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Március 10-én mindig 
megemlékezünk gróf 
Lónyay Menyhértről, aki 
1867-ben, az Andrássy-
kormány pénzügymi-
nisztereként elindította 
az önálló magyar pénz-
ügyigazgatás megszer-
vezését, melynek ke-
retében megalakította 
l. sz. rendeletével a 
Magyar Királyi Pénz-
ügyőrséget. Ennek idén 
ünnepeljük a 155. év-
fordulóját. Mivel 200 
éve született Lónyay 
Menyhért, tiszteletére 
az emlékév alkalmából 

Vágujhelyi Ferenc államtitkár úr, a NAV vezetője márványtáblát 
leplezett le a Mátyás utcai egykori pénzügyőr laktanya bejáró-
jánál.

Az ünnepségen dr. Kaizinger Tibor, a NAV NYOSZ elnöke mon-
dott beszédet.

Tisztelt Államtitkár úr, a NAV aktív és nyugállományú tagjai!

A NAV mintegy 10 000 nyugdíjasa nevében nagy tisztelettel üd-
vözlöm Önöket gróf Lónyay Menyhért pénzügyminiszter, az önál-
ló magyar pénzügyigazgatás megteremtője születésének 200. 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

A NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége – amely idén lett 
30 éves –, egyik alapvető feladata a NAV és jogelődjei hagyomá-
nyainak ápolása Hegyeshalomtól Záhonyig 44 nyugdíjasklubba 
tömörülve. Ennek keretében Szövetségünk több évtizede felvál-
lalta a most 155 éves magyar pénzügyigazgatás történelmének 
hagyományőrzését, kiemelten az „alapító atya”, gróf Lónyay 
Menyhért, az 1867-es kiegyezés pénzügyminisztere szellemi 
örökségének gondozását.

Ezért is kezdeményeztük a pénzügyminiszter úr, és a NAV 
vezetője, Vágujhelyi Ferenc államtitkár úr felé, hogy az önálló 
magyar pénzügyigazgatás megteremtésének 155. évforduló-
ján, az 1867. évi 1. számú körrendelet kihirdetésének napján, 
vagyis március 10-én emléktábla felállításával vegyünk részt a 
Lónyay-emlékév eseménysorozatában. A javaslatot elfogadták, 
amit Szövetségünk nevében ezennel megköszönök.

Tájékoztatom a jelen lévő ünneplő közönséget, hogy Szö-
vetségünk Lónyay Menyhért szellemi hagyatékának ápolása 
keretében rendszeresen megkoszorúzta a szülőhelyén, Lónya 
községben lévő síremléket.

2017-ben a 150. évfordulón tapasztaltuk, hogy a sírkápolna 
– amely a szűken vett család (9 országgyűlési képviselő, főis-
pán és a magyar közösségért dolgozó főtisztviselő) sírhelyét is 
jelenti –, nagyon rossz állapotban van, mely méltatlan ilyen tör-
ténelmi személyiség emlékéhez.

Lónya község polgármesterével kezdeményeztük a sírkápol-
na felújítását, amit a NAV vezetése is támogatott. Varga Mihály 
pénzügyminiszter úr 20 millió forintot bocsátott rendelkezésre a 
kápolna felújításához. Itt, e helyen nagy tisztelettel megköszön-
jük Szövetségünk nevében a miniszter úr és a NAV vezetésének 
támogatását, amellyel sikerült elérni, hogy a nagy előd hamvai 
méltó körülmények között nyugodjanak.

Meg kell jegyeznem, hogy a szülőfalu, Lónya, ma egy ma-
gyar–ukrán határátkelő, amely Lónyay Menyhért életében a 
történelmi határtól mintegy 100 km-re volt. A történelem finto-
ra, vagy inkább szégyene, hogy Trianon eredményeként ma itt 
húzódik az államhatár. Lónyay Menyhért forog a sírjában, hogy 
szülőfaluja a mai határok mellett van.

Nem tisztem Lónyay Menyhért pénzügyminiszter történelmi 
személyiségét elemezni, de meg kell emlékeznünk arról az em-
berről, akinek köszönhetjük az önálló magyar pénzügyigazgatás 
megalakítását. Andrássy Gyula miniszterelnök kormányának 
pénzügyminisztereként 1867. március 10-én az 1. számú kör-
rendeletében elrendelte a császári és királyi osztrák pénzügy-
igazgatás helyett az önálló magyar pénzügyigazgatás megala-
pítását, s ezzel elkezdődött a magyar közigazgatásban páratlan 
sikertörténet, amely a mai napig is tart.

Nincs még egy ilyen hosszú történeti múlttal rendelkező ren-
dészeti, közigazgatási szerv, a jogutód NAV, amelynek hagyomá-
nyait reméljük, hogy még sokáig ápolhatjuk.

Lónyay Menyhért a magyar történelem olyan kiemelkedő 
személyisége, aki megérdemli társadalmunk tiszteletét. A nagy 
magyar polihisztorok egyike volt, aki tudományszervezőként (a 
Magyar Tudományos Akadémia alelnöki, majd haláláig elnöki 
tisztségét is viselte), bölcsészként, jogtudósként, politikusként, 
újságíróként, mezőgazdászként, folyószabályozási mérnökként, 
diplomataként és egyházi szervezőként is kiemelkedőt al kotott.

Ne felejtsük el, amikor történelmi szerepét elsősorban a ki-
egyezés kapcsán emlegetjük, hogy az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc idején a Szemere-kormány pénzügyi államtit-
káraként jelentős szerepe volt a 48-as reformtörvények megal-
kotásában is. Lónyay Menyhért személye sajnos a magyar törté-
nelemben nem kapta meg az őt megillető helyet – talán, mert 
a pénzügyminiszterek sosem voltak népszerűek? Ezért Szö-
vetségünk felvállalta, hogy emlékét, szellemi hagyatékát nem 
hagyjuk elfeledni, s ennek a most felavatandó emléktáblával is 
szeretnénk bizonyítékát adni.

dr. Kaizinger Tibor
a NAV NYOSZ elnöke

Bicentenáriumi év 
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Miként arról már többször írtunk, a 2022. évet gróf Lónyay 
Menyhért kiegyezés kori pénzügyminiszter születésének 200. 
évfordulója alkalmából emlékévvé nyilvánították. Az ünnepi 
folyamat nagyszabású, jelentős eseményeként a Magyar Tudo-
mányos Akadémia adott lehetőséget május 17-i emlékülésén 
a gazdag Lónyay-életmű bemutatására. Az Akadémia elnöke, 
Freund Tamás nagy elődjéről megemlékezvén többek között ki-
hangsúlyozta a tanulás szeretetét. Lónyay ugyanis már fiatal ko-
rától rendkívül érdeklődő volt, fogékony minden új ismeretre, a 
napjainkban szükségszerű-
vé vált „élethosszig tanulás” 
első hírnökének tekinthe-
tő. Ezzel elnyerte Széche-
nyi István rokonszenvét is. 
Pénzügyminiszter, majd mi-
niszterelnök lett, a Magyar 
Tudományos Akadémiának 
először levelező tagja, ké-
sőbb nagy hatású elnöke. 

Sok szempontból mutat-
ták be személyiségét az em-
lékülés előadói. Szülőföldjé-
ről, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéből népes küldöttség 
érkezett az ünnepi ese-
ményre. Országgyűlési kép-
viselőjük, dr. Tilki Attila mint 
politikus elődjét mutatta be, hiszen Lónyay Menyhért 1843-ban 
Bereg megye országgyűlési képviselője lett. Mint kihangsúlyoz-
ta, országgyűlési felszólalásait a manapság ritkábban hallható 
„szónoki tapintat” jelle mezte.

Tuzsér nagyközség polgármestere, Ferkovics Tibor beszélt a 
nemes lelkű Lónyay család jótéteményeiről, s elmondta, hogy a 
mai napig is létező, egykor teljes pompájában álló tuzséri kas-
tély kedvelt tartózkodási helye volt a grófnak.

Ezután következtek a tudományos előadások. A családi tra-
díciókról és szerepmintákról beszélt dr. Papp József. Nagyívű 
történelmi áttekintést kaptunk Cieger András történésztől, aki 
könyvben dolgozta fel gróf Lónyay Menyhért életét, a kibővített 

második kiadás Tuzsér Községért Közalapítvány támogatásával 
jelent meg. Az emlékülés résztvevői dr. Papp József könyvismer-
tetője után a szerző dedikálásával át is vehették a hivatalos 
program végeztével. A közalapítvány vezetője, Klicsu Ferenc 
jelentős szerepet játszik az emlékév többi eseményének szer-
vezésében is.

Lónyay polihisztori életművének újabb bizonyítékaként 
dr. Szatmári Judit a református egyházban végzett munkássá-
gát ismertette. Dr. Horváth István, a Magyar Környezetvédelmi 

és Vízügyi Múzeum igazga-
tója pedig a Tisza szabályo-
zásának előmozdításában 
végzett áldozatos tevékeny-
ségét, a Lónyai-főcsatorna 
megépítését, a Tiszavölgyi 
Társaság működésének mi-
benlétét taglalta érdekes 
elő adásában.

Az emlékülés kedves és 
megható eseménnyel zá-
rult. Kis vár dá ról érkezett 
dr. Berzséki József és Marcs. 
Zs. István, akik ajándékot, 
földijük, Szeifried Zoltán fes-
tőművész alkotását adták át 
az MTA képviselőjének azzal, 
hogy – mint megjegyezték – 

a „sötét Szabolcs”-ról alkotott (szerintem már nem létező) előíté-
leteket cáfolják. Igenis, adott e vidék tehetséges embereket, mint 
például Farkas Bertalan űrhajóst is. A vendégek sorában lévő két 
tanárnő büszkén méltatta jelentős sikereket elért tanítványaikat 
az állófogadás során elhangzott beszélgetésünkben.

A különleges kulturális eseményre meghívást kapott a NAV 
NYOSZ elnöksége is tízfős delegációval. Lónya község polgár-
mestere, Nagy Ernő örömmel üdvözölte dr. Kaizinger Tibor el-
nököt, aki évek óta résztvevője az oda látogató csapatunknak, 
akár a helyi iskolásoknak vitt ajándékok, akár a felújított Lónyay 
sírkápolna avatásáról, koszorúzásáról lett légyen szó.

