Számvetés - a Dél-dunántúli nyugdíjas találkozókról

November 21-ével befejeződtek a Dél-dunántúli régióban (mindhárom megyeszékhelyen, vagyis Pécsett,
Kaposváron és Szekszárdon egyaránt) az évi hagyományos NAV-os („adós” – „vámos”) megyei találkozók.
Mindhárom helyen ez volt a harmadik ilyen összevont!
Néhány statisztikai adat (igény volt rá!) a részvételekről: megyénként a nyugdíjasok száma „adós” – „vámos”
(továbbiakban a. és v. bontásban) a kiküldött meghívók és a pozitív visszajelzések szerint, vagyis a
részvételek. Ezek a következők 2018-ban:
Pécsett 283 nyugdíjasból (176 a. – 107 v.) a részvétel összesen 116 fő (90 a. – 26 v.), Kaposváron 245
nyugdíjasból (164 a. – 81 v.) a részvétel összesen 98 fő (90 a. – 8 v.) Szekszárdon pedig 124 nyugdíjasból
(106 a. – 18 v.) a részvétel összesen 59 fő (52 a. – 7 v.).
A régióban tehát összesen 652 nyugdíjasból (446 a. – 206 v.) a részvétel 273 (232 a. – 41 v.)
Ezek a számadatok 2017-ben: 648 (429 – 219) és 284 (248 – 36), míg 2016-ban (638 (415-223) és 308 (251
– 57) a részvétel.
A számok igazolják, hogy a régióban a nyugdíjasok száma csak kismértékben változott (csakis az adóágon
történtek nyugdíjazások!), de azt is, hogy a találkozókon való részvétel is csökkent. Szembetűnő változatlanul,
hogy a „vámosok” igen kis létszámmal vesznek részt a találkozókon…..
Visszatérve az ez évi találkozókra: mindenki megelégedésére jól megszervezettek voltak és a vendégül-látás
is jó volt. Köszönet érte az igazgatóknak, az igazgatóságoknak. Igen baráti volt a légkör mindenütt, Időben
nem voltunk korlátozva, elhangzottak szűkebb körökben (adósok – vámosok együtt) viccek, régi történetek,
tréfás anekdoták, előkerültek fényképek esküvőkről, unokákról, stb. Vagyis jó volt újra egy kis időre együtt
lenni. Most is éreztük, hogy a rendező igazgatóságok mindegyike példát mutat a nyugdíjasokkal való
törődésben és megbecsülésben. Köszönjük szépen.
A pécsi találkozón a meghívásnak eleget téve részt vett és adott tájékoztatást a NAV nyugdíjasok helyzetéről
Dr. Kaizinger Tibor a NAV NYOSZ elnöke, és Huber Éva megyei igazgatónak – aki a NAV országos és
megyei helyzetéről adott tájékoztatást – személyesen adta át elismerésként A Nyugdíjasokért érdemérmet
(plakettet).
A kaposvári találkozón Varga Imre régiófelelős tájékoztatta a viszonylag nagyszámú résztvevőt a NAV
nyugdíjasok országos és regionális életéről, s átadta Vajna Ferencnének A Nyugdíjasokért érdemérmet.
Nagy örömmel adott tájékoztatást arról, hogy a „Somogyi Őszikék” csapata megnyerte az országos műveltségi
vetélkedő elődöntőjét. Most viszont már bizonyos, hogy az országos döntő győztese is lett. Gratulálunk!

„Múlik az idő őszre jár, de fénylik még a napsugár.

Aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek.
Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet.
Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk.”
/Sarkadi Sándor/
Varga Imre, régiófelelős

