A meghívás tisztesség? A részvétel kötelesség!

Ami a NAV Komárom-Esztergom megyei nyugdíjas klub tagjainak hagyomány, az számomra az újdonság
erejével hat. Szegedi Gyula klubvezető ugyanis Bozányné Nemes Ritát, a NAV NYOSZ titkárát, és szerény
személyemet „első bálozóként” hívta meg körükbe, augusztus végi szezonnyitó összejövetelükre. És
amennyiben meghívás tisztesség, a részvétel kötelesség – az invitálás elfogadásakor ezt az alapelvet
tartottuk szem előtt.
Bár magam a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján csupán, körülbelül három évet töltöttem a tatabányai
vámhivatal állományában, kicsit oda tartozónak is érzem magam, s legnagyobb örömömre a megye egykori
dolgozói közül sok kedves, rég látott ismerőssel találkoztam, s örvendhettem – remélhetőleg kölcsönösen - a
viszontlátásnak. Különösen pozitív élményként hatott, hogy a terülj asztalkámon kívül értékeket is kaptak a
résztvevők: a vasúti pályaudvar melletti gyülekezőhelyről THOMAS kisvonattal utaztunk az új komáromi
Duna-híd építési területére, ahol javában tartanak a munkálatok, és amelynek látogató központjában egy ifjú
hídépítő mérnök jóvoltából olyan szakértői és mesteri terv-fotó-animációs szemléltető előadásban volt
részünk, ami kevesek kiváltsága lehet. A fantasztikus részletekre ezúttal nem térek ki, de ajánlom olvasóink
figyelmébe a lehetőséget: 2020-ig, az átadás tervezett időpontjáig még van idő megtekinteni. Magam
részéről is remélem, hogy látom még a haladó építkezés további fejleményeit a helyszínen.
Innen – ugyancsak THOMAS-szal – robogtunk tovább a Koppánymonostori Ifjúsági Táborba, ahol
Tonomár István, aki nem pénzügyőr, de édesapja, Tonomár Ferenc jó emlékezetű pénzügyőr kolléga révén
fia - és felesége is - klubtag, valamit a klub örökös szakácsa. Míg mi délelőtt szórakoztunk, Pista teljes
izomzattal kavarta a bográcsost, hogy harangszóra tálalni tudjon. Dicséretére legyen mondva: a pörkölt pont
annyi szaftot kapott, amennyi ildomos, a tészta tökéletes „al dente” és a terítés is igényes volt. A házi
gyümölcspálinkáról, és a klubvezető, Szegedi Gyula lányától, a borász Szegedi Csillától származó selymes
fehér, és a markáns, kemény, száraz vörösbor csábító zamatáról nem is beszélve. Mámorító ízek, akárcsak a
klubtag hölgyek által készített sós és édes süteményeké.
A lakoma előtti gyomorkorgást és harsány beszélgetést csak egy rövidke időre kellett fegyelmezni egy
fantasztikus irodalmi produkció és a hivatalos közlemények érdekében. Egyed László kollégánk és
klubtársunk szájából – ahogy József Attila írja egyik versében: anyám szájából édes volt az étel, apám
szájából szép volt az igaz.” Nos, Egyed Laci szájából még ma is ugyanolyan igazgyöngyként hullanak a
versek, mint több évtizede, testületi rendezvényeinken. Tessék kérem büszkének lenni egy mesteri házi
előadóra, és néma csendet, figyelmet szánni produkciójának minden körülmények között!
A két csodálatos szavalat után a klubvezető, Szegedi Gyula a kerek születésnaposok részére adott – volna –
át gratuláló oklevelet, melyet Molnár Sándor nyugállományú főhadnagy későn érkezve ugyan, a 80.
születésnapja alkalmából személyesen átvett, de a 65. életévét nemrégiben betöltött Langmár Lászlót csak
távollétében tudtuk meggratulálni és megtapsolni. További jó egészséget és aktivitást kívánunk
mindkettőjüknek! És amint szeretettel köszöntötték a seniorokat, ugyanúgy szeretetteljes fogadtatást és
köszöntést érdemelt a frissen igazolt klubtag is, Majer Sándor. Isten hozott a „klubban” Sanyi, hozz új
lendületet, színeket a társaságban!
Kifelejtettem valamit? Ja, igen: a NAV Komárom-Esztergom megyei nyugdíjas klubja elismert és
támogatott közössége a városnak. Jó kapcsolatot ápolnak a város önkormányzatával, amely jelentős
támogatásban részesíti a klubot. Köszönet érte!
Kedves meghívóink, vendéglátóink! Bozányné Nemes Rita és a magam nevében szeretném ezúton is
megköszönni a szívélyes, baráti fogadtatást, közvetlenséget, a kiemelkedően értékes és nívós napi

programot, amiben részesültünk! És mindenki keze munkáját, akinek ebből részt vállalt! Működésetekhez
kívánok további ötletgazdag, aktív tagokat, remek programokat, és mindezekhez gondtalan megvalósítási
feltételeket!
Untener Erika

