bemutató vit ri neket.

g.

Lónyay-emlékév

Emlékezzünk…
155 éve történt, hogy 1867-ben a kiegyezéssel megszületett a 
dualista, kétközpontú állam, az Osztrák–Magyar Monarchia. Ezt 
az 1867. évi XII. törvénycikk erősítette meg, amely Magyarorszá-
gon önálló államiságot biztosított, lehetővé téve a gyors polgári 
fejlődést. Ennek része, hogy Lónyay Menyhért (1822–1884) 
magyar királyi pénzügyminiszter 1867. március 10-én 
Budán kiadta 1. számú körrendeletét, mely többek 
között a következőkről rendelkezett: 

„1/ A m.k. pénzügyminiszterium alá rendelt 
minden hatóságoknak és hivataloknak hiva-
talos függése a bécsi cs.k. pénzügyminiszté-
rium tól a mai napon megszünvén, (Cim) a mai 
naptól kezdve minden, Magyar- és Erdélyor-
szág területén a pénzügyi szakmát illető ügy-
ben utasitásait csak is tőlem, illetőleg a m.k. 
pénzügyminiszteriumtól veendi, és jelentéseit 
ugyanoda teendi.

2/ Az említett viszonynak megszünte folytán 
minden Magyar és Erdélyország területén lévő pénz-
ügyi hatóság és hivatal megszünik az eddigi >cs.k.< 
nevezetet vinni és ez mindenütt >magyar királyi< cimmel cse-
rélendő fel, az eddigi >cs.k. kerületi pénzügyigazgatóságok< 
pedig ezentúl >Magyar királyi pénzügyi felügyelőség< nevezetet 
nyernek és e nevezetet fogják hasz nálni.”

E miniszteri parancs kifejezte a pénzügyi kormányzat aláren-
deltségéhez tartozó intézmények nemzeti jellegét, független-
ségét, a korabeli szoros osztrák–magyar közigazgatási rend-
szerben. Megszűnt a Bécshez kapcsolódó szolgálati viszony, a 
hivatalos nyelv a magyar lett, a szolgálati érintkezésben, a cím-
táblákon és a hivatalos pecséteken.

A 200 éve született Lónyay Menyhért vezetése alatt többek 
között megalakult a „Magyar királyi pénzügyi felügyelőség” alá-
rendeltségében a Magyar Királyi Pénzügyőrség testülete. A ma-
gyar pénzügyminiszter volt az, aki 1867. július 21-én kibocsátott 
rendelvényével, a különböző időszakokban kiadott számtalan 

rendeletben foglalt pénzügyi szabályokat összerendezte, és tár-
gyanként átalakítva külön füzetekben való kiadását rendelte el.

Címe a „Pénzügyi törvények és szabályok hivatalos össze-
állítása” volt, húsz füzetre tervezték. 1868-ban jelent meg a 
huszadik füzet, mely a pénzügyőrségi szabályokat tartalmazta, 
első fejezete a pénzügyőrség rendeltetését így határozta meg: 
a csempészetnek, a pénzügyi törvények és szabályok áthá-

gásának a megakadályozása; ezen törvények alól kibúvó 
személyeknek a felderítése és kézre kerítése, a pénz-

ügyi hivatalok és tisztviselők ellenőrzése, hivatalos 
eljárásaikban támogatásuk. A törvény által meg-

határozott esetekben, az illetékes hatóság fel-
szólítására a közbiztonsági intézkedések végre-
hajtása, segítése.

A vámszedés történetében a legfontosabb 
lépés az 1867. évi XVI. törvénycikk a kereske-
delmi és vámszerződés megkötéséről Ausztriá-
val (vámunió), érintetlenül hagyva ez eddig ér-

vényben lévő vámtörvényeket és szabályokat. Az 
adó és vámhivatalok ekkor még együtt működtek, 

később fokozatosan szétválasztották őket. A Pesti 
Fővámhivatal, majd az 1868-ban felállított Pozsonyi 

Fővámhivatal voltak az elsők, majd őket követte a többi 
hivatali szétválás. 1872. január 1-jétől számítható a független 
magyar vámhivatali rendszer kialakulása.

A magyar történelem során egészen napjainkig, az itt élők 
kitartásával, szorgos munkájával minden időben sikerült ren-
dezni igazgatási intézményeinket. Számos alkalommal változ-
tak az adott helyzettől függően a szervezetek, a feladatok, ha-
táskörök, az elnevezések, de mindig felismerték, hogy ezeknek 
milyen nagy jelentősége van az állami feladatok megoldásában, 
az állami bevételek alakulásban.

Fontos a múltunk, őrizni kell ennek az eszmének a szellemi-
ségét, az elért eredményeket, hogy sikeresek legyünk a jelen-
ben és a jövőben egyaránt.

Turi Zsolt 
pénzügyőr őrnagy, szakértő

NAV KEKI Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum
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Évekkel ezelőtt, amikor be-
tegségnek még jele sem volt 
Ritán, szokatlan tarisznyát 
vetett a vállamra ilyesfor-
mán: ha meghalok, a teme-
tésemen te mondd a beszé-
det, mert te olyan szépeket 
tudsz mondani. Meglepő 
kijelentését hasonló morbid 
replikával viszonoztam: na, 
várjunk csak, meglehet, te 
fogsz búcsúztatni engem!

Mert lássuk be, egyetlen 
dolgot nem tudhatunk bizto-
san, ki, mikor távozik ebből 
a világból. A lelki tarisznyá-

ban kezdetben ez a néhány szó kocogott, csak később nőtt 
a súly, amit nem éreztem – nem akartam érezni. Apránként 
tán hozzá is szoktam a nehezedő teherhez. Rita betegségéről 
a többségnek nem volt tudomása, hiszen mindenütt helytállt, 
nem panaszkodott. Utolsó percig a családjáért és értünk, nyug-
díjasokért dolgozott. Nemcsak úgy tett, nem másra tolta a fel-
adatokat, hanem dolgozott! Sok érdes malomkő között ő volt a 
kenyérnek való búzaszem, dagasztásnál a kovász. A türelem, 
remény a mindenkori megoldás. December 22-én a malomkö-
vek összezúzták őt. A gyógyulásába vetett reményt is.

Itt vagyok, Rita, ahogy kérted. S bár csak az én hangom hal-
latszik, tudom, mindenki azonosul szavaimmal, érzelmeimmel 
Záhonytól Letenyéig, Hegyeshalomtól Röszkéig. Hiszen huszon-
három év a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos szolgálatában, az-
tán tartalékos katonaság, majd hét év a Nyugdíjas Szövetség 
titkáraként – ez példás pályafutás.

Tudod, Rita, szépet írni se lehet akárkiről. Hogy szépeket ír-
junk, ahhoz közös múlt, szép emlékek kellenek, kötődés, mint a 
kis herceg a rózsájához. Amit ő gyomlált, öntözött, beszélt hoz-
zá – azaz szeretettel gondozott. Az ilyen gondoskodástól válnak 
különlegessé és fontossá egymás számára az emberek is. Cse-
rébe a rózsa gyönyörködtet. Az ilyen rózsától nem lehet általá-
nosságokkal búcsúzni. Te az itt jelenlévőknek – és akik otthon 
gyászolnak – ilyen rózsa vagy. A rózsatő, melynek talán tövise 
se volt, tavaszra új bimbózásban reménykedett. Mi is ebben bíz-
tunk, hiszen szirmaidra, illatodra még évtizedekig szükség lett 
volna. Az eszünkre telepedő remény és bizakodás elhessegette 
balsejtelmünket a közelben ólálkodó végről. Egy hajnali fagy el-
vitte a mi rózsánkat.

Keresem a hangodat, amit december 20-án 15 óra 7 perckor 
hallottam utoljára.

Keresem az arcodat, mosolyodat, kimeríthetetlen energiá-
dat, munkabírásodat, jelenlétedet.

Keresem szolgálatkészségedet, jóindulatodat, segítő szán-
dékodat, humorodat. 

Keresem a bizalmas magáncsevegéseket a szelíd, téged 
mindenben támogató férjedről, tehetséges, diplomás lányaid-
ról, idős, de méltósággal illetett édesanyádról, családtagjaidról. 
Mely témák elvégzendő hivatalos munkáink szegélyén szóba 
kerültek. És mindezt sokan, sokáig keresni, hiányolni fogják 
széles ismeretségi körödben, országszerte.

Karácsony szent ünnepén és a szilveszter vidám időszaká-
ban fakó, kopott szívvel végeztem dolgaimat. Reggelente azóta 
is úgy ébredek, talán csak álmodtam a szörnyű hírt. Belegon-
dolni se merek, milyen, amikor üresen marad egy hely a családi 
asztalnál, vagy az ágy a te oldaladon. Ahogy íróasztalod is érted 
kiált a Mátyás utcai irodában, ahol te voltál a mindent, minden-
kor megoldó varázsló, a titkár asszony.

Drága Rita!
Olyan fájdalom ez, amelyben nehéz osztozni családoddal. 