B. Gados Júlia

Emlékülés a Magyar Tudományos 
Akadémián

KEDVES NYUGDÍJAS KOLLÉGÁK, BARÁTAIM!
Szeretnék minden adományozót tájékoztatni arról, hogy a Szövetség által az ukrán menekültek támogatására kez-
deményezett adománygyűjtés során eddig 440 000 Ft gyűlt össze, amelyet a Lónyai Önkormányzat számára adunk át.

Ismert sokak előtt, hogy gróf Lónyai Menyhért „alapító atyánk”, a kiegyezés pénzügyminisztere, az önálló magyar pénz-
ügyigazgatás megteremtőjének szülőhelye Lónya köz ség. Szövetségünk több évtizede tartja a szülőfalu önkormányzatával a 
kapcsolatokat, elsősorban a miniszter síremléke, sírkápolnája rendszeres karbantartása, koszorúzása kapcsán.

Lónya egyben közúti határátkelő a magyar–ukrán határon, amely az orosz–ukrán háború kapcsán 2022. február 24. óta 
naponta több száz menekült fogadására és ellátására kényszerül. Ezért is kezdeményeztük a pénzbeli adománygyűjtést, 
mivel tárgyi adományokra most nincs szükségük, ellenben olyan költségek terhelik az önkormányzatot (pl. üzemanyag, 
fűtés stb.), amelyre nincs fedezetük.

Nyugdíjastársainknak köszönhetően a Szövetség számláján összegyűlt 440 000 Ft-ot utólagos elszámolási kötelezettség-
gel átutaltuk a Lónyai Önkormányzat számlájára azzal, hogy azt a menekültek ellátására fordítsák.

A Szövetségünk elnöksége nevében megköszönöm minden adományozónak a támogatást, amellyel emberbaráti, huma-
nitárius érzékenységről tettetek tanúbizonyságot.

Tisztelettel:
 dr. Kaizinger Tibor 

elnök
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Útjelentés
A NAV NYOSZ elnökének köszönő levelében foglaltak óta a Szö-
vetség által gyűjtött pénzbeli adomány összege tovább gyara-
podott. Az alábbiakban tájékoztatjuk adományozó tagjainkat 
a menekültek ellátására összegyűjtött pénz felhasználásáról, 
ellenőrzéséről.

A feladatot Balogh László, az Észak-Alföld régió felelőse kap-
ta és vállalta, aki ilyen irányú feladatát összekapcsolva polgárőr 
elnöki mivoltával, ellátogatott Tuzsérra és Lónyára. Nem üres 
kézzel ment a két településre. Vitte magával és átadta az általa 
szervezett gyűjtés eredményét (gyerekruhák, takarók, ételtároló 
edények stb.), melyet a menekültek ellátására tudnak fordítani.

Látogatásáról útjelentésben számol be. „A Szövetség tagjai 
által adományozott 834 000 Ft-ból Tuzsér Községért Közalapít-
vány 204 000 Ft-ot kapott. Az alapítvány kuratóriumának elnö-
ke elmondta, hogy az összeg a számlájukon van, abból eddig 
felhasználás nem történt. 

Lónya község 630 000 Ft támogatásban részesült. Polgár-
mester úr elmondta, hogy jelenleg nincs ellátásra szoruló me-

nekült a településen, a fogadásukra alkalmas művelődési ház 
üres, de a berendezéseket még nem távolították el, a helyzet 
romlása után azonnal tudnak menekülteket fogadni. A NAV 
NYOSZ által átutalt támogatást a javuló helyzetre való tekintet-
tel még nem tudták felhasználni, annak további céljáról még 
nem született testületi döntés.

Látogatásunk lezárásaként tiszteletünket tettük Magyaror-
szág néhai miniszterelnökének, gróf Lónyay Menyhértnek csa-
ládi kriptájánál, ahol az emlékezés és a tisztelet koszorúját pol-
gármester úrral közösen elhelyeztük az erre kijelölt helyre.”

Jó hír, hogy jelenleg jelentősen visszaesett a menekülők, 
így az ellátásra szorulók száma. Valamennyien örülnénk, ha ez 
így is maradhatna. Az viszont már kevésbé jó hír, hogy a pénz 
ott pihen a számlákon, amikor ugyanis szükség volt rá, fel kel-
lett volna használni. Ami biztos, az adományozók szándékait 
szem előtt tartva, mielőbb dönteni kell a célzott támogatás 
sor sáról.

Az ellenőrzés során Balogh László régiófelelős humánusan, 
precízen, tiszteletadóan képviselte szövetségünket. 

Horváth Attila 
 alelnök

Szépkorúság
Bensőséges ünnepségen fogadta a hivatalos köszöntéseket 
Horváth Károly nyugalmazott pénzügyőr alezredes kilencvenedik 
születésnapja alkalmából a NAV Veszprém megyei Adó- és Vám-
igazgatásának székhelyén. Mielőtt a szervező Rudlof Tibor pénz-
ügyőr őrnagy ismertette volna az ünnepelt életpályáját, meglepő 
dolog történt. Idáig csak koncerteken hallottam a Pénzügyőr Ze-
nekar vezető karmestere, Kapi-Horváth Ferenc által komponált 
Pénzügyőr indulót, amit most felállva hallgattunk végig. A zene-
mű tehát – lelépve a pódiumról – a valóságos élet részévé vált. 

A szépkorúságot elérő Horváth Károly valaha a Vám- és 
Pénzügyőrség Veszprém megyei Parancsnokságát vezette, s e 
minőségében a megye s a város társadalmi szervezeteivel is 
kitűnő kapcsolatokat ápolt, gyakran a parancsnokság közremű-
ködésével megoldva helyi közösségi feladatokat. Ez is szerepet 
játszhatott abban, hogy Porga Gyula, a város polgármestere 
személyesen köszöntötte e szép napon. Átadta a miniszterel-
nök aláírásával ellátott emléklapot – a 255/2008. (X. 21.) kor-
mányrendelet szerint a kilencven évesek és az ezt követő kerek 
évfordulókat ünneplő szépkorúak az életkorukkal megegyező 
összegű pénzjutalomban is részesülnek. Ezt követően méltatta 
az idősebbeket, akik aktív maradtak, nyugdíjas közösségekben, 
tartalmas elfoglaltsággal mutatnak jó példát a fiatalabbaknak. 
Átnyújtotta Veszprém város elismerő oklevelét, amit a város 
nyugdíjas polgárai érdekében végzett példaértékű, önzetlen 
munkája elismeréseként kapott az ünnepelt.

Nem maradt ajándék nélkül az ajándékozó sem. Mivel a pol-
gármester úr nem tudott személyesen részt venni a Veszprémi 
Pénzügyőr Klub 25 éves jubileumi ünnepségén, ezért a klub Hor-
váth Károly által írt pontos és részletes történetét ismertető DVD 
egy példányát most átvehette Varga Tamás vezetőségi tagtól.

Ezzel azonban még nem ért véget az elismerések sora. 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém megyei igazgatója, 
Dégi István köszöntő szavait követően átnyújtotta a Vágujhelyi 
Ferenc államtitkár által adományázott Pénzügyőr aranygyűrűt. 
Az ünnepelt megköszönte az elismerést, és mosolyogva megje-
gyezte, hogy mostantól mind a két kezén viselhet egyet-egyet, 
mivel korábban is megtisztelték az aranygyűrűvel.

Zimonyiné Kishonti Judit klubvezető felköszöntötte a szép-
korúságot elérő klubalapító Horváth Károlyt, a nagy elődöt, aki-

nek névrokona, Horváth Lujza rövid, frappáns köszöntő verssel 
lepte meg az ünnepeltet. Nem maradt megszólalási lehetőség 
nélkül az ünnepelt sem, bár rétori képességét nagy önfegyelem-
mel visszafogva köszönte meg az őt elárasztó szeretetet és elis-
meréseket. Néhány régi történet felelevenítésével ajándékozta 
meg viszonzásul a társaságot.

Végezvén az ünnepség „hivatalos” részével, Marton Balázs 
pénzügyőr őrnagy pohárköszöntője után jó hangulatú beszélge-
tés kezdődött. A kedves vendéglátás során szóba került a május 
végére tervezett, házi borversennyel egybekötött balatonfüredi 
hagyományos majális, ahol a veszprémi pénzügyőrök is mindig 
szívesen látott vendégek. A klubbal régóta szoros kapcsolatot 

ápoló egykori parancsnok, Stark Attila pénzügyőr ezredes be-
tegség miatt most nem tudott részt venni az általa igen tisztelt 
Horváth Károly születésnapi ünnepségén, de a majálison remé-
nyeink szerint ott lesz.

Kitűnő szervezés volt, jó példája annak, miként lehet méltó-
képpen ünnepelni. Nem kizárólag a 90. életév elérése okán ré-
szesült ennyi elismerésben Horváth Károly nyugalmazott pénz-
ügyőr alezredes. Hosszú szakmai pályafutása, majd nyugdíjas 
közösséget építő tevékenységének évtizedei során kivívta az 
elismerést sok szempontból. 

Isten éltesse jó egészségben, őrizze meg derűs, bölcs világ-
látását!

-schütz
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Harmincéves a nyugdíjasszervezet
Elvétve akad olyan munkahely, amely úgy törődik nyugdíjasaival, ahogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Noha ez az intézmény 
mindössze tizenegy éve létezik, az általa jelentős támogatásban részesített NAV Nyugdíjasainak Országos Szövetsége még-
is ez évben ünnepli megalakulásának harmincadik évfordulóját. Ez úgy lehetséges, hogy a jogelőd Vám- és Pénzügyőrség 
égisze alatt 1992. február 23-án hivatalos formát öltött az addig baráti körként működő, ám egyre népesebb létszámú bu-
dapesti nyugdíjas pénzügyőrök csoportjának kezdeményezése. Az alakuló küldöttgyűlésen felvették a Vám- és Pénzügyőrség 
Nyugdíjasainak Egyesülete nevet, alapszabályt alkottak, majd a kötelező előírásokat teljesítve bejegyezték a bíróságon mint 
közhasznú társaságot. Közben vidéken is egyre-másra alakultak a nyugdíjasklubok, csatlakozva az Egyesülethez. A budapes-
ti szervezeten kívül már 21 vidéki klub és tagozat fogta össze a mintegy ezerfős tagságot.

