Figyelem: időpontváltozás!
Februári klubnapunk a hármas gyász okozta megdöbbenésé és emlékezésé volt, így elnapoltuk a Nemzetközi
Nőnapot és az 1848-as szabadságharcról szóló megemlékezést. Sajnos március utolsó keddjét se úsztuk meg
anélkül, hogy egy kedves klubtársunk emléke előtt ne adóztunk volna rövid csend-szünettel. Isten
nyugosztalja!
Néhány hivatalos bevezető mondatot követően Netye Mihály jóvoltából most emlékeztünk a ’48-as márciusi
forradalomra. Misi évről-évre, szinte történészi alapossággal kutatja-keresi az újabb információkat, és rakja
rendezett csokorba őket. Jelen versválogatásai is újszerűek voltak, és őszintén bevallva, az összes felsorolt
forradalmárok között még számomra is előfordultak eddig ismeretlen női és férfinevek. Ebből is látszik,
hogy emlékezni és feleleveníteni a történelem eme szent napjait nem lehet elégszer.
Másik fő pontja volt a klubnapnak a nők köszöntése. Férfi klubtársaink mindig meg tudnak lepni bennünket:
Csík Bálint saját köszöntő fogalmazványát olvasta fel nagy átéléssel és mindannyiunk meghatódottságára,
majd Gampe Tibor szavalta el Blaskó Mihály: Anikó című versét. Végül minden jelen lévő hölgynek átadtak
emlékként egy elegáns képeslapot a Fővárosi Pénzügyőr Klub nevében. Köszönjük szépen, kedves urak,
hogy ismét megemlékeztetek rólunk! Ne vegyétek komoly fenyegetésnek, miszerint „háromszor veri ezt
kenden Lúdas Manyi vissza”, viszont ígérjük, alkalom adtán viszonozzuk kedvességeteket!
Kerek születésnapos ünnepeltünk is akadt, méghozzá kettő: Fodor Miklósné, akit távollétében, és Kardics
Antal, akit személyesen köszöntött a klub 75. születésnapja alkalmából. A honlapon közzétett legutóbbi
betűrejtvény helyes megfejtői közül ugyancsak Kardics Antal vehetett át egy könyvet a rejtvény készítőjétől
és a könyv felajánlójától, Netye Mihálytól. Gratulálunk!
A már a korábban is rebesgetett ötlet felvetését követően a klubtagság komoly döntést hozott: már a jövő
hónaptól egy órával előbb kezdjük a klubgyűlést. Meglepő többség reagált pozitívan erre a felvetésre, így
felhívjuk a figyelmet, hogy 2019. áprilisától

minden hónap utolsó keddjén Pasaréten 13,00 órától
tarjuk a klubnapot. Kérjük a tagságot, hogy minden eszközt, hírláncot figyelembe véve tájékoztassa erről a
környezetében élő nyugdíjas klubtársakat, pénzügyőröket.
Megterveztük, kihirdettük továbbá a Költészet Napja alkalmából tartandó koszorúzást, a következő
makkosmáriai kirándulást (május 14.) és szépen gyűlnek az utasok „A Garam folyó mentén” címkével
ellátott határon túli kirándulásra is.
A jövő havi viszontlátásig minden jót kívánunk valamennyi klubtársunknak!
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