De megpróbáljuk, amikor tisztelgünk előtted abban a keserű és 
visszafordíthatatlan helyzetben, amikor minden ilyenkor hasz-
nálatos fordulat – részvétem, mély megdöbbenéssel értesül-
tünk, fájó szívvel búcsúzunk –, minden szó elcsépeltnek tűnik. 
Szemünkben hős vagy, akár pénzügyőr, akár tartalékos katonai 
egyenruhában, akár angyalszárnyakkal a válladon. Lélekben 
átölelve, szeretettel, megbecsüléssel teszek eleget hajdani ké-
résednek – ha már így alakultak a dolgok. És ez annyira nehéz, 
mint amennyire könnyű. Nehéz, mert pótolhatatlan, szívünkből 
kitörölhetetlen vagy, és könnyű, mert tudok szépet – rólad csak 
szépet és igazat – mondani! Kár, hogy ezt te már nem hallod.

A Nyugdíjas Szövetség minden tagja fájdalommal búcsúzik 
tőled.

A rettenetes hír hallatán elsőként felötlő gondolataimmal kí-
vánok üdvözülést számodra Isten tenyerén:

Bárcsak lennél még itt a földön gyarló ördög, mert minket 
nem vigasztal, hogy te már az égben vagy fénylő angyal!

Isten veled, Rita!
Untener Erika

(Elhangzott 2022. január 8-án, Balassagyarmaton.)

In memoriam
Bozányné Nemes Rita

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos 
Szövetsége

Tisztelt Címzett!
Köszönetet szeretnénk mondani kegyeleti szolgáltatásu-
kért, melyet férjem, Valkó József nyugalmazott pénzügyőr 
ezredes temetésén nyújtottak.

A díszőrség méltóságteli szolgálata, és az Il Silenzio fel-
hangzása minden gyászolót meghatott.

Hálás köszönettel:
Valkó Józsefné és családja

Budapest, 2022. 02. 16.

A Püski Könyvesház könyv-
bemutatóján vehették elő-
ször kézbe az olvasók a NAV 
KEKI Pénzügyőr- és Adó-
zástörténeti Múzeum mun-
katársa, Turi Zsolt őrnagy, 
szakértő által írt testülettör-
téneti kötetetet Bittermann 
Béla, a Magyar Királyi Pénz-
ügyőrségi Múzeum alapítója 
címmel.

A limitált, harmadik, bő-
vített kiadást megért köny-
vet a szerző Arnold Mihály 
pénzügyőr altábornagy úr 
emlékére és dr. Andrásfalvy 
Bertalan professzor úr 90. 
születésnapjára aján lotta.

Megvásárolható korlátozottan a Püski Könyvesházban (Bp. I., 
Krisztina krt. 26.), vagy megrendelhető az interneten: https://
puskikiado.hu/turi-zsolt-bittermann-bela-a-magyar-kiralyi-
penzugyorsegi-muzeum-alapitoja.html                                   bog-
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K L U B H Í R E K  .  .  .
Doni hősök emléknapja
A Magyar Királyi Honvédség 2. magyar hadseregének 1943. 
évi doni hadműveleteinek 78. évfordulója alkalmából Sze-
geden is megemlékeztünk az eseményről. Eltelt egy év, és a 
Szegedi Pénzügyőr Klub ismét megjelent a koszorúzási ün-
nepségen 

Előtte részt vettünk a szegedi Jezsuita templom ünnepi misé-
jén, majd utána mentünk a hősök szobrához. A hideg, télies idő 
nem szegte a kedvünket, hiszen télen ez a természetes! Sajnos 
még mindig tart a pandémia, ezért nem sok esemény van, ahol 
találkozhatunk.

Bízva abban, hogy nemsokára szabadabban élhetünk, ké-
sőbb vidámabb témákról is beszámolok.

Addig is jó egészséget kívánok minden olvasónak!
Bajza Lászlóné Ágnes

Fel, Budára!
A Pécsi Vámklub a tavalyi évre tervezett látogatást a Budavári 
Palotanegyedbe, ám csak ez év elejére kapott időpontot, így 
januárban kerítettünk sort a nemrég felújított Szent István-
terem, illetve a királyi lovarda megtekintésére. Mint mindig, 
most is felajánlottuk a lehetőséget Baranya Megyei Adóági 
Klubnak, akik ezt elfogadva csatlakoztak csapatunkhoz, így 
nyugdíjasaink népes csapata kelt útra a hajnali InterCityvel. 
Az idő még télies, deres arcát mutatta, de kultúrosunk – Péter 
– az elmaradhatatlan remek kis welcome drinkkel hidalta át 
a problémát.

Budapesten kiegészült csapatunk az évek során budapesti-
vé avanzsált egykori munkatársakkal. Külön öröm volt újra ta-
lálkozni Farkas István hajdani főnökünkkel, a Pécsi Vámhivatal 
parancsnokával. Együtt kerestük fel a budai Várban a palota 
Szent István-termét, amely mindannyiunkat lenyűgözött. Remek 
idegenvezetést kaptunk, az előadásból sok érdekességet tud-
tunk meg a terem történetéből, előéletéről.

Ezt rövidke szabadprogram követte, melynek során a téli 
napsütésben a sétányról megcsodáltuk a panorámát, közben 
hajdani emlékeinket elevenítettük fel. A nap zárásaként egy ve-
zetett várkerti sétát tettünk, a főőrség épületének érintésével a 

királyi Lovardába mentünk. Ott megcsodáltuk a pompásan nem 
is újjá-, hanem inkább újraépített objektumot, közben szintén 
értékes előadást hallgattunk meg az előzményekről és a Lovar-
da jövőjéről.

Programunk végén a téli napsütésben lesétáltunk a Várkert 
Bazáron át a villamosmegállóba, ahonnan visszamentünk a vas-
útállomásra, és nekivágtuk újra a vonatozásnak. Kissé elfárad-
va, de élményekkel gazdagodva tért haza mindenki. Ismét egy 
szép napot töltöttünk együtt, a kirándulás jól sikerült. Reméljük, 
ebben az évben újra együtt lehetünk különféle közösségépítő 
programjainkon. Legyünk bizakodók, hogy a hosszú pandémia 
után újra visszatér az élet a klubba!

Fischer Péter
Pécsi Vámklub

Klubnap frissen sütött fánkkal
2022. február 09. Az Egri Adóügyi Nyugdíjas Klubban ekkor tar-
tottuk az idei év első összejövetelét, természetesen a biztonsági 
előírások maradéktalan betartásával.

Jó volt ismét látni egymást és tudni azt, kivel, mi történt az 
elmúlt időszakban. Összejövetelünket vidám hangulatú farsan-
gi fánk sütés tette még élvezetesebbé. Ezt a korábbi évekhez 
hasonlóan Tóthné Ági és segítői vállalták magukra. Míg ők a 
konyhában szorgoskodtak, addig mi alaposan átbeszéltük az 

idei évi foglalkozási tervet. Meghallgattuk Sebőkné Jolika elmúlt 
évi pénzügyi gazdálkodási beszámolóját, valamint az idei terve-
zetet is, amelyeket elfogadtunk. A jelen lévő tagok befizették az 
idei tagsági díjat is.

Szomorú kötelességünknek tettünk eleget, amikor megem-
lékeztünk két elhunytról: Bozányné Nemes Ritáról a NAV NYOSZ 
titkáráról, valamint klubtársunkról, Wágner Károlyról. Nyugodja-
nak békében!

Figyelmünket azonban egyre inkább elterelte az időközben 
elkészült illatozó, csodálatos, frissen sütött fánkhalom, amiket 
saját készítésű lekvárokkal fogyasztottuk el. Ismét jó hangulatú 
klubfoglalkozáson vettünk részt.

Lejegyezte: 
Nagy Jánosné Márti

klubtag
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Sikeres klubdélelőtt
A nemzetközi vámnapon, január 26-án a Hajnal presszó kü-
löntermében megrendezte az idei év első klubfoglalkozását a 
Szombathelyi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub. A pandémia ellenére 
20 fő tisztelte meg jelenlétével az eseményt, örültünk egymás-
nak. A valaha szebb napokat megélt nemzetközi vámnapról 
Kiss László klubtagunk tartott élményszámba menő megemlé-
kezést, saját pénzügyőr-történeteivel fűszerezve a gondolatait. 
Gratulálunk!

Ezt követően a tagdíjak beszedésére került sor, és elfogyasz-
tottuk támogató tagunk, dr. Stampfel Balázs által biztosított íz-
letes szendvicseket.

Étkezés után a 2022. évi programtervezet megvitatása kö-
vetkezett. Megállapodtunk abban, ha a járványügyi helyzet 
lehetővé teszi, a programokat igyekszünk megvalósítani. A ha-
gyományos többnapos kirándulás helyszíne még kérdéses, de 
biztosan sikerül közös nevezőre jutni, mert ezek az utak mindig 
remekül sikerültek.