Ebben az időszakban önálló hivatali szervezet – szociális, kulturális, és sportközpont, a NAV KEKI elődje – képviselte a 
nyugdíjasokat a pénzügyőri valódi, teljes életpálya részeként.

Az évek során igény támadt a szervezet országos jellegét az elnevezésben is kifejezésre juttatni, amely 1998-ban Vám- 
és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége (VP NYOSZ) névre változott. Ez adja a jelenleg NAV Nyugdíjasainak 
Országos Szövetsége (NAV NYOSZ) néven ismert szervezet fundamentumát. 

E harminc esztendő történetének utolsó harmada azonban már nem csak a pénzügyőrökről szólt. Az APEH és a Vám- és 
Pénzügyőrség 2011-es fúziójának következményei hamarosan érzékelhetővé váltak a nyugdíjasszervezetben is. A 2012-től 
kezdődő átalakulásról két olyan személy gondolatai következnek, akik aktív résztvevői, segítői voltak a Szövetségnek ezek-
ben az években.

A történet ott kezdődött, amikor a NAV 2011-ben megalakult. 
Addig a Vám- és Pénzügyőrség nyugdíjasainak évek óta jól mű-
ködő országos hatáskörű nyugdíjasszövetsége és alapítványa 
volt, amelyet a VPOP anyagilag is támogatott. A NAV megala-
kulása után a Szövetség vezetői felkeresték dr. Vida Ildikót a 
NAV elnökét, tájékoztatták működésükről, és kérték, hogy to-
vábbra is támogassa a szövetséget. Az elnök asszony megígérte 
a további támogatást azzal a feltétellel, hogy a szövetséghez a 
volt APEH-os nyugdíjasok is csatlakozhassanak. A csatlakozást 
elősegítendő feladatok megszervezésére hármunkat kértek 
fel: Varga Sándort volt személyügyi főosztályvezetőt, dr. Bálint 
Lászlót a hivatal volt szakszervezeti titkárát, és engem, a nem-
zetközi főosztály egykori vezetőjét. A felkérés mindhármunkat 
meglepett és szívesen vállaltuk a feladatot.

2011-ben meghívást kaptunk a VP NYOSZ elnökségi ülésé-
re a Mátyás utcába, ahol nagy barátsággal fogadtak minket 
és kooptáltak mindhármunkat az elnökség tagjai közé. Tájé-
koztattak a Szövetség működéséről, feladatairól, céljairól. Is-
mertették a szervezetet, a működési szabályokat, a pénzügyi 
helyzetet. Akkoriban 29 VP Klub működött az országban. A két 
legnagyobb Budapesten (100 fő feletti létszámmal). A többi 
klub 10-20 fős létszámmal funkcionált. Évente egy alkalommal 
ünnepélyes találkozó volt Pasaréten. Ide alkalmanként közel 
400-500 fő jött el.

Adóhivatali információnk szerint az APEH Észak-budapesti 
Igazgatóság támogatásával közel 10 éve működött egy klub, 
amelyet felkerestünk. A vezetőség tájékoztatott minket, hogy 
közel 100 nyugdíjas dolgozó a tagjuk, havonta tartanak összejö-
vetelt, ahol a saját pénzükből szendvicset és üdítőt vásárolnak. 
Évente egyszer tartanak nagyobb rendezvényt, melyet az igazga-
tóság támogat. Úgy vettük észre, hogy ők nem igazán akarnak 
tartozni a Szövetséghez, inkább önállóak maradnának. Ezen kí-
vül csak a Hivatali Központ tartott a nyugdíjasainak évente egy 
alkalommal összejövetelt. Más működő APEH-es klubról nem 
volt információnk.

Ezután több hónapos intenzív munka kezdődött. Varga Sán-
dor felvette a kapcsolatot Poór Jenővel, aki a nyugdíjba vonult 
APEH (Hivatali Központ) dolgozók címének összegyűjtésében 

segített. Kiss Ferenc NAV gazdasági vezetőt mindhárman meg-
kerestük, aki biztosított minket arról, hogy a Szövetség létszá-
mának emelkedésével az arányosan növekvő támogatásra 
számíthatunk. Dr. Bálint László, aki nyugdíjazása után önálló 
ügyvédként tevékenykedett, vállalta a jogi háttér felülvizsgála-
tát, átalakítását és a cégbíróság előtti eljárásban a Szövetség 
képviseletét. Több hónapos munka, elnökségi ülések után a 
2012-es küldöttgyűlés elfogadta az új Alapszabályt és a válto-
zásokat. Közben mi is megismertük az elnökség tagjait, szemé-
lyes barátságot kötöttünk velük, melyet a mai napig ápolunk. 
Sajnos közülük már többen nincsenek velünk.

A NAV vezetés és Czikora András tábornok úr, a NAV NYOSZ 
elnöke megállapodást írtak alá, amely biztosította a további 
együttműködés feladatait és a folyamatos támogatást. Erről ér-
tesítést kapott valamennyi NAV Igazgatóság.

Az első APEH-es klub 2012. szeptember 5-én alakult meg 32 
fővel a hivatali központból nyugdíjba ment kollégák részvételé-
vel. Eddigre sikerült elérni, hogy az Észak-pesti klub is csatlako-
zott a Szövetséghez. A cél az volt, hogy valamennyi NAV Igazga-
tóság mellett alakuljon „adós klub”. Ennek érdekében fel kellett 
keresni az igazgatóságokat, ismertetni a Szövetség előnyeit, 
javasolni, hogy válasszák ki a vezetőséget, hogy a megalaku-

Egy évtizede csatlakoztak az adóklubok
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lás simán történjen. Ezeknél a tárgyalásoknál számítottunk az 
elnökség tagjaira, a területen működő „vámos” klubok segítsé-
gére. A Szövetség 2016 évi tisztújításán Varga Sándor alelnöki 
funkciót kapott, engem klubvezetői feladatom mellett elnökségi 
tagnak és régiófelelősnek választottak meg. Így a korábban lét-
rehozott négy adóklub folyamatos támogatását is biztosítanom 
kellett. A saját klub létszáma közben 140 főre emelkedett.

2018 novemberében úgy döntöttem, hogy a klubvezetői fel-
adatot átadom a fiatalabb korosztálynak. A klubgyűlés dr. Sza-
bó Évát választotta meg. A 2019-es küldöttgyűlésen elnökségi 

tagságomból is visszaléptem, régiófelelősnek Varga Sándort, a 
Kelet-pesti Adóklub vezetőjét választották meg. Tevékenysége-
met a NAV elnöke 2014-ben a Bezerédj-díj arany fokozatával is-
merte el, a NAV NYOSZ pedig részemre a 2020-ban az újonnan 
alapított Lónyay-plakettet adományozta.

Kapcsolatom a NAV NYOSZ-szal nem szakadt meg. Megtisz-
teltetésnek érzem, hogy a 2021-es küldöttgyűlésnek is levező 
elnöke lehettem.

Budapest, 2022. április 20.
Dr. Bessenyei Gábor

Vezetőnek lenni 
hatalom nélkül
Az interjú 2016-ban készült a Pénzügyőr című lap felkérésére, 
lehetővé téve, hogy az aktív állomány széles körben tájékozód-
hasson szövetségünkről. Senki nincs, aki nála jobban ismerné 
nyugdíjasszervezetünk harmincéves történetének legbonyolul-
tabb időszakát. 2007-2017-ig állt a Szövetség élén, vagyis öt-öt 
évet töltött el a VP NYOSZ és a NAV NYOSZ elnökeként. Az akkori 
interjú minden szavát vállalja ma is.

*
Közel tíz éve kapott felkérést és választotta meg a tagság Czikora 
András nyugalmazott pénzügyőr dandártábornokot, a Vám- és 
Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége (VP NYOSZ) 
elnökének. Az időközben bekövetkezett óriási változások után 
ma már így mutathatjuk be őt: Czikora András nyugalmazott 
pénzügyőr vezérőrnagy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíja-
sainak Országos Szövetsége (NAV NYOSZ) elnöke.

*
– Elnök úr, elvállalta volna ezt a tisztséget akkor is, ha tudja 

előre, mekkora „vihar” előtt áll?
– A vihar után mindig szélcsend következik. Aktív pályafutá-

som során közel negyven év alatt volt szerencsém mindkettő 
előnyeit és hátrányait megtapasztalni. Egy dologban azonban 
ez az időszak más volt, és ennek átélésére most volt lehetőség: 
vezetőnek lenni hatalom nélkül… Ebből a helyzetből megadatik 
meglátni és tapasztalni azt, hogy ki az igazi vezető, ki az igaz, 
önzetlen ember, s ki érdemes megbecsülésre. A másik érdekes-
ség a magyar nyugdíjas életforma „sajátosságainak” országos 
szintű megismerése, majd annak a gyakorlatban a lehetősége-

ken belüli pozitív irányú változásának elősegítése, ami rengeteg 
kompromisszummal jár. Ennek ellenére bevallom, még őrzöm 
a 2008. évi írásos lemondásom egy példányát, de most 2016 
van, és én még itt vagyok…

– Eddigi elnöki tevékenységéből öt év esik a Vám- és Pénz-
ügyőrség megszűnésével együtt járó, s a nyugdíjasszövetséget 
is erősen érintő időszakra. Ezt hogyan élte meg, és mit tartott 
vezető szempontnak a sikeres túléléshez?

– Válaszom erre az előző kérdés második részéhez kapcsoló-
dik. Kevés olyan szervezet van az országban, amelyik volt mun-
katársaival, nyugdíjasaival törődik, figyelemmel kíséri sorsukat, 
s netán segítséget is nyújt számukra. A Vám- és Pénzügyőrségnél 
példaértékűen, szervezett módon történt a nyugdíjasokkal való 
kapcsolat tartása, hogy valódi életpályamodell volt a felvételtől 
a kegyeleti eljárásig. Szerencsére az új szervezet vezetése ezt a 
pozitív példát támogatásra alkalmasnak találta, és biztosította 
ennek megvalósítási lehetőségeit. Ez adta a sikeres túlélés ke-
reteit. Az más dolog, és anélkül ezt megvalósítani nem lehetett 
volna: kellettek azok az aktív, önzetlen nyugdíjasok, akik ezt fel-
vállalták és „társadalmi munkában” végezték és végzik!

