A Találkozók 2018 cím alatt a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága
által szervezett nyugdíjas találkozóról látható néhány fotó és rövid szöveg az öreg fináncok
oldalon.
Ami ott olvasható, annak javarésze nem a találkozóról szól, hanem a szerző helyszínre
utazási, elutazási élményeit, valamint a ceremóniamesterrel való nézeteltérését tárgyalja.
Nos, ennél azért itt több történt. Radicsné dr. Lampert Edit osztályvezető felolvasta dr. Sors
László államtitkárnak, a NAV vezetőjének idősek napi köszöntő levelét, felsorolta az elmúlt
találkozó óta elhunytak nevét, (és szándékosan, az előre megbeszéltek szerint nem kért egy
perces felállást). Dr. Horváth Szabolcs, az igazgatóság vezetője tájékoztatást adott az elmúlt
időszak eredményeiről, a jövő várható, kiemelt feladatairól. Ezt követően Szentesné Gulyás
Katalin, az adóági és Bárkovics Sándor, a pénzügyőr klub vezetője adott áttekintést a
klubokban folyó munkáról, majd Rózsa Róbert régiófelelős osztott meg néhány, aktuális
feladathoz, rendezvényhez kapcsolódó gondolatot. A régiófelelőst a NAV NYOSZ alelnöki
köszöntő követte. Horváth Attila röviden szólt a Szövetség „nyitás politikájáról”, az elért
eredményekről, az új központi rendezvényekről, majd átadta Márczis Istvánnak és Jáni
Lajosnak a Nyugdíjasokért Emlékplakettet. A vacsora tálalása előtt country táncosok
szórakoztatták a nagyérdeműt, majd végre – a találkozó céljának megfelelően –
elkezdődhettek a beszélgetések, melyek más-más helyszíneken kiscsoportos formában
folytatódtak.
Az összejövetelen került bejelentésre, hogy az Idősek Napja városi rendezvényén Bárkovics
Sándor és Scheer Istvánné a Győri Városháza Ezüst Emlékérmét vehette át Borkai Zsolt
polgármestertől.
Köszönet a NAV-nak, hogy ez évben is biztosította a költségek fedezetét, az Igazgatóság
munkatársainak pedig azért, hogy megszervezték a találkozót. Remélem jövőre ismét lesz
módunk összejönni, tájékozódni, beszélgetni.
Egy gondolat a nézeteltérésről:
Az Igazgatóság vezetői nem kértek fel arra, hogy az öreg fináncok oldalon írt nézeteltérést
részletezzem, azt viszont jelzem, nem fair eljárás, hogy egy négyszemközti megjegyzésre a
honlap nyilvánossága előtt válaszol a meghívott úgy, hogy arról a másik fél nem is tud.
Horváth Attila
a NAV NYOSZ adóági alelnöke