Végezetül klubvezetőnk, Rózsa Róbert javaslatára minden-
ki egy rövid anekdotát mondott el, amelyeken jókat derültünk, 
szórakoztunk. Nagyon kellemes, tartalmas órákat töltöttünk 
egymás társaságában, és azzal búcsúztunk, hogy legközelebb 
március elején ismét találkozunk.

Szalay István
klubtag

Jól kezdődött
Elindulhat a klubélet, a Pest megyei Adóági klub már megtartot-
ta évnyitó klubgyűlését. Mielőtt ránk törne a Covid 5. hulláma, 
gyorsan szerveztünk a Mátyás utcába egy klubnapot. Ismertet-
tük a 2021. év beszámolóját, befizettük az ez évi tagdíjakat és 

megbeszéltük az idei programokat. Két új tagot is köszöntöttünk 
sorainkban, Erika január 1-jén ment nyugdíjba és máris csatla-
kozott hozzánk! Pezsgővel kívántunk egymásnak jó egészséget 
és sok jó programot.

Hamarosan ismét találkoztunk – Szinyei Merse Pál képe-
it néztük meg a Nemzeti Galéria kiállításán. Szinyei nagysága 
abban rejlik, hogy francia kortársaival, az impresszionistákkal 
egy időben, de tőlük függetlenül, önállóan fedezte fel a napfény 
formákat felbontó és színalakító szerepét. Legismertebb képei: 
Majális, Pipacsos mező, Lilaruhás nő, Szerelmespár, Pacsirta, 
Ruhaszárítás, Léghajó. 

Aki esetleg nem tudja, a Lilaruhás nőt a várandós feleségéről 
mintázta. A Majális című festményen pedig a hason fekvő alak 
maga a festő.

Élményekben gazdag programot töltöttünk együtt, jól kezdő-
dött az év!

Kormosné Takács Tünde
klubvezető

Nyitás az Arrabona Adóügyi 
Klubban
2022. január 14-én, szokott helyünkön, az Igazgatóság úgyne-
vezett Ferences termében kiértékeltük a 2021-es évet, mely 
időtartamában csonkára sikeredett a Covid miatt, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló időben tartalmas programokat sikerült szer-
vezni.

A vezetőség ismertette a 2022. évi programtervet, mely 
nagy élményeket tartogat a klubtagoknak. Mindez persze a 
járvány miatt sokféleképpen alakulhat, de reménykedünk. El-
fogadtuk a tavalyi pénzügyi teljesítést és az idei tervet, meg-
nyugodva konstatáltuk, hogy a programokra a fedezet rendel-
kezésre áll.

Szentesné Gulyás Katalin klubvezető megköszönte az átlag-
nál több munkát végzőknek egész évi tevékenységüket, elisme-
rő emléklappal és némi boldogsághormonnal (csokival) hono-
rálta a kézműves alkotóinkat, akik közül Kleinné Beke Marika 
igen, Reider Éva nem volt jelen.

Azt sajnálattal állapítottuk meg, hogy a korábbi évek évnyi-
tójához képest kevesebb volt a létszám, és az előző évektől el-
térően nem készültünk sütivel, pezsgővel sem. Ennek ellenére 
örültünk egymásnak. Remélem, a programok újra összerázzák 
a csapatot és új tagokat is vonzanak!

Horváth Attila

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kérem tisztelt olvasóinkat, hogy a 2022 júniusában megje-
lenő lapszámunkhoz május 10-ig küldjék el kézirataikat és 
JPEG-formátumú fényképeiket az amilapunk2@gmail.com 
elektronikus levélcímre, vagy a NAV NYOSZ 1093 Budapest, 
Mátyás u. 16. postacímre. Kérem továbbá, hogy a terjede-
lem ne haladja meg az egy oldalt (12-es betűméret, másfe-
les 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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Farsangi sütizés
Végre megtartottuk az első klubnapunkat a Mátyás utcai szék-
házban! A februári farsang szellemében a csoport tagjai finom 
süteményekkel vendégelték meg egymást, és a tagdíjak, belé-
pők befizetése is megtörtént. Varga Sándor klubvezető ismer-
tette az idei év már leszervezett és szervezés alatt álló igazán 
érdekes és változatos programjait egészen augusztus végéig. 
Reméljük, hogy a koronavírus nem rondít bele, és az őszre be-
tervezett programok is megtarthatók lesznek!

Nagyon változatos és jó programok várnak ránk. Előre is kö-
szönjük! A vezetőség megköszönte a megjelenésünket és hiá-
nyolta a távolmaradókat! 

A Kelet-budapesti Adóügyi Klub tudósítója:
Grivant József

Pécsi klubok 
együttműködése 
A Baranya megyei Adóági Klub ebben az évben a helyzet normali-
zálódásában bízva szervezte meg az immár hagyományossá vált 
év eleji vezetői megbeszélést, amelyre a Pécsi Vámklub vezető-
sége is meghívást kapott. A két klub ugyanis egy szóbeli meg-
állapodás alapján 2012-től a kirándulásokon, rendezvényeken 
együttműködik. Ennek gyümölcse beérett, hiszen minden évben 
közösen szervezzük a jó hangulatú kirándulásokat. Ez volt az ap-
ropója a mostani találkozónak is, hiszen idén is együtt szervez-
zük a programokat a torlódások elkerülése, illetve a tagság minél 
színesebb, élménydúsabb évének megszervezése érdekében.

Mindkét klub sok ötlettel állt elő. Ám tekintettel arra, hogy az 
év véges számú napból áll, továbbá az anyagi forrásaink is korlá-
tozottak, így a feladat hosszas fejtörést okozott, de megszületett 
a végeredmény. Úgy gondoljuk, ismét sikerült egy tartalmasnak 
ígérkező évet előkészítenünk. Reméljük, a pandémia miatt nem 
kell programot lefújnunk. A tervezet a közeljövőben megtartan-
dó idei első klubgyűléseken kerül a tagság elé. Bízunk abban, 
hogy a tagok támogatni fogják a kezdeményezéseinket és eset-
legesen új javaslatok is születnek.

A hivatalos teendőket rövid tapasztalatcsere, kötetlen be-
szélgetés, poharazgatás és vezetőtársunk ízletes pogácsájának 
elfogyasztása követte. Mindkét tárgyaló fél nevében mondha-
tom, összejövetelünk nagyon eredményes volt. 

Fischer Péter
Pécsi Vámklub

Ünnepi találkozó
Évzáró-évnyitó összejövetelt szervezett a Debreceni Klub is, de 
csak csendesen, hasonlóan az eltelt esztendőhöz. Az előzőek-
hez igazodva a Fandangó étterem adott helyet az összejövete-
lünknek.

Habár a létszám is mutatta, hogy óvatosságra vagyunk kész-
tetve, de a bejelentkező klubtagok megérkeztek a várt együtt 
töltendő közös estére, az évzáró találkozónkra. Az újratalálko-
zás jó érzésével foglaltunk helyet az asztaloknál.

A klubvezetőnk köszöntője után évértékelést tartott, összeg-
zést az elvégzett munkánkról, s a 2022. év előttünk álló felada-
tairól is kaptunk rövid tájékoztatást és ajánlásokat. Hallhattunk 
többek között a NAV NYOSZ vezetőségben történt változásokról, 
és a szervezeti átalakításról is részletes ismertetést kaptunk.

Köszöntötte továbbá a kerek évfordulósokat, s elismerő ok-
leveleket, valamint tárgyjutalmakat adott át a tisztelt kollégák-
nak. Megköszönte az aktívabbak munkáját, elismerő köszönő 
szavakkal méltatta az év során a rendezvényeinkben szorgos-
kodókat. 

Területi referensünk, Balogh László úr elismerő szavaival 
emelte az est hangulatát. Méltatta klubvezetőnk erőn felüli, ki-
tartó munkáját, és egyben kérte a klubtagok további aktív támo-
gató hozzáállását.

Ezt követően elfogyasztottuk a bőséges és finom vacsorát, 
amit Lajtosné Marika saját készítésű ízletes tortájával koronáz-
tunk meg. A tortával megemlékeztünk arról is, hogy idén 10 
éves az újjáalakult klub.

Vártuk, igen vártuk már ezen összejövetelünket. Készültünk 
rá, s várakozásunknak megfelelően sikerült. Nagyon jó volt az 
együtt töltött esti találkozás a közös asztalnál, megosztani egy-
mással szeretetteljes gondolatainkat. 

Gorzsás Antal

Leesett az idei első hó itt, az Alpokalján, és végre eljutot-
tam odáig, hogy megírjam az első „nem is tudom minek 
nevezzelek”-et, mondjuk cikket vagy beszámolót, amire már 
régóta biztattak a klubtársaim. Igaz, a generációváltás, va-
gyis a Soproni Pénzügyőr Klub vezetőjévé választásom óta 
eltelt fél év adott volna már témát. Mint például a Ság-hegyi 
és a sárvári buszos kirándulásunk élményei, vagy október 
23-án, a vén diófa alatt tartott kerti parti. Úgy látszik, meg-
érett az idő…

Az idei vámnapra való megemlékezés keretében, a vírus-
helyzet miatt január 29-ről, február 5-ére halasztva, szomba-
ton, egy gyönyörű szép napfényes téli napon, megtartottuk az 
idei első találkozónkat, és közösen megnéztük a régen Erdei 
malom, ma Kárpáti malom néven ismert, remekül felújított 
épületegyüttest, malommúzeumot.