– Jövőre lesz huszonöt éves jubileuma a nyugdíjas pénzügy-
őrök szövetségbe tömörülésének. Ma már elmondhatjuk, hogy 
régi hagyományt sikerült átmenteni, sőt, megújulva még jobban 
felvirágoztatni. Hogy tudta ezt a Szövetség elnökeként elérni?

– A VPOP és az APEH összevonásával szembe találtuk magun-
kat a „hogyan tovább?” dilemmájával. A küldöttgyűlés dönthe-
tett volna úgy is 2012-ben, hogy szüntessük meg a Szövetséget, 
s ezzel vége a nyugdíjasokról való gondoskodásnak, amelyben a 
szociális, kulturális és kegyeleti terület mindig jelentős szerepet 
játszott. Érzelmileg nagyon nehéz időszakot éltek át nyugdíjasa-
ink, hiszen lezárult a testületnek egy korszaka. Végül a megma-
radásnak egyetlen lehetséges módjára kaptunk lehetőséget, 
hogy segítsük az APEH nyugdíjasok szövetségünkbe történő in-
tegrálását, és alakítsuk meg az egységes nyugdíjasszervezetet. 
Náluk ugyanis nem volt hozzánk hasonló szervezet, évente 
egy-egy alkalommal találkoztak az igazgatóságok nyugdíjasai. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kérem tisztelt olvasóinkat, hogy a 2022 szeptemberében 
megjelenő lapszámunkhoz augusztus 10-ig küldjék el kéz-
irataikat és JPEG formátumú fényképeiket az amilapunk2@
gmail.com elektronikus levélcímre, vagy a NAV NYOSZ 1093 
Budapest, Mátyás u. 16. postacímre. Kérem továbbá, hogy 
a terjedelem ne haladja meg az egy oldalt (12-es betű-
méret, másfeles sortávolság), és a digitális fotók legalább 
1 MB méretűek legyenek. 

Honlapunk a www.navnyosz.hu név alatt olvasható. 
A honlapra és a Szövetség Facebook-oldalára szánt külde-
ményeket kérjük, a navnyosz.kommunikacio@gmail.com 
elektronikus levélcímre postázzák. A honlappal kapcsola-
tos észrevételeket, kérdéseket kérjük a honlap@navnyosz.
hu címre küldeni.
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Néhány helytől eltekintve persze, ahol szakszervezeti támoga-
tással működtek közösségek.

– Milyen módon lehetett segíteni a szerveződésüket?
– Természetesen az adóágnak is tennie kellett valamit, hiszen 

a saját nyugdíjasaikról ők tudhatnak leginkább. Az elnökség 
hamarosan kibővült három APEH nyugdíjas taggal – dr. Bálint 
László György, dr. Bessenyei Gábor, Varga Sándor –, akik kez-
detben összekötők voltak a felső vezetés és a Szövetség között, 
majd később az elnökség tagjaivá választottuk őket, ahol időt 
és fáradságot nem kímélve dolgoztak nyugdíjasaik közösséggé 
szervezése érdekében. Régiófelelőseink is jelentős munkát vé-
geztek a helyi nyugdíjasklubok megalakításában, a személyes 
kapcsolatok kialakításával, tanácsadással, több esetben klub-
helyiség keresésével.

– A két szervezet összevonásával megalakult új intézmény, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetősége ezek szerint felvállal-
ta a nyugdíjasszövetség támogatását. Nehéz volt megnyerni a 
szimpátiájukat?

– Úgy gondolom, hogy legmagasabb szinten sikerült megta-
lálni azokat a vezetőket, akik látták e tevékenység humanista, 
a szervezetre is kiható pozitív vonásait, és írásos megállapo-
dásban is felvállalták ennek segítését. Mindez a pozitív hozzá-
állás kigyűrűzött a főigazgatóságok, igazgatóságok vezetőire 
és a munkatársaikhoz is. Ezzel elértük munkánk legfontosabb, 
egyben legnehezebb célját, az országos hálózat felállítását, ösz-
szefogását, működtetését, a helyi szintek erősítését. Azt, hogy 
ez eredményes volt-e, azok az erkölcsi elismerések bizonyítják, 
amelyeket javaslatunkra az aktívan tevékenykedő társaink kap-
tak (előléptetés, kitüntetés, dicsérő oklevél).

– Hogyan fogadták a klubélet lehetőségét az adóág nyugdí-
jasai?

– Meglepetéssel és örömmel csatlakoztak, amit mi sem bizo-
nyít jobban, mint a gombamód szaporodó adósklubok száma (ada-
taink szerint ma már országosan összesen 45 klubunk működik 
2200 taggal, de a NYOSZ az összes nyugdíjast képviseli, azokat is, 
akik nem csatlakoztak a szövetséghez). Mindenhol népes létszá-
múak a klubjaik, hiszen az adóhivatal tizennyolc ezres állományá-

ból bőven kerültek ki nyugdíjasok, s mivel főként női munkaerőt 
foglalkoztatnak, a negyvenéves korkedvezménnyel élők folyama-
tos utánpótlást jelentenek. Igen aktívak, szívesen részt vesznek 
minden programban, sokat kirándulnak, múzeumba, színházba, 
fürdőbe járnak, beneveznek a borversenyünkre, az alkotói kiállí-
tásunkra, jó kapcsolatokat alakítanak ki a klubok egymást között, 
közös programokat szerveznek. A pezsgő klubéletről a szövetség 
kiadványából, A Mi Lapunkból értesülhetünk folyamatosan tudó-
sítóik írásaiból, de a www.navnyugdijasok.hu honlap is naprakész 
információkat tartalmaz. Az elmúlt évek megmutatták, hogy kik 
azok, akik sok munkát áldoznak a közösségükért, amit az elnök-
ség különféle elismerésekkel díjaz soraikban is. Feloldódni látszik 
a kezdeti bizalmatlanság, hiszen ma már gyakran előfordul adós 
és pénzügyőr nyugdíjasklubok közös kirándulása, egyéb program-
ja. Pénzügyőr nyugdíjasaink megnyugodhattak, miután megta-
pasztalták, hogy semmi sem veszélyezteti a működésüket, koráb-
ban megszokott életüket, sőt, a közös programok, az új ismerősök 
frissítően kizökkentik a megszokottságból a klubtagokat.

– Alighogy rendeződtek soraik, a közelmúltban újabb nagy-
szabású szervezeti átalakítás következett be. Ez mennyiben 
érintette a NAV NYOSZ működését?

– Természetesen érintette, de működésünk folyamatos, za-
vartalan maradt. A konkrét tények megjelenéséig mellőztük 
az aktív szervezet megkeresését, hiszen éppen elég feladatuk 
adódott és adódik még most is. A végleges felállás után első 
lépésünk volt tevékenységünk legfelsőbb szinten történő meg-
erősítése, ami Tállai András államtitkár úr, a NAV vezetője által 
aláírt új Együttműködési Megállapodásban valósult meg. Sze-
mélyes támogatást kaptunk Marsi Márta főigazgató asszonytól, 
és megkaptuk az éves költségvetési támogatásunkat is. Levél-
ben kerestük meg valamennyi NAV vezetőt, tájékoztattuk őket 
munkánkról, céljainkról, a kapcsolattartás módjáról, és átadtuk 
részükre az új megállapodást. A NYOSZ szervezetét önmagában 
az átalakítás nem érintette, és az új Alapszabályunkat napjaink-
ban fogadta el a törvényszék. Természetesen ettől függetlenül 
folyamatosan figyelemmel kísérjük a különböző jogszabályok a 
Hszt., a Kttv., a NAV tv. és a konkrétumokat tartalmazó Foglal-
koztatási Szabályzat ránk vonatkozó előírásait. Ezeket talán ne-
künk is jobban kellene propagálni tagságunk körében, hiszen a 
régi jogszabályok már elavultak és esetenként sok a félreértés.

– Tudjuk, hogy a vezetőkön sok múlik. Önt többször, egy-
hangúlag megerősítették a tisztségében, legutóbb a márciusi 
küldöttgyűlésen. Ezt tekinthetjük köszönetnek is a Szövetség 
tagsága részéről, de főleg bizalomnak. Mit jelent ez önnek? 

– A bizalom! Tudom, hogy ez a mai elanyagiasodott világban 
idealizmusnak tűnik, de fontos dolognak tartom. A másik érv a 
mellettem álló önzetlenül dolgozó elnökségi tagok, régiófelelő-
sök, klubvezetők és aktív nyugdíjastársak bizalma, támogatása. 
Minden elismerésem az övék, mert mindezt társadalmi munká-
ban végezzük nyugdíjastársaink érdekében. Fontos a minden-
kori NAV vezetők, NAV munkatársak emberi hozzáállása, segítő-
készsége. Végül nagyon fontos, hogy vannak a javítás irányába 
mutató céljaink, amelyek megvalósítása sok türelmet, kitartást 
és kompromisszumkészséget igényel. Ilyen például az új mun-
kakapcsolat kialakítása, az éves találkozók megszervezése, az 
üdültetési, szanatóriumi kérdések tisztázása, a szociális, kultu-
rális és kegyeleti témák szabályozása, a hiteles információ biz-
tosítása. Nagyon fontos a taglétszám növelése, hogy minél több 
nyugdíjas lépjen sorainkba, hogy legyen kellő utánpótlásunk…

Tehát van mit tenni, s minden korosztálynak van mit tanul-
nia. Ehhez javaslom Paulo Coelho A fény harcosának kéziköny-
ve című alkotásának tanulmányozását, melynek mottójában ta-
lálható: „Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem 
mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.”

