Hetek óta halogatom, hogy megírjam véleményemet a néhai Csépány Józsefné hagyatéki ügyében végzett
munkájukról, s az egész vállalkozásukról.
Az elején kezdem.
Nagyon bizalmatlanok voltunk amikor Fodor László telefonon megkeresett bennünket. Ez abból is adódott,
hogy rejtett számon hívott fel, s az ilyen telefonokat fel sem szoktuk venni. Túl sok az átverés, a tisztességtelen
ember mostanában.
Bizalmatlanságunkat erősítette az egyik üzletember fiam, aki meggyőzött bennünket, hogy semmit ne írjunk
alá, mert a végén úgyis mi húzzuk a rövidebbet.
Végül hónapok múlva akkor írta alá a szerződést a férjem, amikor ez a fiam meggyőződött arról, hogy a
szerződés korrekt, s ennek érdekében több helyen is módosíttatta a feltételeket. Minket akart bebiztosítani.
Egyet értettünk azokkal a kitételekkel, amelyek a nettó hagyatékot elosztotta három felé.
Külön szeretném megköszönni Önnek a türelmet azért, hogy egy 75 éves nő számára is érthetően elmagyarázta
“miért annyi az annyi”. Utólag sajnáltam Önt, amikor éreztem a beszélgetésünk során, hogy kezdett
elcsüggedni amikor látta, hogy még mindig nem értem. Végül is megértettem. Önök hajszálra annyi pénzt
kaptak, mint ami a szerződésben szerepel. Hogy ez sok, vagy kevés? Megítélés kérdése. Ha azt vesszük, hogy
Önök nélkül nem kaptunk volna semmit, igazán méltányos az elosztás. Ha azt vesszük, hogy sokkal többet
kaptunk volna az elhalálozás után..... Sajnos szegény Kati néni tragikus sorsú élete úgy alakult, hogy egy
rokonnal sem tartotta a kapcsolatot, még a testvérével sem.
Összegezve: Nagyon kellemesen csalódtunk Önökben. Minden munkatársuk abszolut kedves, készséges és
türelmes volt velünk szemben, amit a mai világban helyén kell értékelni.
Saját tapasztalatom mondatja velem : az emberek empátiája olyan alacsony szinten van, hogy sokszor érezzük
magunkat kényelmetlenül csupán attól, hogy még mindig élünk.
Férjem nevében is köszönjük munkájukat, s ezt nem az a tény mondatja velem, hogy “nagyon jól jött ez a
pénz”, mert enélkül is megvoltunk. Nem kenyérre kellett. Csak jó volt végre egy olyan cég munkatársaival
beszélgetni, akik intelligensen rendezik az ügyeket, s nem háborodnak fel, ha az idős ember néha nehezen
fogja fel ami Önök számára egyszerű. Persze nem ingyen teszik, de megérdemlik a jutalékukat.
További sikeres ügyeket, értelmes ügyfeleket, s jó egészséget kívánunk mindnyájuknak.
Üdvözlettel,
Szabó Imre és felesége Fedorka Margit