A malom megtekintése Dr. Kárpáti György élménydús 
és alapos vezetésével történt. A malmot felújító és névadó 
vezetőnk, a Sopronban nagy tiszteletnek örvendő házior-
vos, amatőr történész, fotográfus, tájékoztatójával, filmve-
títéssel, történetekkel színesítve vezetett minket. A nagyon 
részletes és látványos „idegenvezetés” során szép és ta-
nulságos élményekkel gazdagodtunk! Köszönjük a doktor 
úrnak!

Az idei első közös klubprogramunk tehát Sopron régi építé-
szeti emlékeinek felidézése keretében zajlott. Akár jelképes-
nek is vehetjük ezt az úti célt, hiszen egy malomban őrölünk. 
És persze örültünk, hogy ismét találkozhattunk. 

Bizakodunk, hogy a vírusos időszak mielőbb végleg elmú-
lik, és nem rontja el az erre az évre tervezett tavaszt/nyarat/
őszt váró további programjainkat!

Arató Csaba
klubvezető

EGY MALOMBAN ŐRÖLÜNK
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Búcsú Fehér 
Sándortól

Kedves kollégánktól kell 
búcsút vennünk, akinek 
emlékét sokan megőriz-
zük szívünkben. Szelíd 
természete, segítő szán-
déka ismertté tette a tes-
tületben. Gazdag életút 
áll mögötte, ennek fel-
idézéséhez ő maga járult 
hozzá. Még 2010 végén 
jelent meg a „Memo-

ár” című írás A Mi Lapunk hasábjain, amelyben Fehér Sándor 
nyugállományú pénzügyőr ezredes bepillantást enged életébe. 
Életútja 1934-ben kezdődött a Lakitelek környéki tanyavilág 
egyikében. Kovácsmester édesapja szívesen támogatta volna 
szorgalmas, okos fiát az iskoláztatásban, de anyagi lehetőségei 
ezt nem igazán tették lehetővé. A kitűnő tanuló Sándor maga 
intézte el a gimnáziumba kerülését, majd 1964-ben le is érett-
ségizett a Kecskeméti Katona József Gimnáziumban.

Sportszeretetének sokat köszönhetett több szempontból, az 
atlétika és a labdarúgás művelése például utazásokat, szállás- 
és étkezési támogatást is jelentett számára. A Testnevelési Fő-
iskolára a túljelentkezés miatti helyhiányra hivatkozással nem 
vették fel, viszont a katonaság tárt karokkal várta. Leszerelés 
után a Vámőrség toborzó felhívására jelentkezett, és 1957 au-
gusztusában megkezdte szolgálatát a budapesti 5. sz. Vámhi-
vatalban, Buttkai László vezetése alatt. A sportolást sem kellett 
abbahagynia, mivel a testület vezetői közül többen kedvelték a 
labdarúgást, ezért elhatározták, hogy létrehoznak egy labdarú-
gó szakosztályt. Ennek fő mozgatói voltak Daczi József országos 
parancsnokhelyettes, Fülöp József személyzeti vezető, Szalóki 
Lajos és Tihanyi Béla.

A „Memoár” sok régi kollégát említ, s a vámszakma szereteté-
ről szól, amit továbbra is művelhetett a pénzügyőrség és a vám-
őrség 1964-es összevonása után. Fejlődésnek indult a turizmus 
ezekben az években, s őt áthelyezték a 15. sz. Vámhivatalba, a 
növekvő utasforgalmi ellenőrzések területére. Mint írja: „Ezt a 
megterhelő munkát csak összeszokott, jól felkészült kollégákkal 
lehetett végezni, és kellett hozzá egy agilis, jól felkészült, segítő-
kész részlegvezető, mint Balogh Gyuri (dr. Balogh György későbbi 
országos parancsnok), akit mindannyian elfogadtunk. Nem vé-
letlen, hogy ettől a vámhivataltól került ki sok későbbi vezető.”

Testületen belüli pályamódosítással 1973-ban vége szakadt 
a vámszakma gyakorlásának, ugyanis teljesen új feladatokkal 
bízták meg. Az anyagraktár parancsnoka lett, majd 1978-ban 
dr. Szente Gyula fővárosi parancsnok egyik helyettese. 1983-
ban újabb korszak következett: megválasztották a VPOP párt-
bizottsága titkárának. Mivel nem működött a testületnél szak-
szervezet, ezért leginkább a hivatásosok érdekvédelmi szerepét 
töltötte be ebben a pozícióban. 1987-ben kinevezték a VPOP 
személyzeti osztály vezetőjének s ebből a pozícióból vonult 
nyugállományba 1989 végén, ötvenöt éves korában.

Nyugdíjasként viszont visszatérhetett szeretett szakmájához 
– vámszakértőként dolgozott egy cégnél. Nem szakadt el a tes-
tülettől, kollégáktól sem, hiszen a szintén nyugalomba vonult or-
szágos parancsnokhelyettes dr. Szente Gyula vezetésével 1992. 
február 22-én megalakult nyugdíjasszervezet vezetőségében 
majd elnökségében kezdetektől részt vett különböző reszortok 
felelőseként, végül alelnökként. Visszavonulásáig az eltelt csak-

nem húsz esztendő alatt együtt dolgozhatott dr. Szente Gyula, 
dr. Garamvölgyi Károly és Czikora András elnök urakkal.

Magánéletének alakulásában szintén szerepet játszott a 
vámszakma. „A feleségemet 1961 tavaszán ismertem meg, 
amikor egy napra a 11. sz. Vámhivatalhoz vezényeltek szolgá-
latra. Egyik feladatom a Sertésvágóhíd export szállítmányának 
a kiviteli vámkezelése volt. Egy csinos hölgy volt az ügyintéző, 
aki a fuvarleveleket a vám elé állította. Mivel csinosnak talál-
tam, visszaadtam javításra, hogy tovább tartson a vámkezelés. 
Ez olyan jó sikerült, hogy már több mint negyvennyolc éve élünk 
boldog házasságban. Egy leányunk született, Gabriella, külker 
végzettséget szerzett, férje villamosmérnök, két unokával aján-
dékoztak meg bennünket, sok örömet hoznak életünkbe. Azon 
kevesek közé tartozom, akik elégedettek sorsuk alakulásával.”

Ennek a tartalmas, teljes életnek a végére tett pontot a 
sors. Fehér Sándor nyugalmazott pénzügyőr ezredest 87 éves 
korában kísértük utolsó útjára. A nyugdíjas kollégák nevében 
dr. Kaizinger Tibor elnök köszönt el elődjétől, aki őt szemelte ki 
a szövetség alelnöki posztjára visszavonulása előtt.

Sándor, nyugodj békében!

Születésének 280. és halálának 235. évfordulója alkalmából a 
2021-es évet Benyovszky-emlékévvé nyilvánították. Ennek so-
rán számos rendezvényre került sor. Nemzetközi tudományos 
tanácskozást rendeztek a 
Magyar Nemzeti Múzeumban, 
a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
irodalmi szimpóziumra került 
sor. A Pesti Magyar Színház 
előadásában bemutatták a 
Benyovszky, a szabadság sze-
relmese című musicalt, amit 
az ősbemutatót követően itt 
láthat majd a közönség az 
előzetes elképzelések szerint 
2022 második felétől.

A jubileumi Benyovszky-
emlékév alkalmából a Ma-
gyar Posta emlékbélyeget 
adott ki. A Magyar Nemzeti 
Bank pedig emlék díszérem kiadásával tisztelgett a világhírű 
magyar utazó, katona, hajós, földrajzi leíró és diplomata életút-
ja előtt. Decemberben köztéri Benyovszky-szobor felállítására 
került sor.

2022 januárjában a Stefánia Palotában a Csáky Imre: 
Benyovszky Móric grófi címereslevele – Mária Terézia – 1778 
címmel latin-magyar-angol nyelvű sorszámozott díszkiadású kö-
tetet mutattak be ünnepélyes keretek között.

A Benyovszky-emlékév zá rá saként a szobor felállításának 
helyszínét hamarosan Benyovszky térnek fogják elnevezni Buda-
pest VIII. kerületében. Az emlékév eseményeire – közvetítésem-
mel – meghívást kapott a Fővárosi Pénzügyőr Klub néhány tagja, 
akik a Benyovszky Társaság elnökének, G. Németh Györgynek 
lelkes előadása óta feltétlen hívei lettek a XVIII. századi neves 
világutazónak, akit Madagaszkár királyaként is emlegettek.