Bogschützné Gados Júlia

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékün-
nepsége keretében a központi ünnepségen Vágujhelyi 
Ferenc államtitkár úr, a NAV vezetője a NAV NYOSZ ja-
vaslata alapján az alábbi elismerésekben részesítette 
nyugdíjastársainkat:
Cseh Istvánné (Heves megyei Adóügyi Klub) – Bezerédj-díj 
arany fokozat,
Neumann Ágnes (Adóhivatali Központi Klub) – Bezerédj-díj 
ezüst fokozat,
Bátor Jánosné (Borsod megyei Adóügyi Klub) – Bezerédj-
díj ezüst fokozat, 
Rózsa Róbert (Szombathelyi Pénzügyőr Klub) – soron kívü-
li előléptetés ny. pénzügyőr őrnaggyá, 
Novák Mihály (Gyulai Pénzügyőr Klub) – Szent Máté-érem 
arany fokozat,
Gerencsér Györgyi (Fővárosi Pénzügyőr Klub)– soron kívüli 
előléptetés ny. pénzügyőr őrnaggyá. 

A kitüntetések csúcspontjaként államtitkár úr dr. Kai-
zinger Tibort, a NAV NYOSZ elnökét – Pénzügyőr Díszszab-
lya elismerésben részesítette.

Gratulálunk az elismerésekhez, és további sikeres mun-
kát, jó egészséget kívánunk!

ELISMERÉSEK
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Együttműködési 
megállapodás
A 2008-ban rendezett országos találkozón együttműködési 
megállapodást írt alá dr. Nagy János altábornagy, országos pa-
rancsnok és Czikora András nyugállományú dandártábornok, a 
VP NYOSZ újonnan megválasztott elnöke a Vám- és Pénzügy-
őrség Országos Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség 
Nyugdíjasainak Országos Szövetsége közötti együttműködésről, 
amely határozatlan időre köttetett. „Az együttműködés célja a 
vám- és pénzügyőrség nyugdíjas tagjairól történő gondoskodás 
hatékonyságának növelése, a felek között fennálló kapcsolatok 
bővítése és erősítése, a nyugdíjasok szociális, kulturális érdek-
védelmének elősegítése, a testületi hagyományok ápolása.” 
Sok szempontból ez a megállapodás a már addig is jól működő 
gyakorlatot fogalmazta meg, tette hivatalossá. Szövege helytálló 
a mai helyzetre adaptálva is.

A köztársasági elnök által 2011 augusztusában vezérőrnagy-
gyá előléptetett Czikora András elnök így ír a Szövetség számára 
oly fontos biztosítékot jelentő dokumentum sorsáról:

„Elnökségem idején két VPOP parancsnok támogatását sike-
rült elnyerni. 2008. június 7-én dr. Nagy János altábornaggyal 
írtuk alá az első írásos megállapodást. Az őt követő dr. Béndek 
József altábornagy ezt nem kívánta megváltoztatni. Megjegy-
zem, a vezetők közül egyedül ő tüntette ki a szövetséget! A NAV 
megalakításakor az ismert feltételek teljesítése – vagyis orszá-
gos szinten az adóügyi klubok megszervezése és integrálása 
– után dr. Vida Ildikó elnök asszonnyal 2011. december 8-án 
új megállapodás aláírása vált szükségessé. Ennek oka, hogy 
időközben a NAV szervezeti kerete átalakult. Új vezetés került a 
NAV élére 2016. március 13-án Tállai András személyében. Meg 
kellett újítani a megállapodást, amit a soron következő elnök, 
dr. Sors László államtitkár nem változtatott meg.”

Találkozzunk!
Lássuk csak, hány találkozási lehetőségünk is van a NAV NYOSZ 
keretein belül? Legkézenfekvőbb és leggyakoribb a klubnap és 
klubprogramok adta alkalom. Aztán ott van az országos talál-
kozónak tekinthető nyárbúcsúztató fesztivál és főzőverseny.. 
Elvileg ezt a célt szolgálja az igazgatóságok által szervezett és 
finanszírozott (újabban akadozó) év végi vendéglátás is, 

Létezik azonban egy még zsenge korát élő forma, ez pedig a 
regionális találkozók új változata, amikor is maguk a nyugdíjasok 
állnak neki a szervezésnek a régiófelelős vezetésével. Kiváló le-
hetőség a több megyét is átfogó térségen belül működő klubok 
egymás jobb megismerésére, közös élmények szerzésére! Ezt 
a szellemiséget élesztgetik az Észak-alföldi Régióban, ahol ez-
úttal Debrecenbe hívták Záhony, Nyíregyháza és Szolnok nyug-
díjasait. Népes társaság érkezett a Nyíregyházi Adóági Klubtól, 
az ottani pénzügyőr klubot viszont az immár friss nyugdíjasként 
érkező Soltész József egykori parancsnok és felesége képvisel-
te. Nem jöttek el a szolnokiak, pedig Balogh László régióvezető 
és Varga István klubvezető őket is invitálta, s nagyon hiányzott 
vidám társaságuk. Akik viszont jelen voltak, kiváló étkeket ro-
tyogtattak három bográcsban.

Ennek a találkozónak az volt a különlegessége, hogy mindent 
maguk finanszíroztak a részt vevő klubok. A SzUSz (Szegedi úti 
Szabadidő Központ) által rendelkezésre bocsátott bográcsokat, 
fahasábokat és a helyszín bérlését a házigazda debreceniek áll-
ták a saját nyersanyag költségükön felül.

Lehet, hogy túl szerények voltak? Egy ilyen jelentős kezde-
ményezést, amely példát mutathat a többi régiónak is, a Szö-
vetség megtámogathatna némi anyagi hozzájárulással. Talán 
nyitott kapukat döngetek… Valójában ez már a második ilyen 
jellegű találkozó volt ebben a térségben. Még néhai Nagy Gyula 
régiófelelős találta ki és valósította meg társaival az I. Navos 
Regionális Nyugdíjas-találkozót 2019-ben Nyíradonyban, saját 
finanszírozásában. Új elképzelés szerint a jövőben rotációban, 
megyénként fogják megrendezni a régiós találkozót, hogy min-
denki szerepet kapjon.

Meglepetésemre megjelent Jung Istvánné Margó is férjével, 
akik a közeli Hajdúszoboszlón pihentek éppen, de számomra 

rejtélyes úton-módon erről tudomást szereztek a szervezők, és 
meghívták őket is. Majd kiderül, hogy a kedves, mosolygós kö-
zép-dunántúli régiófelelős kedvet kapott-e az itt látottak alapján 
saját régiójában összehívni egy hasonló találkozót.

Az ízletes bográcsétkek mellett jobbnál jobb saját készítésű 
pálinkát kóstolhattunk, és rengeteg finom süteménnyel kedves-
kedtek a klubok hölgytagjai. Remek volt a hangulat, hagyomá-
nyos módon, vagyis beszélgetés útján folyt a viccelődés és az 
információcsere. Szeretném befejezni ezt az írást abban a re-
ményben, hogy folyt. köv.                                                         BGJ

A szociális érzékenységgel megáldott dr. Balogh György 
pénzügyőr vezérőrnagy, országos parancsnok 1992-ben 
hozta létre azt az alapítványt, amelynek feladata lett a 
pénzügyőrség nyugdíjasainak és özvegyeinek anyagi tá-
mogatása, amit a beérkező kérelmek alapján bírál el a 
grémium kuratóriuma. Az éppen 30 éves alapítvány ma is 
működik. Első elnöke dr. Terpitkó András, a testület egykori 
országos parancsnoka volt, akit Sidó Géza, a VPOP nyugal-
mazott pénzügyi vezetője követett. Visszavonulása után 
Gerencsér Györgyi, az egykori VPOP munkaügyi feladatait 
ellátó munkatársa vette át s látta el a kuratóriumi elnöki 
tisztséget, míg a közelmúltban vissza nem lépett. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője, Vágujhelyi Fe-
renc úr, mint a NAV pénzügyőr nyugdíjas alapítvány alapítói 
jogának gyakorlója, 2022. április 1-től felkérte Zachár Attilát 
az alapítvány kuratóriumának elnöki tisztsége betöltésére.

Gratulálunk, és az alapító szándékának megfelelő szoci-
ális érzékenységet folytató és felmutató tevékenységet kí-
vánunk!                                                                                 b.

KINEVEZÉS
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K L U B H Í R E K  .  .  .
A Mecseket nem lehet megunni!
A Baranya megyei adósok kis csapata májusban, egy nyárra em-
lékeztető napon a Mandulásból erdei sétára indult. A Dömörkapu 
mellett elhaladva a Flóra pihenőhöz mentünk, amelyet a pécsi 
kesztyűgyár alapítójának özvegye emlékére építtettek a fiai.

A magunkkal hozott tízóraink elfogyasztása után az egyko-
ri vidámparkon keresztül folytattuk utunkat. Felidéztük a régi 
emlékeket, ahol gyermekeink arcára mosolyt csaltak a játékok, 
a dodzsem, a szellemvasút, az óriáskerék, és itt alkalmuk volt 
repülőre szállni. A társadalmi munkában épült park lassan az 
enyészeté lett, majd 2011-ben ötven év után végleg bezárták.

Az erdei úton továbbhaladva a Tettyére értünk. A romok és 
a játszótér mellett elhaladva a Vince utcában megpihentünk 
a néhány napja átadott kis Hamerli parkban, amelyet a pécsi 
kesztyűgyár alapítójáról neveztek el.

A Mecseket nem tudjuk megunni! Mindig új és érdekes látni-
való nyűgözi le a kirándulókat.

Kocsonya Jenő
klubvezető

Medvehagymaszedés
Az idei márciusi tél miatt a két pécsi klub hagyományos 
medvehagymatúrája kissé váratott magára, de a Baranya me-
gyei Adóági Klub vezetése előzetesen végig járva az útvonalat 
meghirdette az idei medvehagymaszedést.

Szép napos, már enyhe időben a Baranya megyei Adóági 
Klub és a Pécsi Pénzügyőr Klub bátor kirándulói találkoztak a 
helyi autóbusz indulási pontjánál, illetve néhányan a közbeeső 
megállókban csatlakozta. Pécs híres jelképétől, a tv-toronytól 
már gyalogszerrel folytattuk utunkat a Hóvirág-völgyön át Kisrét 
felé. Közben a szokásos helyünkön megleltük az ismert medve-

hagymást. Itt már bőségesen ontotta a természet ezt az ízletes 
és nagyon egészséges csemegét rendkívül friss, még zsenge 
változatban. Mindenki szedhetett igényének megfelelő minő-
ségben és mennyiségben, közben meg-megkóstolva. Később 
kis pihenőt tartottunk Kisréten, ahol sokan a hazai szendvics 
mellé frissen szedett medvehagymát fogyasztottak.

