Az elsők között

A NAV vezetője Dr. Sors László államtitkár úr a Köszöntő levelében így kezdte:
„Kedves Nyugdíjas Munkatársaink!
Engedjétek meg nekem, hogy formaságoktól mentesen szólítsam meg Önöket, hogy soraim ne kötelező
naptári gesztusként hassanak!”
Az Idősek Világnapja alkalmából a NAV-on belül hagyománnyá vált, a nyugdíjas pénzügyőrök és
egykori APEH tisztviselők bensőséges köszöntése. A Heves megyei Igazgatóságon – elsőnek a megyei
szervek közül- október 3-án került sor az ünnepélyes aktusra. Minden hivatali munkatárs kellő
tisztelettel készült a találkozóra. A magas színvonal már természetes, minden mesteri fokon
előkészítve, panaszra semmi ok nem lehet. Az Igazgatóság meghívására 80-an tettek eleget, ami az
összes nyugdíjas létszám felét teszi ki. Nem csoda, hogy a székház külön termében a fehér asztal
mellett alig akadt üres hely.
Az ünnepélyes megnyitóját Lukács György Igazgató Úr – hivatali helyettesei jelenlétében- azzal
kezdte, hogy örül a találkozásnak, megtiszteltetés számára, hogy röviden tájékoztathatja idősebb, ma
már nyugdíjas munkatársait az elmúlt időszak változásairól. A NAV új profilja az ügyfelek adózási
fegyelmét elősegítő támogató, tanácsadó ügyfélszolgálat és az átalakuló rendszerekről bizony jó dolog,
ha a nyugdíjas kollégák is kellő időben értesülnek.
Horváth Attila a NAV NYOSZ adóági alelnök tolmácsolta Dr. Kaizinger Tibor Elnök úr személyes
jókívánságát valamennyi nyugdíjas társának. Röviden beszámolt a NYOSZ-on belüli változásokról, a
pályázati munkában rejlő lehetőségekről. A régiófelelős nem koptatta a figyelmet, de annál nagyobb
lelkesedéssel tapsolt a Pénzügyőr Zenekar kvartettjének, akik előadásában felcsendült a bordal, meg a
Klapka induló. (Sajnos a többi zenemű dallamait ne ismertem.)
Tapsot kapott a Szederinda ifjú néptáncegyüttes szatmári és rábaközi tánca. A fiatalok tánca
lendületes, vidám és reumamentes volt, és elősegítette a díszebéd elfogyasztását. A kacsa comb párolt
lila káposztával, krumplival- vagy, ahogy a nagyok mondják tört, vajon futtatott pürével- fenséges
volt.
Fontos volt Csehné Gizike klubvezető felszólalása, aki az aktív klub munkájáról számolt be. Jelenleg
51-n vannak a klubban, főleg adóágiak. A pénzügyőrök kényelmesebbek, vagy lustábbak, de az Ő
klubéleti munkájukról nem sokat tudok írni, függetlenül attól, hogy szeretettel várják Őket a Dr.
Nagy János – ismerős a név? - utcai revizorházban. Gizike megemlítette, hogy szeretik a

Motyovszkiné Gréti vezette Nógrádiakat, és a salgótarjáni pénzügyőr nyugdíjasokkal is jó a
kapcsolatuk.
Minden kedves vendég kapott a NAV Heves Megyei Adó-és Vámigazgatóság gondozásában megjelent
írásbeli emlékeztetőt, ami átölelte az egész évi szép korú nyugdíjas életet.
Köszönöm Lukács György Igazgató Úrnak, a humánpolitikai vezetőjének, és valamennyi
munkatársának az önzetlenségét, az őszinte szeretetét, amellyel nagyban hozzájárultak a találkozó
magas szintű lebonyolításához.

Eger, 2018. október 3.
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Ui:. Most jött a hír. Nógrád megyében november 14-én kerül sor a találkozóra