Zelenka István
Fővárosi Pénzügyőr Klub

Tisztelgés a 
világjáró előtt
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Szerveződő nyugdíjas élet
Harminc éve, 1992. február 22-én öltött hivatalos formát a pénz-
ügyőr nyugdíjasok szervezete Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíja-
sainak Egyesülete néven a Vám- és Pénzgyőrség Országos Pa-
rancsnoksága egyetértésével és anyagi támogatásával. Ez adja 
a jelenleg NAV NYOSZ néven ismert szervezet fundamentumát. 
Sok minden megváltozott, de a létezésünkhöz nélkülözhetetlen 
pénzbeli segítség most is minden évben megérkezik a NAV-tól, 
amit nem lehet eléggé megköszönni. Megalakulásunkat követő-
en újabb és újabb igények, elgondolások alapján szélesedtek, 
egyúttal finomodtak a nyugdíjasokkal való törődés lehetőségei. 
Ezek sorába tartozik, hogy az eredetileg Budapesten formálódó 
közösség intenzíven fejlődő életét látva egyre több vidéki klub 
alakult meg az évek során. Az egyesületi keret már nem volt 

elegendő ehhez a gyarapodó létszámhoz, ezért 1998. március 
12-én az akkoriban még háromévente tartott tisztújító küldött-
gyűlés egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az egyesület ne-
vét Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége 
elnevezésre változtatja.

A szervezet elnöke, dr. Szente Gyula beszámolójában elhang-
zott, hogy a budapesti szervezeten kívül 21 vidéki klub és tagozat 
fogja össze a mintegy ezerfős tagságot. Arra törekszik az elnök-
ség, hogy számukra tartalmasabb, színesebb szervezeti életet, 

fokozottabb megbecsülést teremtsenek. Különösen fontosnak 
ítélte a szociális gondoskodás területét. Megállapította, hogy a 
növekvő pénzügyi forrásoknak köszönhetően erre egyre több 
lehetőség adódik. Az idősek segítésében, ellátásában az Orszá-
gos Parancsnokság az általa létrehozott Szociális Bizottság ré-

vén tevékenyen részt vesz. Ebben a bizottságban az egyesület is 
képviselteti magát. A beszámolóból kiderül, hogy a kegyeleti gon-
doskodás viszont a hatályos rendelkezések ellenére csak többé-
kevésbé működött. Bár a vezetők többsége ezt a témát szív ügyé-
nek tekintette, néhány helyen alig foglalkoztak vele. A klubélet 
lehetőségei – rendszeres összejövetelek, előadások stb. – között 
kiemelkedő eseménynek számított az évenként megrendezett or-
szágos találkozó, amelynek helyszíne Pasarét volt. 

Mi foglalkoztatta az akkori hozzászólókat? A nyugdíjasok 
testületi foglalkoztatásának hangsúlyozása, amely évtizedes 
tapasztalatok átadását is jelenthetné a fiataloknak, többet kell 
foglalkozni a betegekkel, a rossz jövedelmi viszonyok között 
élőkkel. Ugyanakkor dicsérték az egyesület fejlődését a meg-
alakulás óta eltelt hat évben 

A tisztújítás során a küldöttek megszavazták elnöknek 
dr. Szen te Gyulát, helyettesének dr. Faragó Ambrust, tagoknak 
Csánki Andrást, Molnár Ferencet, Nákovics Lászlót, Mészáros 
Lajosnét, Fehér Sándort, Kiss Istvánt, Borsi Bélát, Varga Imrét, 
Bódog Antalt.

Minderről azért tudok ilyen részletességgel beszámolni, mert 
ekkor jelent meg a dr. Faragó Ambrus által kiötlött és szerkesz-
tett A Mi Lapunk első száma, s benne Molnár Ferenc tollából 
a tudósítás. No, de mi volt korábban? A VIVA Média Holding ki-
adásában megjelenő Pénzügyőr lap nyújtott lehetőséget olykor 
a nyugdíjas témáknak. Itt adtak hírt például az 1996. február 
9-én, Ótott Sándor vezetésével megalakult 21 fős szegedi nyug-
díjas tagozatról (akkor még nem klubnak hívták). A csongrádi 
idősek helyzetéről ezt mondja a „klubvezető”: „Úgy gondolom, 

az idősek sokkal több figyelmet, törődést érdemelnének. Ré-
gen minden öreget évente meglátogattunk, most nagy a hajsza, 
nincs rá idő – megértjük. De az öregek egymást segítve ezt 
megtehetik. A testületi tagokat nem szabad elfelejteni, hiszen 
végigdolgoztak egy életet, szolgálták a hazát, tiszteletet érde-
melnek. Ez is ma már a nyugdíjasok feladata, hogy tudjunk egy-
másról, az elhunytakról, a hozzátartozókról. Mert a parancsnok-
ság nem tud róluk. Az elhunyt hozzátartozói gyakran nem tudják 
mi a teendő, mit kérhetnek, mi az, ami jár részükre, ilyenkor mi 
segítünk és tartjuk a kapcsolatot a parancsnoksággal is.”

Már a feledés homályába merülnének események, dátumok, 
nevek, ha a sajtó krónika gyanánt nem őrizné meg az utókor 
számára. Ugyanígy hamarosan múlttá válnak a jelenkor törté-
nései. A harmincéves Szövetség krónikája azonban, reméljük, 
folytatódik, s A Mi Lapunk az eljövendő jubileumi visszaemléke-
zéseknek is használható forrása lesz.

B. Gados Júlia

Elnökség, 2008

Elnökség, 2010

Elnökség, 2017
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„Sose félj valami 
újat csinálni!”
A Székesfehérvári Adóügyi Klub tagja vagyok, 2021. évtől pedig 
a Közép-dunántúli Régió régiófelelőseként ténykedem, míg a 
helyi klubban a pénztárosi feladatokat látom el. Székesfehérvá-
ron lakom férjemmel, gyermekeim már külön háztartásban él-
nek. Bár napi kapcsolatban vagyunk egymással, még sincs már 
annyi teendőm. Ebből kifolyólag nyugdíjazásomat követően, a 
hirtelen rám szakadt szabadidőmmel szerettem volna valamit 
kezdeni. 

Már nagyon régóta kíséri életemet a kézimunka iránti érdek-
lődés és szeretet. Kislányként babáimnak varrogattam ruhács-
kákat kézzel. Sokáig tervezgettem, hogy belőlem varrónő lesz, 
de édesanyám javaslatára egészen más pályát választottam. 
Ezt követően szinte minden „sláger” kézimunkát kipróbáltam, 
ahogy időm engedte. A terítők hímzését, a makramét, nagyon 
sokat kötöttem az egész család számára. Majd szabás-varrás 
tanfolyamot is elvégeztem, hogy szebb dolgokat készíthessek. 
Gyermekeimnek kabátot, bélelt nadrágot, magamnak kosztü-
möket és még sok mindent varrtam, persze ezeket már varró-
géppel. Aztán jött némi megtorpanás, mert a család, a munka 
és a tanulás mellett nem maradt időm hobbira.

Majd elérkezett nyugdíjba vonulásom, ekkor tudatosan 
kezdtem keresni a lehetőségeket felesleges energiám leköté-
sére. Nem is kellet sokáig kutatnom, mert egy helyi közösség-
ben megtaláltam, ahol nagyon kedves ismerősöm mutatta meg 
a papírfonás technikáját, mely azonnal megragadott. Reklám-
újságok újrahasznosításával különböző tárgyakat kezdtem el 
fonni. Ezek tálak, vázák, kosarak, italtartók, különböző esemé-
nyekhez kapcsolódó tárgyak lettek. Kipróbáltam még papír he-
lyett peddignáddal is fonni, üvegeket vontam be vele. Ezt köve-

tően, hogy ötvözzem a 
papírfonást más techni-
kával, az internet segít-
ségével megtanultam a 
szalagvirág ké szítését 
is, és sok ötletet merí-
tek az alkotáshoz. Így 
a fonott kosarakat, vá-
zákat, egyéb ajándék-
tárgyakat rózsákkal dí-
szítettem, majd szálas 
rózsákat, később kész 
csokrokat készítettem. 

Jelenleg többféle 
technikát alkalmazok a 
saját ízlésemnek meg-
felelően. Először var-
rom, majd ragasztom a 
rózsaszirmokat, ezután 
állítom össze a csok-
rot. Egy kicsit belekóstoltam a dekupázs technikába is. Ezt a 
módszert, főként vázák, üvegedények díszítésénél alkalmazom. 
Rokonaimat, barátaimat és kedves ismerőseimet lepem meg az 
általam elkészített tár gyakkal.

Számomra örömet, kellemes izgalmat, nem utolsósorban 
hasznos időtöltést, valamint további erőforrásaim mozgósítását 
is jelenti ez a fajta elfoglaltság. Továbbra is késztetést érzek az 
új dolgok iránt, igyekszem felfedezni azokat, mert az újdonság 
ereje további alkotásra serkent.

Ebből adódóan nyitott szemmel járok a világban, várom, mi-
kor bukkan fel más, általam még nem ismert, de időszerű tevé-
kenység, hogy azt is kipróbálhassam, ezzel is színesebbé téve 
nyugdíjas napjaimat.