Az volt röpke túránk célja, hogy mozogjunk egy kicsit Pécs 
legnagyobb „ligetében”, és nem utolsósorban egy kevés medve-
hagymával térhessünk haza sétánkról, mivel idén sem szeret-
nénk lemaradni erről az egészséges vitaminforrásról.

A mozgás, a friss levegő és az ébredő természet, valamint 
a madarak éneke jótékonyan hatott testünkre-lelkünkre. Külön 
élményt jelentett, hogy végre együtt lehettünk társainkkal egy 
kis időre a rohanó hétköznapok közepette.

Fischer Péter
Pécsi Vámklub

Segítettünk
Nemrég jártunk Kerecsenden a Berek-erdőben az odvas kelti-
kében (szentgyörgyvirág) gyönyörködni. Kísérőnk már jó néhány 
éve Ercsényi Károly nyugdíjas pénzügyőr és tájegységvezető, aki 
minden alkalommal nagy lelkesedéssel vezetett végig a csodás 
tanösvényen. A kiadós séta után, mint mindig, most is ellátogat-
tunk a Kerecsendi Hagyományok Házába (Tájházba), melynek 
ő a kezelője, gondozója – és megteremtője! Fáradtságot nem 
ismerve gyűjti, ápolja és karbantartja a régiségeket mindenféle 
támogatás nélkül, megmentve ez által az enyészettől. Nagyon 
sok szép régi dolgot gyűjtött össze és mutat be, amelyeket ré-

gen elődeink viseltek, 
illetve használtak a 
mindennapjaik során.

Ekkor határoztuk 
el, hogy rászánunk pár 
órát és kitakarítunk a 
Tájházban. 

Amikor klubveze-
tőnk, Csehné Gizike tá-
jékoztatta Karcsit ter-
vünkről, szinte el sem 
akarta hinni! Április 
22-én reggel öten útra 
keltünk Kerecsendre. 
Nagyon jó hangulat-
ban, vidáman fogtunk 
hozzá kitűzött felada-
tunkhoz, amelyben 
Karcsi barátunk is ak-
tívan részt vett.

Úgy érezte mindegyikünk, hogy segítő szándékunkkal boldog-
gá tudtunk tenni egy igen értékes EMBERT, aki ennyire szívén vi-
seli környezete hagyományainak ápolását és települése régisé-
geinek gyűjtését! Reméljük, hogy egy kicsit a mi klubtagjaink is 
hozzájárulhattak a hagyományok „ápolásához” a Föld napján!

Szívesen tettük, és a jövőben is lehet számítani közös mun-
kánkra!

Lejegyezte:
Nagy Jánosné Márti

az Egri Adóügyi Nyugdíjas Klub tagja
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Művészetek
A Pécsi Vámklub nagy fotósa, Kunvári Gábor értesített bennün-
ket, hogy április 29-én, a tánc világnapján fotókiállítása nyílik 
(a pandémiás helyzet miatt hosszú várakozás után) a Pécsi Apá-
czai Művelődési Központban. Erre kultúrosunk akcióba lépett, 
és riadólánc formájában értesítette a tagságot, valamint az adó-
ági társklubunk tagságát is. Így a két klubból szépen összejött 
ismét a kis csapatunk a megnyitóra.

Hámori Gábor, a Mecseki Fotóklub vezetője rövid köszöntővel 
nyitotta meg a tárlatot, egyben méltatta a tánc és fotó kapcso-
latát. Majd a képeken is fel-felbukkanó Gyenis Boglárka rövid 
hastánc bemutatója következett.

Alkotó klubtársunk, Gábor is köszöntötte a jelenlevőket és 
szólt néhány szót a képekről. Ezután megcsodálhattuk a bemuta-
tott fotókat a táncokról. Közben Gábor kis állófogadással kedves-
kedett a jelenlévőknek. Jó hangulatú beszélgetéssel, poharazga-
tással és a képek többszöri megtekintésével telt a délután. Mi így 
ünnepeltük a tánc világnapját. A kiállítás a Pécsi Apáczai Csere 
János Nevelési Központban május 25-ig volt megtekinthető.

Fischer Péter
(Pécsi Vámklub)

Portré objektív nélkül
A Szövetség első fotópályázatán, 2017-ben találkoztam először 
Kunvári Gáborral, akkori fődíjas kollégánkkal. Most, hogy kiállí-
tásáról kaptunk hírt, gondoltam, ideje lenne kicsit jobban meg-
ismerni őt. Bár Fischer Péter figyelmeztetett, hogy Gábor nem 
túl bőbeszédű ember – valaha közvetlen kollégák voltak, tehát 
ismeri a természetét –, én azért megpróbáltam szóra bírni a 
látvány mesterét egy villáminterjú erejéig.

– Régi kedvtelésed a látvány rögzítése? 
– Gyerekként kezdtem a fotózást, és többé-kevésbé folyama-

tosan művelem azóta is. 12-13 éves lehettem, mikor a szom-
széd bácsi megmutatta hogyan hívják elő a papírképet. Nagyon 
megtetszett, ahogy az üres fehér papíron előbújt a kép, azóta 
fényképezek, először fekete-fehérre aztán színesre, majd digi-
tálisra.

– Milyen témák ragadták meg az érdeklődésedet?
– Eleinte tájat, épületeket fényképeztem, aztán fokozatosan 

az ember került a látókörömbe. Portré, tánc, mesterségek. 
– Pályázatok, kiállítások?
– Pályázatokra ritkán küldök, nem az én műfajom. Ellen-

ben számos önálló kiállításom volt már Pécsett, Óbányán, 
Herenden, Makón, Gyulán, Békéscsabán, Erdélyben. Szerepelt 
képem Budapesten az Ernst Múzeum kiállításán, és a Zsolnay 
Kávé házban.

– A kiállításaid vegyes témakörűek vagy tematikusak?

– Kezdetben vegyes témakörűek voltak, aztán később min-
dig egy témához kapcsolódtak. Pl. temetők, életképek, mester-
ségek, üveg, Pécs-baranyai templomok, Zsolnay stb.

– Kedvenc témád?
– Mostanában az ember.
– Az élet árnyékosabb oldalát is megörökíted?
– Igen azt is. Van olyan sorozatom, amely az emberi életet a 

születéstől a halálig mutatja be szép és kevésbé szép oldalával 
együtt, illetve Erdélyben fotóztam egy házi ravatalt siratással és 
a temetést a sírásással, harangozással.

– Használsz „képjavító” tenchikákat?
– Használok, de csak a legminimálisabb beavatkozást vég-

zem velük pl. élesítés, kontraszt, világosítás, sötétítés, vágás.
– Szoktál a fotóidból ajándékozni?
– Igen, szoktam. Gyerekeimnek, ismerősöknek sima fotót, 

vagy vászonra készítettet.
– Van ars poeticád?
– Nincs különösebben, azt szoktam mondani, hogy ne csak 

nézz, hanem láss, és a kevesebb általában több. Igyekszem eh-
hez tartani magam.

– Köszönöm a válaszokat, további sikereket kívánok!
-lia

Szombathelyi adomány
A pénzadományon kívül a Szövetség tagjai közül többen tevő-
legesen is részt vesznek a bajban lévő háborús menekültek 
megsegítésében. Így tett a Szombathelyi Pénzügyőr Klub csa-
pata is, amelynek vezetője, Rózsa Róbert riportot írt az akcióról. 
A március 15-i központi ünnepségen soron kívüli előléptetésben 
részesült klubvezető és régiófelelős társunk. Őrnagy úr, gratulá-
lunk a gyűjtési akcióhoz és az előléptetéshez!

*
Engedjétek meg, hogy beszámoljak a Lónyára érkező mene-
külők számára gyűjtött adományok átadásáról, és még, ami 
eszembe jut.

Szóval, indulás 9 órára tervezve Gusztival, tudtam, hogy ő, 
mint a Doxa, pontosan érkezik, ezért időben nekiláttam magam 
rendbe hozni. Közben csörög a telefon, Tóth Pistiék jelzik, hogy 
ők és Passék is hozzájárulnának a gyűjtéshez. Oké, mondom, 
és újból átírom az átvételit. Egy szál gatyában nekilátok, de köz-
ben megint csörög a telefon, most Kiss Laci jelzi, hogy felesége, 
Irénke olvasta a felhívást, és ők is hozzájárulnának a gyűjtés-
hez. Hova vigyem a pénzt? – kérdezi Laci, mondom, hogy a la-
kásomra, Galamb utca 19. szám alá. Közben látom, hogy Tóth 
Pistiék kikanyarodnak a kocsival – bevásárolni gondolom. (Én 
még mindig egy szálban vagyok.)

Közben megint csörög a telefon, megjött Guszti Egervárról. 
(Azt se tudom, mihez kapjak…) Tóthék visszaérkeznek, kérdezik, 
hova tegyék, amit vettek. Mondom, a teraszra, ahol a többi ado-
mány is sorakozik. Közben Pisti megkérdezi, hogy nem kínálom-é 
meg valami pálesszel (tudniillik a múlt héten főztünk Vaskeresz-
tesen általa intézett törkölyből.) Természetesen töltök neki. Köz-
ben megérkezik ziháltan Kiss Laci, aki, mint borivó, nem fogadja 
el a pálinkát, no meg kocsival van. Erre még egyet meg kell inni 
Pistinek. (Nem probléma.) Közben felszólítom a jelenlévőket, 
hogy be kéne pakolni az adományokat, és el kéne már indulni 
Gusztival mert Lónya mesze van. Tóth Pistit lebeszéljük, hogy ve-
lünk jöjjön, a csomagok miatt nincs elég hely. (Belenyugszik.) 