Jung Istvánné
közép-dunántúli régiófelelős

Túrák az egyes régiók számára – saját régiójukban – március-
tól, havonta két alkalommal, szombatonként, közel azonos tá-
vok (10-15 km) megtételével.

Március 12-én a Közép-magyarországi Régió Pénzügyőr 
Klubjainak – Börzsöny

Március 26-án a Közép-magyarországi Régió Adóügyi 
Klubjainak – Pilis

Április 9-én az Észak-magyarországi Régió Klubjainak 
– Mátra

Április 23-án az Észak-alföldi Régió Klubjainak 
– az Alföldi Kéktúra egy szakasza

Május 7-én a Dél-alföldi Régió Klubjainak 
– szintén az Alföldi Kéktúra egy szakasza

Május 21-én a Dél-dunántúli Régió Klubjainak 
– a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra egy szakasza

Június 4-én a Nyugat-dunántúli Régió Klubjainak 
– Kemenes környéke

Június 18-án pedig a Közép-dunántúli Régió Klubjainak 
– Bakony.

Megjegyzés: 
Valamennyi túra útvonala előzetesen bejárásra kerül.
A túrák úgy lettek kiválasztva, hogy az indulási és az érke-

zési helyek tömegközlekedési eszközökkel megközelíthetőek 
legyenek, esetleg körtúra is lehetséges.

A túrának anyagi vonzata nincs, a részvétel ingyenes, a 
helyszínre jutást és a céltól való hazautazást ki-ki saját maga 
kell, hogy megoldja.

Az adott túra útvonalát és leírását két héttel a kiírt időpont 
előtt a honlapunkon fogjuk közzétenni.

Minden túrára előzetesen jelentkezni kell, a kiírt időpontot 
megelőző hét péntek éjfélig az alábbi e-mail-címekre – MIND-
KÉT CÍMRE – beküldött, kitöltött jelentkezési lappal lehet re-
giszt  rálni: navnyosz@gmail.com és eszakbpadoklub@gmail.
com

Az egyes túrákra más régiókból is jelentkezhetnek túrázók. 
Családtagok és külsősök is jöhetnek a túrákra, de ezt is jelez-
ni kell a jelentkezési lapon. Minden résztvevő emléklapot kap 
a túra teljesítéséről.

Természetesen mindenki felelősen döntsön – ismerve sa-
ját egészségi és edzettségi állapotát – a túrára történő jelent-
kezésről.

A túrasorozat értékelésére az őszi Nyárbúcsúztatón kerül sor.
Budapest, 2022. február 11.

Veress László
sport- és szabadidő-felelős szervező

Túrasorozat 
nyugdíjasszövetségünk 

megalakulásának 
30. évfordulója emlékére
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Leszek az 
idegenvezetőd!
Sokszor visszaköszön – úgy is mondhatnám: visszapattan tár-
sainktól, hogy a nyugdíjasszövetség rendezvényei túlságosan 
Budapest-centrikusak. Van benne valami, mégsem kellemes 
hallani azoknak, akik országos esemény szervezésébe vágják 
fejszéjüket, és hónapokig tartó egyeztetés, logisztika, pénzügyi 
kalkuláció, értesítés, telefonok, foglalás, alku, levelezés, lét-
számgyűjtés stb. révén hozzák össze az ország minden klubját, 
klubtagját Budapesten, cirka az ország fókuszában.

Felteszem a kérdést: szerencsésebb lenne például az idősek 
világnapja Orfeum megrendezése Pécsett, Nyíregyházán, Győr-
ben vagy Szegeden? Nemcsak a fővárosban rendelkezésre álló 
kiváló körülmények – ingyenes terület és objektum, technika, 
szálláslehetőség – vonatkozásában, de a résztvevők helyszínre 
jutásának könnyítése tekintetében is?

Az észrevételben foglalt részigazságot fejtegetve próbálom 
menteni a menthetőt – mert a puding próbája mégiscsak az 
evés –, mely szerint egy-egy régiófelelős, klubvezető, de bár-
mely klubtagnak lehetősége van bemutathatni szűkebb lakó-
környezetét, büszkeségét az érdeklődőknek. Ha vállalja a szer-
vezést, vendégfogadást, idegenvezetést. (Példa lehet az elmúlt 
év őszén a Fővárosi Klub által – országos kiterjesztéssel – szer-
vezett autóbuszos budapesti városnézés, melyre meglepően 
sokan jelentkeztek, olyannyira, hogy végül többen maradtak le 
róla, mint ahányan befértek a létszámkeretbe.)

Maga a mottó egyszerű: Leszek az idegenvezetőd! Akiben 
tehát – bárhol az országban – támad egy ötlet, környezetében 
olyan látnivaló, kulturális esemény, fesztivál, ami megtekin-
tésre érdemes, tervezzen bátran programot, és tegye közzé! 
Vannak erre a célra nyilvános fórumaink, és remélhetőleg ér-
deklődők is lesznek. Eleinte kevesebb, később talán több. Ha 
így lesz, erősödhet a régiós összetartás, szorosabbra fűződ-
hetnek a baráti szálak és bővülhetnek is a nyugdíjas kapcso-
latok. Városaink épülnek-szépülnek, természeti tájaink gazda-
godnak, tömegközlekedéssel vagy „telekocsis” összefogással 
elérhetők.

A szervezőnek tehát nincs más dolga, keresnie kell egy prog-
ramot, látnivalót, eseményt, ajánlani menetrendet, étkezési 
lehetőséget, a felhívást megírni, szétküldeni, utánajárni a be-
lépőknek, kedvezményeknek, regisztrálni a jelentkezőket, igény 
esetén szállást keresni, beszedni a pénzt, fogadni, kísérni, tele-
fonon, levelezésben informálni, személyesen kiszolgálni a cso-
portot egy- vagy akár többnapos összejövetelen.

Bizonyára sokan kíváncsiak például a csodálatos Zsolnay 
negyedre Pécsett. Jut ez eszembe arról, hogy a Leszek az ide-
genvezetőd! felhívás megjelenését követően megjelent az első 
szervező is, Fischer Péter, épp a Pécsi Pénzügyőr Nyugdíjas Klub 
tagja személyében. Mohácsi kirándulásra invitálta a NYOSZ tag-
jait, bárhonnan is érkezzenek. Mire ez az írás megjelenik, az 
is kiderül, hogyan reagáltak tagjaink a fővároson kívül tartott 
rendezvényre. Az is igaz, valószínű ennek az ötletnek is „be kell 
járódnia”, de reménykedni szabad, sőt kell!

Valóban, nem csak Budapest létezik mint rendezvényköz-
pont. Itt egy újabb lehetőség, bátor, vállalkozó szellemű szerve-
zőket várunk hozzá! Legyél az idegenvezetőm, kérlek!

Untener Erika

Hová tűnt a tíz év?
A Baranya megyei Adó-
klub 2012. október 17-én 
alakult. Így tehát ebben az 
évben leszünk tízévesek, 
miközben a Szövetség a 
harmincadik születésnap-
ját ünnepli. A szerveze-
tünk létrehozásában nagy 
szerepe volt Varga Im-
rének, aki akkor a Pécsi 
Pénzügyőr Klub vezetője 
és dél-dunántúli régió-
felelős volt. Az ő hatására 
kezdtem el szervezkedni 
és vállaltam el a klub ve-
zetését, amely elsőként 

alakult meg az adóági klubok közül itt a régióban. Példánkat 
hamarosan követte  Somogy és Tolna megye is. A működésünk 
33 fővel indult, majd évente újabb nyugdíjasok csatlakoztak 
hozzánk a humánpolitikai osztály jóvoltából.

Hat éve a szervezőnk egészségi okokra hivatkozva, a pénztá-
rosunk pedig Budapestre költözése miatt lemondott, így új ve-
zetőséget kellett választanunk. Dobos Ágnes és Blumné Brendl 
Mária szívesen vállalták a rájuk osztott feladatokat. Mindketten 
azóta is szívvel-lélekkel végzik a munkájukat.

Jelenleg 76-an vagyunk. A vírushelyzetre való tekintettel na-
gyon sokan nem merik vállalni, hogy részt vegyenek az összejö-
veteleken és a kirándulásokon, pedig mindent elkövetünk, hogy 
azok szórakoztatóak és tartalmasak legyenek. 

Sajnos néhány tagunktól az elmúlt években végső búcsút 
kellett venni.

A kezdetek óta szoros kapcsolatot ápolunk a helyi Pénzügyőr 
Klubbal. Minden év januárjában összeülünk és megtervezzük 
az éves programokat, melyen mind a két szervezet tagjai közö-
sen vesznek részt. A mecseki kirándulásokon kívül igyekszünk 
felfedezni kis hazánk nevezetességeit a kastélyoktól a borospin-
cékig. Az adós és pénzügyőr szervezőink jóvoltából, több ízben 
külföldre is volt alkalmunk ellátogatni.

Jártunk már Prágában, Rómában, valamint Nápoly mellett 
megmásztuk az 1281 méter magas Vezúvot. Részt vettünk 
az elmúlt években mandarin- és olívaszüreten is Horvátor-
szágban.

Az elkövetkezendő programokat is igyekszünk mindenki szá-
mára érdekessé tenni.

Kocsonya Jenő 
klubvezető

Előző lapszámunk megjelenése óta Bozányné Nemes 
Rita ny. pénzügyőr őrnagy (63) balassagyarmati, Mihalik 
Márton ny. pénzügyőr főtörzszászlós (74) szobi, dr. Heitter 
Károly adóügyi jogász (73) győri, Orsova Győzőné ÉB Ig. 
(72), Fehér Sándor ny. pénzügyőr ezredes (87), Valkó 
József ny. pénzügyőr ezredes (87) budapesti, Dancsecs 
Jenő ny. pénzgyőr főtörzsőrmester (63) magyarlaki, 
Wágner Károly revizor (76) egri, Katona Gyula ny. pénz-
ügyőr százados (64) csengeri nyugdíjastársunk elhunytá-
ról kaptunk értesítést.

Nyugodjanak békében!

GYÁSZ
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A NAV NYOSZ elnökségének tagjai közül leghosszabb ideje Hor-
váth Zoltán vám- és pénzügyőri alelnök vesz részt a grémium 
munkájában. Közel húszéves munkálkodása idejére estek a 
nagy változások 30. évfordulóját ünneplő nyugdíjasszervezetünk 
életében. Az ő visszaemlékezésével kezdjük az egész évre ter-
vezett jubileumi sorozatunkat.

1971. április 15-én kezdtem el pénzügyőrként dolgozni a 
Kelebiai Vámhivatalban.1979-ben részlegvezető lettem, majd 
1988. április 1-től kineveztek a Tompai Vámhivatal élére pa-
rancsnoknak. Mivel megvolt a 25 éves egyenruhában teljesített 
szolgálati viszonyom, így 1995. augusztus 31-vel nyugállomány-
ba vonultam. A pénzügyőr hivatástól nem szakadtam el, mert 
vállalkozóként ténykedtem tovább. Saját ügyfeleknek végeztem 
különféle vámkezeléseket, beutazva az ország szinte összes 
határátkelőjét és belterületi vámkezelő helyeit. Hegyeshalom-
tól, Letenyén, Röszkén, Nagylakon, Záhonyon, Ferihegyen át 
Szobig, Komáromig. 

Közben vámigazgatója lettem egy spedíciós cégnek és részt 
vettem a felnőttoktatásban. OKJ-s képzés keretében segítettem 
hozzá embereket, hogy vámkezelői illetve vámügyintéző képe-
sítést szerezzenek. A számítógépes ismereteken és az idegen 
nyelven kívül minden tantárgyat én oktattam. Nagy kaland és 
fárasztó évek voltak ezek, hiszen saját magamat is fejlesztem, 
képeznem kellett, elmélyülni a szakma rejtelmeiben, hogy minél 
többet tudjak átadni a diákjaimnak. Úgy éreztem, hogy ezek-
ben az években váltam igazi szakemberré, hiszen az elméleti 
tudás mellett a gyakorlatból is ismertem már mindkét oldalt úgy 
a vámhatóságot mint jogalkalmazót, és az ügyfeleket mint vám-
eljárást kérőket. 2004-ben és 2005-ben meg kellett küzdenem 
a gyilkos kórral. Súlyos műtétek és kezelések sora következett. 
Ezután még öt évet dolgoztam a spedíciós cégnél, mert vissza-
hívtak, de ez már csak afféle levezetés volt.

Kapcsolódás a nyugdíjasokhoz
Aktív pályafutásom idején nem kellett kapcsolatot ápolnom a 
nyugdíjas kollégákkal, hiszen a Tompai Hivatal (1978-ban nyílt 
az átkelő) is és benne szolgálatot teljesítők is fiatalok voltak 
még. Csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy parancsnok-
ságom alatt 70 fő huszonéves fiatalt vettem fel pénzügyőrnek. 
Így nyugdíjas-búcsúztatót sem kellett tartanom. A nyugdíjasok-
kal kapcsolatba 2000-ben kerültem, mert a Kecskeméti nyug-
díjasklub vezetője Cselei Mihály többszöri unszolására én is 
beléptem a klubba, és rögtön delegált engem egy kétnapos ren-
dezvényre, Budapestre. Ez küldöttgyűlésből, Mátyás utcai ko-
szorúzásból és városnézésből állt. Ezt követően beválasztottak 
a Kecskeméti klub vezetőségébe, és 2004-ben engem javasol-
tak a Szövetség elnökségébe Bódog Antal helyett régiófelelős-
nek. A küldöttgyűlésen el is nyertem a tisztséget!

Az akkor megválasztott elnökség az alábbi személyekből állt: 
elnök – Dr. Garamvölgyi Károly (Szente Gyulát váltotta), alel-
nök – Szabó Sándor, titkár – Tánczos Imre (Balassa Andrásnét 
váltotta), gazdasági felelős – Nákovics László (a pénztáros is 
ő volt, a könyvelést pedig családon belül intézte), szociális-ke-
gyeleti felelős – Fehér Sándor, kultúra- és sajtófelelős – Kiss 
István. 

A hét régiófelelős: Dr. Bernáth István – Budapest, Közép Ma-
gyarország, Borsi Béla – Észak Alföld, Horváth Károly – Közép-
Dunántúl, Horváth Zoltán – Délalföld, Rácz Lukács – Észak- Ma-
gyarország, Senviczky Béla – Nyugat-Dunántúl, és Varga Imre 
– Dél-Dunántúl. Állandó meghívottak voltak: Csorba László a 

felügyelőbizottság elnöke, Sidó Géza a kuratórium elnöke és 
dr. Király Vince a VPOP Klub vezetője. 

Ekkor a Szövetségnek még nem volt irodája. Mindössze 
annyi, hogy Tánczos Imre a Mátyás utcai udvarról nyíló ötsze-
mélyes hivatali irodában heti két alkalommal helyet kapott egy 
közös íróasztal mellett, ahol az egyik szekrényben néhány polc 
állt rendelkezésére. Üléseinket az étterem valamelyik helyiségé-
ben tartottuk. 2008-ban kaptuk meg a második emeleten lévő 
egyik üres szolgálati lakást, ami már elfogadható körülménye-
ket biztosított. 2015-ben költöztünk le a mostani helyünkre, a 
Teve utcába áttelepült KEKI irodáiba. Közhasznú Társaságként 
működtünk (2000. 05. 29-től, ami 2013-ban megszűnt). A tag-
díj összege évi 600 Ft volt. A VPOP támogatás 2,5 millió Ft volt, 
a VIVA Média Holdingtól pedig kaptunk 1,3 millió Ft-ot. A klu-
bok részéről a befolyt tagdíjak 10%-át a Szövetség számlájára 
kellett utalni. Ellátmányt kérhettek a klubok és differenciáltan 
kaptak is.

2004-ben 28 pénzügyőrklub működött a Szövetség keretein 
belül. Abban az időben minden nyugdíjasnak (polgáriaknak is) 
járt évente 15 000 Ft értékű étkezési utalvány. A VPOP rendel-
kezett egy nagybusszal, melyet évente 4000 km-es keret ter-
hére igénybe vehetett térítésmentesen a Szövetség. 2005-ben 
dr. Király Vince kérésére én is szerveztem a busszal egy kétna-
pos kirándulást a Vajdaságba. Nagyon jól sikerült, és akik ott 
voltak nagy élményekben részesülhettek. 2010-től az új meg-
állapodás szerint a kilométer keret forintosítva lett és az éves 
ellátmánnyal kerül kifizetésre. Ami helyes is, hiszen a buszos 
lehetőséget szinte csak a budapestiek tudták kihasználni!

Minden év őszén, Pasaréten megrendeztük az Országos 
Nyugdíjas-találkozót, ahol 4-600 fő találkozhatott, barátkozha-
tott és élvezhette a Pénzügyőr Zenekar művészi produkcióit, s 
ahol elfogyaszthattak a vendégek egy finom ebédet. A költsége-
ket 50-50%-ban állta a VPOP és a Szövetség.

2005 áprilisában megromlott egészségi állapota miatt Sza-
bó Sándor lemondott alelnöki tisztségéről. Fehér Sándor lett a 
megbízott alelnök. A Szociális és Kegyeleti tevékenységet pedig 
Pesicsné dr. Sebők Terézia vette át. Megállapítható volt, hogy a 
régiófelelősi rendszer bevezetése sem váltotta be teljes mérték-
ben a hozzá fűzött reményeket. Több klubnak nem akadt veze-
tője, illetve abban merült ki a ténykedésük, hogy évente egy-két 
alkalommal összejöttek egy ebéd és koccintás erejéig.