Végre elindulunk! (Sudárnak üzenem, hogy a kérdéses kabát 
itt maradt, tegnap este fedeztem fel. (Róttuk a kilométereket 
Gusztival. Úgy belejöttünk, hogy túlfutottunk a nullás leágazón, 
no de semmi baj, átmegyünk a városon, szombaton biztos nem 
lesz forgalom. Meglepődve tapasztaltuk, hogy szombat dacára 
nagy a forgalom. (Túljutottunk.) Irány az M3-as, no de Mándok 
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(ez közel van Lónyához), és Lónya nem volt sehol jelölve! Guszti 
GPS-e persze, mint az enyém, nincs frissítve, mégis megtaláltuk a 
Tiszát. (Komp sehol!) Vissza Vásárosnaményba, amit szerettünk 
volna kihagyni, mert nagy kerülő. Felhívtam Horváth Zoltánt a NAV 
NYOSZ vámelnökhelyettesét, mert tudtam az e-mailjéből, hogy 
neki megvan a polgármester telefonszáma. Hol vagytok? – kérdi. 
Öt perc múlva ott leszünk, válaszolunk. Felhívja a polgármestert, 
aki mondja, hogy a raktárnál van, és megvár bennünk. (No, de hol 
a raktár?) Beszél valaki az út szélén telefonon, megállunk, kérde-
zi NAV NYOSZ? Igen. HURRÁ, megérkeztünk! Átadtuk a pénzbeli 
és tárgyi adományokat a Polgármester úr jelenlétében.

Karitász önkéntesek hamar kipakolnak a raktárba olyan si-
kerrel, hogy Gusztinak a vadászkése is majdnem áldozatul esik. 
Azt azért ne...! – vette vissza. Ezután elmentünk a kultúrház-
ba, ahol fogadták és ellátták a menekülteket (körülnéztünk, és 
megállapítottuk, hogy nagyon humánus az elhelyezés). Itt kap-
tunk egy tál babos ételt, amit megköszöntünk és távoztunk.

Hazafelé nem történt semmi különös velünk, megtaláltuk az 
M0-ás kivezető szakaszát. Közben Tóth Pisti hívott bennünk, 
hogy merre járunk, és megdicsérte Gusztit, hogy nagyon ügyes. 
Hazaérkezés – kb. 1200 km megtétele – után még megvacso-
ráztunk, Jutka készült egy finom vacsival, amit sikerült elfo-
gyasztani 21:45-kor. l8 óra után nem eszünk, de most kivételt 
tettünk, mert Gusztinak még hátra volt Egervár.

Ennyi történt, amire emlékszem…
üdv: 

rozsarobi

Borsodi túrázók
Örömmel osztom meg veletek, hogy a Borsod megyei Adóügyi 
Klub május 24-én népes csapattal vett részt a Szövetség 30. év-
fordulójára rendezett túrasorozaton. Igaz, az előre meghirdetett 
útvonalon – egyeztetve a szervezővel – változtattunk egy kicsit. 
Jóval közelebbi helyről indultunk. Én magam is túravezető va-
gyok, így a feladaton osztoztunk a budapesti szervező kollégával. 
Az időjárás kellemes volt, jókedvűen és vidáman tettük meg a 
6 km-es távot. A „túra” végén mindenki emléklapot kapott Veres 
Lászlótól. Klubunkban a túrázás újszerű kezdeményezés. 

Kellett egy kis külső biztatás, hogy megpróbálkozzunk egy 
újfajta, nagyon hasznos időtöltéssel. Köszönet érte a kitaláló-
nak aki – elmondása szerint – az általa javasolt és szervezett 
túrák mindegyikén részt vett, függetlenül a jelentkezők létszá-
mától. A túra sikerén felbuzdulva a klubtagok már arról érdek-
lődtek, hogy lesz-e folytatása a kezdeményezésnek. Egy másik 
klubtagunk – aki szintén túravezető – felajánlotta, hogy június 
hónapra is szervez egy programot, lehet, hogy egy kicsit a távot 
is nö velve. 

Csőriné Kardos Éva 
klubtag

Sok ezer lépés a Vértesben
2022. május 13. és PÉNTEK! Erre a napra esett klubunk a Vér-
tes déli részébe tervezett túrája. Azon tagjainkkal, akik nem fél-
tek attól, hogy ezen a babonával övezett napon induljanak el 
„hegyet” mászni, nekivágtunk a Csákberényi Panoráma tanös-
vénynek. Kifejezetten kirándulásra való időnk volt. Változatos és 
könnyen végigjárható a remekül kitáblázott út. A hegy peremé-
ről pazar kilátásban volt részünk. Az erdészet sok információs 
táblát helyezett el az ösvényen, így a több fafajtából álló erdőt is 
megismerhettük. Visszatérve a kiinduló pontra a tarisznyákból 
előkerültek a finomságok, s kellemesen megebédeltünk.

Utunk következő állomása a gróf Merán Fülöp nevét viselő 
Vadászati és Erdészeti Múzeum volt, ahol a technika segítségé-

vel igen alapos és mindenre kiterjedő tárlatvezetést kaptunk, 
így a Merán családról, valamint a vadász- és erdészhivatás 
szépségeiről is. A hegység élővilágát bemutató dioráma igazán 
élményszerű volt, pótolta azt, hogy sajnos az erdőben nem lát-
tunk vadakat.

A több mint 10 km-es túránkat követően ismét egy kellemes 
napot töltöttünk együtt, s a lábunkban sok ezer lépéssel indul-
tunk haza.

Pupné Kiss Ildikó
vez. tag, Fejér megyei Adóügyi Klub

CSILLAGHULLÁS

A Szövetség múltját kutatva kezembe került egy, a Pénz-
ügyőr lapban megjelent köszönőlevél, amivel érzékeltetni 
szeretném, hogy a kései „csillaghullás” minden nyugdíjas 
pénzügyőr szívét megdobogtatja. A nyugállományban lévő 
pénzügyőrök ugyanis egy alkalommal előléptethetők, ezt az 
elnökség terjeszti fel a humánpolitikai főosztályra, ahol el-
bírálják az indoklást s döntenek róla. 

VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
ARNOLD MIHÁLY altábornagy Úr kezéhez

Tisztelt Altábornagy Úr!
1923. évben vettek fel a testülethez. 37 év szolgálati idő 
után 1960-ban vonultam nyugdíjba. Ma már 1996-ot írunk, 
tehát 73-dik éve vagyok a testület tagja.

Megemlékezésük, miszerint 1996. március 15-én nem-
zeti ünnepünk alkalmából nyugállományú pénzügyőri szá-
zadossá léptettek elő, számomra igen nagy meglepetést 
okozott és meglepetésem elsődleges oka, hogy ennyi év 
után is emlékeznek rám és nem feledkeztek meg rólam.

Altábornagy Úr! Engedje meg, hogy Önnek és munkatár-
sainak ezúton köszönjem meg a velem szemben tanúsított 
jóindulatukat. Kívánom, hogy Ön is a testületnél legalább 
annyi időt töltsön el mint én. Ehhez Isten segítségét kérem.

Jó egészséget és sikerekben gazdag eredményes mun-
kát kívánva maradtam

Tisztelettel
Hajdú János

nyugállományú pénzügyőr százados
Budapest, 1996. május 6.
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Vendégségben Kőszegen 
A Szombathelyi Pénzügyőr Klub meghívására vendégségbe ér-
keztünk Sopronból. Ahogy megkaptuk az éves programterve-
zetet a nyugat-dunántúli régiófelelős, Rózsa Róbert szép aján-
lásával, úgy szép lassan haladva vettük észre azt a szívélyes 
meghívást, aminek nem lehetett ellenállni.

Kitavaszodott, így a tervezettnek megfelelően 2022. 04. 24-
én, vasárnap, Szent György napján, egy csodaszépnek ígérke-
ző napon ellátogattunk Kőszegre a „SZŐLŐ JÖVÉSEK KÖNYVE” 
ünnepére. Kőszeg csodálatos város, nagyon szép környezetben 
(olyan, mint Sopron régen, kicsiben), ahol aznap már reggel 
9:30-kor szépen sütött a nap, és még a szél is alig fújt. A ta-
lálkozó kiindulási helyszíne Kőszeg vasútállomás volt, ahonnan 
irány az Ibrahim, a város egyik nevezetessége, ahol a török idők-
ből még megmaradt szokás szerint készített remek kávékat kí-
nálnak.

Robi és lelkes kis csapata pohárköszöntős üdvözlése után 
elindultunk a Jurisics térre, ahol már gyülekezett a kíváncsi 
tömeg. A város polgármesterének és még pár prominens sze-
mélyiségének beszéde után, a tánccsoport és fúvószenekar 
fellépését követően, Gróf Gyula volt kollégánk mint kiváló ide-
genvezető mutatta meg Kőszeg nevezetességeit és szépségeit. 
Nem túl népes, de annál lelkesebb társaságunk nagyon élvezte 
a sok érdekességgel tarkított városvezetést!

Ami ezek után következett, azaz az ebéd, valamint a borkósto-
ló, mint a nap fénypontja, amire nem is számítottunk, rendkívül 
mély nyomot hagyott a csapatban. A remek borok, az ízletes étel 
és a jó társaság: ez a hármasság is biztosítéka egy emlékeze-
tes napnak. A finom borok és a nagyszerűen elkészített pörkölt 
elsősorban a házigazdánk Alasz Laci és felesége a remekműve 
volt. A kóstoló után megnéztük az ALASZ-BORÁSZAT „szerkezeti 
felépítését” is.

E találkozón is volt hivatalos, de még több nem hivatalos 
téma. Többek között a klubok tervei alapján egyeztettük az elkö-
vetkező közös programokat, és az élet „egyéb” kisebb-nagyobb 
problémáit, a mögöttünk levő eseményeket, klubjaink jelenbeli 
és jövőbeli helyzetét, lehetőségeit.

Még egyszer megköszönve Rózsa Róbert, Sudár György, 
Gróf Gyula, Alasz László és a többi vendéglátónk fáradozását: 
NAGYON JÓL ÉREZTÜK MAGUNKAT!

A Soproni Pénzügyőr Klub nevében köszönettel:
Arató Csaba

klubvezető 

Nem feledve
A Szegedi Vámos Nyugdíjas Klub néhány tagja meglátogatta 
kedves volt kolléganőnket. Oláh Istvánné Etelka néni 1932. 
február 25-én született. Elmesélte hosszú, eseménydús életét, 
amiben volt minden. Fiatal lányként villamoskalauztól, takarítá-
son át, ebédosztásig mindent elvállalt, hogy legyen megélheté-
sük. Heten voltak testvérek, és bizony a háború, majd az 56-os 
események nem kedveztek a gazdálkodásból élőknek. Etelka 
néni nem válogatott a feladatokból, míg sikerült a Röszkei Ha-
tárállomáson elhelyezkednie 1981-ben. Itt dolgozott egészen 
nyugdíjba vonulásáig. Elmondása szerint, nagyon sokat segített 
a vámhivatal mind anyagi, mind megbecsülés terén élete jobbra 
fordulásában. Sajnos legtöbb családtagját elvesztette az évek 
során, de 90 éves korára elmondhatja, hogy jó egészségnek 
örvend.

Kívánunk még nagyon sok boldog, egészséges évet Etelka 
néni!

Bajza Lászlóné Ágnes
Szegedi Nyugdíjas Pénzügyőrklub

80 éves 
a Pénzügyőr Zenekar 
Programokkal sűrűn teletűzdelt nap volt március 10-e sokak 
számára, a fennállásának 80. jubileumát ünneplő Pénzügyőr 
Zenekar tagjait is ide sorolva. Fellépés a délelőtti emléktábla-
avatási ünnepségén, majd a központi rendezvényen, este pedig 
díszhangverseny a Művészetek Palotájában.

Nagy szerencse kellett a belépők megszerzéséért vívott 
küzdelemhez, mert sokan akarták látni-hallani zenészeinket. 
Az alkalomra tervezett műsorközlő plakát ígéretes estét sejte-
tett. Most a kisebb befogadóképességű Fesztivál Színházban 
kapott fellépési lehetőséget a zenekar, talán ezért is volt „kö-
zelharc” a jegyekért. Annyi bizonyos, hogy még Debrecenből is 
jöttek volna nyugdíjasaink bérelt autóbusszal, ha lett volna rá 
lehetőség…

Az ünnepi hangverseny megkezdése előtt Vágujhelyi Ferenc 
államtitkár úr, a NAV vezetője átadta a zenész kollégák által 
titkosan megszavazott „Év Zenésze díjat”, amit 2021. évben 
Wagner Gábor pénzügyőr százados nyert el. Gratulálunk! Éven-
te ismétlődik ez a „családias” esemény a zenekar első fontos 
hangversenyén (eddig szokásosan a januári vámnapi koncer-
ten, ami idén elmaradt, viszont most a jubileumi hangverseny 
még jobb alkalmat adott rá). 

Várt még egy meglepetés zenekarra és közönségére, amikor 
Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy úr lépett színpadra. A Magyar 
Rendvédelmi Kar elnöke az MRK emlékérmét és emléklapját 
adta át a Pénzügyőr Zenekarnak, megalakulásának 80. évfor-
dulója alkalmából, a zeneművészet és a hagyományőrzés te-
rületén kifejtett kiemelkedő eredményükért. Ehhez ismét csak 
gratulálni tudunk!

Ilyen különleges alkalmakkor mindig hívnak vendégszerep-
lőket, ezúttal Fischl Mónikát, az Operettszínház művésznőjét és 
Boncsér Gergelyt, a Magyar Állami Operaház magánénekesét. 
Az ő előadásában hangzott el Erkel Ferenc Bánk bán c. operá-
jából a Hazám, hazám című ária, amit Simándy József óta most 
először hallottam úgy énekelni, hogy belerezdült a lelkem… Cso-
dálatos volt! 

A zenekar szinte állandó műsorközlője, Zelinka Tamás zene-
történész úgy konferálta fel Fischl Mónikát, hogy a pénzügyőrök 
mintegy magukénak tekintik őt. Gyorsan hozzátette magyará-
zatként, hogy a művésznő édesanyja – a mi köreinkben Fischl 
Katiként ismert – hosszú éveken át titkárnője volt Arnold Mihály 
tábornok úrnak, a Vám- és Pénzügyőrség országos parancs-
nokának a Mester utcai VPOP székházban. Csodálatos volt a 
népszerű Pezsgőduett, Verdi Traviata c. operájából, és bravúro-
san „dúdolta el” Ennio Morricone Volt egyszer egy vadnyugat c. 
filmjének főcímdalát. Volt még egy nagy sikert arató kettősük, 
Sartori: Time To Say Goodbye.

Nagyon gondosan átszőtte a műsorszámok ismertetését a 
zenekar fejlődésének egy-egy állomását, a korábbi karmesterek 
által hozott új zenei stílusok megjelenését, a zenekar fejlődését 
és egyre sokoldalúbbá válását bemutató áttekintés. Vagyis a 
nyolcvan év történetének bemutatása. Remek volt!

Magas szintű zenei tudásuk révén Kapi-Horváth Ferenc ez-
redes, vezető karmester, zeneszerző (műsoron szerepelt az 
általa komponált Vám Világszervezet indulója is) és Nyers Alex 
alezredes, karmester kiválóan vezényelték az énekeseket és a 
fúvószenekart. 

A műsorfüzet is jelezte, hogy ismét nagyszerű élményben 
lesz része a közönségnek – s ez így is lett!

Köszönjük, és köszöntjük a 80 éve fennálló Pénzügyőr Zene-
kart további sikereket kívánva muzsikusainknak!

Gados
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Alapítva: 1998-ban

Huszonnyolcadik alkalom lenne, ha a koronavírus járvány nem 
avatkozik közbe… Így aztán valójában huszonhatodik éve tartják 
meg majálisukat a veszprémi pénzügyőr nyugdíjasok hagyomá-
nyos helyszínükön, a balatonfüredi pihenőházban és kertjében. 
Jómagam abban a kitüntető helyzetben vagyok, hogy állandó 
meghívottja lehetek ennek a hagyományos találkozónak úgy bő 
évtizede. Volt, hogy vacogtunk, máskor esett az eső (a bogrács 
fölé esernyőt kellett erősíteni, nehogy túlságosan felhígítsa a 
pörköltet), de a legtöbbször szép, nyári időt kapott ajándékba 
a klub tagsága.

Minden az ismert forgatókönyv szerint történt most is. Reg-
gel már elkezdte a terem és az ebéd előkészítését Rádóczki 
Árpádné Erzsike gondnok, besegítve Kanczler László főzőmes-
ternek és Varga Tamás szervezőnek. Majd „berendezték” kerti 
asztalokkal és padokkal a kertet. A magam részéről most egy 
„rendbontó” ötlettel járultam hozzá a rendezvényhez: lufikat és 
girlandot vittem, amikkel közösen feldíszítettük a lehajló faága-

kat, hozzájárulva ezzel a kis vidám dekorációval a majális han-
gulatához. Már a lufik felfújása is nagyon vicces volt… 

A klubértekezletet ezúttal Horváth Lujza vezette, mivel 
Zimonyiné Kishonti Judit klubvezető váratlan akadályozta-

tás miatt nem tudott eljönni. Hamarosan szót kapott Jung 
Istvánné közép-dunántúli régiófelelős és Gregorné Abonyi Ilo-
na megbízott titkár. Végül Horváth Károly kért szót, megemlé-
kezett a közelmúltban elhunyt dr. Balogh György volt országos 
parancsnokról, felállással tisztelegtünk emléke előtt. Az élet 

gyakorlati oldalához visszatérve a Szövetség és a NAV közöt-
ti együttműködési megállapodás helyzetét firtatta. Komor 
hangulatából csakhamar sikerült kibillentenie a szintén örök 
fiatalnak számító Kőszegi Istvánné Maricának, aki áprilisban 
betöltött kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte 
a klubalapítót a maga csipkelődő stílusában.

Közben folyamatosan érkeztek a vendégek. Stark Attila 
ezredessel tartottak a veszprémi pénzügyőrök közül többen, 
feláldozva péntek délutánjukat – most is szívesen jöttek a 
nyugdíjasok közé. Fokozta a jó hangulatot a veszprémi adó-
ügyi klub háromtagú delegációja Ferencsik Éva klubvezetővel 
az élen. 

De nem maradtak távol a borbírák sem, hiszen füredi ma-
jális nem létezhet borverseny nélkül! Koczor Kálmán társa ez-
úttal Kálmán József volt, aki elnyerte 2022-ben az Év Borásza 
Balatonfüreden címet. Bár fogyatkozik a „pályaművek” száma, 
hat bort azért most is megvizsgáltak és értékeltek a borászok 
legjobbjai. 

És mit tesz Isten, a klubba frissiben belépő, első alkalommal 
megjelenő Illés József nyugállományú nyomozó százados vitte 
el az első két díjat! Harmadikként Horváth Károly vehette át az 
oklevelet, úgy láttam, elégedett volt vele. Még Jung Margó is 
hozott egy mintát Székesfehérvárról!

Bár idő folyamán cserélődött néhány szereplő ilyen-olyan 
okok miatt, a Veszprémi Pénzügyőr Klub töretlen elszántsággal 
és kedvvel ragaszkodik hagyományos majálisához. Ebben támo-
gatja az üdülő vezetése is. Maradjon így sokáig!

BoGa

Előző lapszámunk megjelenése óta Jakab István Zol-
tán ny. pénzügyőr őrnagy (82), Mészáros Lajosné ny. 
pénzügyőr főhadnagy (88), Kományi Béla ny. pénzügyőr 
főtörzszászlós (75), Csorba László ny. pénzügyőr alezredes 
(81), dr. Balogh György ny. pénzügyőr altábornagy (86), 
Jámbor Gyula ny. pénzügyőr alhadnagy (80) budapesti, 
Kovács Csaba ny. pénzügyőr hadnagy (61) vámosszabadi, 
Ledenyák Imre ny. pénzügyőr főtörzszászlós (74) bácsal-
mási, Babinyecz Gábor ny. pénzügyőr zászlós (61), Téglás 
János ny. pénzügyőr hadnagy (63) győri nyugdíjastársunk 
elhunytáról kaptunk értesítést.

Nyugodjanak békében!

GYÁSZ

Majális Balatonfüreden