Nekem személy szerint 2006-ban sikerült megvalósítani há-
roméves törekvésemet, és a kecskeméti klubot, ami szinte csak 
egy helyben toporgott, felosztottuk területileg észszerűbben, és 
megalakult a Kelebiai és a Bajai Kub is. Végül a Bajai Klubot 
sajnos 2016-ban meg kellett szüntetnem, mert nem volt, aki 
vállalja a vezetését.

2006. 05. 23-án kihelyezett elnökségi ülés volt a Rendőrtisz-
ti Főiskolán. Itt csatlakozott az elnökséghez Bogschützné Gados 
Júlia, aki Kiss István mellett A Mi Lapunk szerkesztésével foglal-
kozott, majd a következő választáskor átvette e feladatkört.

2007. 03. 28-án küldöttgyűlés és új elnökség meg vá lasz tá-
sára került sor. Elnök – Czikora András, alelnök – Fehér Sándor, 
titkár – Tánczos Imre, gazdasági vezető – Nákovics László, re-
szortfelelősök – dr. Kaizinger Tibor, Gerencsér Györgyi, Netye 
Mihály, Pesicsné dr. Sebők Terézia, régiófelelősök – dr. Bernáth 
István, Borsi Béla, Horváth Károly, Horváth Zoltán, Rácz Lukács 
és Varga Imre. A felügyelőbizottság elnöke – Csorba László.

2010. 03. 30-án volt ismét tisztújítás. Fehér Sándor, 
dr. Ber náth István és Horváth Károly nem vállalták a továbbiak-
ban a megbízatást, így helyükre került mint alelnök: dr. Kaizinger 
Tibor; Géczy Attila (Rácz Lukács utódaként) és Varga József 

18 év a Szövetség elnökségében
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pedig mint régiófelelősök. A felügyelőbizottság elnöke Tukacs 
György lett.

Új korszak
A 2010-es esztendő számunkra, számomra – mint régi testüle-
ti tagok számára – az elmúlás kezdetét jelentette. Még jöttek 
ugyan szép ígéretek is, hogy leselejtezett számítógépeket kap-
nak majd a klubok, fejlesztik a Hévízi Gyógyházat, még kaphat-
tunk némi kis pénzjutalmat. De már kiderült, hogy megszűnik az 
étkezési utalvány a nyugdíjasok számára, a pénzjutalom lehető-
sége úgyszintén. Rövid időre átmenetileg a Határőrségtől érke-
zett Béndek József lett a Vám- és Pénzgyőrség vezetője, majd 
december 21-én a VPOP-n megtartották az utolsó parancsnoki 
értekezletet. A szomorú hír hallatán, az elnökségi értekezleten 
mi is csak ültünk némán, senki nem tudott megszólalni!

2011-től megtörtént az összevonás az APEH-al. Nyilvánvaló 
volt, hogy ez a NYOSZ-nál is bekövetkezik előbb-utóbb! Felké-
szültünk erre, és decembertől már meghívottként részt vett az 
elnökségi üléseken dr. Bálint László, dr. Bessenyei Gábor és Var-
ga Sándor, akik az APEH-től vonultak nyugállományba.

2011-ben Nákovics László lemondott, és Szobota Gyula lett 
a gazdasági felelős.

2013 januárjában Csík Bálint gondozásában elindult a Szö-
vetség holnapja, és Bálint is tagja lett az elnökségnek, ahol az 
ebben az évben esedékes választások kapcsán amúgy is jelen-
tős személyi változások következtek be. Elnök – Czikora András, 
vám- és pénzügyőri alelnök – dr. Kaizinger Tibor, adóági alelnök 
– Varga Sándor, jogi tanácsadó – Dr. Bálint László György, pénz-
táros – Gyimesi Attila, szociális és kegyeleti felelős – Zsigmond-
Hollósy Erzsébet, akit a ciklus közben 2016-ban Komor Géza 
váltott. Régiófelelősök – dr. Bessenyei Gábor, Csík Bálint, Rózsa 
Róbert, Géczy Attila, Borsi Béla, Varga Imre, Dobos Károly, Hor-
váth Zoltán.

Adóügyi klubok szervezése
Még ugyanebben az évben elindult az adóági klubok szervezé-
se, melyben jómagam is derekasan részt vettem régiófelelős 
társaimmal együtt. Először is Szegeden egyeztettem dr. Papp 
István főigazgatóval, és részt vettem az esedékes éves APEH-os 
nyugdíjas-találkozón. Itt tájékoztattam a több mint 100 résztve-
vőt a klubalapítás lehetőségéről, és ezzel elkezdődött a szer-
vezés.

2013. 09. 18-án Szegeden megalakítottam a Szegedi Adó-
ügyi Klubot. Előzetesen mindent megbeszéltem az igazgatóság 
illetékeseivel és a leendő elnökkel (Dr. Boda Ibolya). Levezettem 
az alakuló ülést és elláttam őket minden szükséges okmánnyal, 
adatlappal, szabályzattal és jó tanáccsal. Az alakuló ülésen 
részt vett dr. Bessenyei Gábor is. Azóta már Lavner Ferencné 
Ancsa a klubvezető.

Ugyanezzel a lendülettel és módszerrel 2014. 04. 23-án Bé-
késcsabán megalakítottam a Békés Megyei Adügyi Klubot, ahol 
Domokos Mária azóta is a vezető. Itt is részt vett az alakuló ülé-
sen dr. Bessenyei Gábor.

Eljött 2014. 05. 15-e, és Kecskeméten is létrehoztam az 
adós klubot. A vezető azóta is Pusztai Ilona. Az alakuló ülésen 
részt vett Varga Sándor NAV NYOSZ alelnök is.

Ettől kezdve éves rendszerességgel tartottam mindig más-
más helyszínen régiós klubvezetői értekezleteket, és időnként 
közös régiós programokat, kirándulásokat. Elmondhatom, hogy 
a Dél-alföldi régió mindhárom megyéjében kellemesen csalód-
tam a volt APEH-es vezetőkben, mert mindenütt nagyon kedve-
sek, előzékenyek és segítőkészek voltak az új klubok megala-
kításában.

Változások az elnökségben
2014-ben került alkalmazásba a Szövetség titkárságán Bo zány-
né Nemes Rita, mert Tánczos Imre az egyre szaporodó klubok 
miatt már nem tudta ellátni egyedül a sokasodó titkári teendő-
ket. Rita személyében egy nagyon szimpatikus, agilis, szerény, 
segítőkész, rátermett segítőre találtunk, aki azután 2017-től 
2021 decemberében bekövetkezett haláláig nagyon jól látta el 
a titkári feladatokat. A veszteség pótolhatatlan!

2017-ben ismét tisztújítás volt. Elnök – dr. Kaizinger Tibor, 
adóági alelnök – Horváth Attila, pénzügyőr alelnök – Horváth 
Zoltán, titkár – Bozányné Nemes Rita, gazdasági felelős – 
Szobota Gyula, majd ciklus közben Vilmányi Anikó váltotta, aki 
egyben pénztáros is, szociális és kegyeleti felelős – Komor Géza, 
kultúra-sport – Netye Mihály, jogi tanácsadó – dr. Bálint László 
György, sajtó – Bogschützné Gados Júlia, régiófelelősök – Géczy 
Attila, Varga Imre, majd Barics Ferenc, Nagy Gyula, majd Var-
ga István, Csapó Imre, Dobos Károly, Rózsa Róbert, Csík Bálint, 
Varga Sándor.

2021-ben lemondás és halálesetek miatt ismét változott az 
elnökség összetétele 2017-hez képest. Varga István helyett Ba-
logh László, Géczy Attila helyett Gregorné Abonyi Ilona, Dobos 
Károly helyett Jung Istvánné, Csík Bálint helyett Szabó Józsefné, 
Netye Mihály helyett Untener Erika és Veress László került be az 
elnökségbe.

Jelenleg 44 klub működik a Szövetségben.
Ebben a roppant anyagias világban egyre nehezebb biztosíta-

ni a normális működéshez elengedhetetlen feltételeket, de meg 
kell próbálni. Ez viszont nem sikerülhet másként, mint jó hozzá-
állással, összefogással, rengeteg munkával, és mindezt önzet-
lenül, az önös érdekeket félretéve végezni! Ha van rá igény, én 
állok rendelkezésre, hiszen eddig is ezt tettem. Szívesen osztom 
meg a tapasztalataimat, és a munka frontján is megteszek min-
den tőlem telhetőt!

Fogjunk össze és kezdjünk el dolgozni!
Érdekességképpen elmondom, nem dicsekvésként, hogy 

még mostanában sem unatkozom, hiszen különféle országos, 
megyei és helyi szervezetekben töltök be választások útján el-
nyert, nyolc funkciót, és végzem ezeket, régiesen szólva, társa-
dalmi munkában!

Hadd fejezzem be ezt a hosszú időt felölelő és rögös utat 
felidéző kis visszaemlékezésemet egy kedvenc Váci Mihály-idé-
zettel, amely egész eddigi életem során mindig is vezérelt és a 
mottóm volt!

„Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
és nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!”

Horváth Zoltán
pénzügyőr alelnök


