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Egyesületünk
szemünket
a könny. tagjai közül még Barhóné Szabó Anna és Makk Andorné
(Postás-Távközlési Nyugdíjas Klub) vettek részt a megmérettetésen.
A zsűri munkáját Radnóti
Léda segítette.
Ügyeletek,
Szolgáltatások
Köszönet a szervező Sztárcsevity Zsuzsának!

7625 Pécs, Morossy I. u. 15. Tel. 72/210-064; 20/259-9011
nyugegy@gmail.com www.nyugdijasokegyesulete.hu
Tagfelvétel, egyéni tagdíjbefizetés, újság-, hírlevél-átvétel,
információ
szerda, csütörtök: 9-11
Kirándulásszervezés
hétfő, szerda: 9-11 Telefon: 06-20/250-4801

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdésben dr. Palotai Ferencné
személyesen kereshető hétfő: 1000 –1100
Pénztári órák: hétfő, szerda: 1000 –1200
Klubok tagdíj-befizetése: pénztárba
Horgász Egyesület ügyeleti elérhetősége:
06-20/364-6607
Ügyfélfogadás: kedden és pénteken 9-től 12-ig

Kibővített elnökségi ülés
2019. november 26-án 10 órakor
Felelős kiadó: Molnár Ferenc

HÍRLEVÉL
Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2019. 11. szám: november
„Ami elmúlt, nem mindig a múlté.
Néha messzire kihat a jövőbe.”
(Wass Albert)

Mindenszentek: hideg ősz
bolyg a szellem fázva,
fázó népség temetőz
sírokon gyertyázva.
Jaj az év temető,
mindennap egy holt,
minden napra minden éj
ráírja, hogy: Volt.

Juhász Gyula: November
Nem is búcsúzott, elment szótalan,
Az ifjúságom, íme, odavan.
Nem is tudtam, hogy ő valaha volt,
Hisz mindig búról és gondról dalolt.
Nem is szerettem fanyar új borát,
Asszonytalan és pénztelen sorát.
Nem is sirattam el, csak csöndesen
Elbámulok az eltűnt éveken:
És ma sír, zúg, búg, zendül az avar:
Holt ifjúságom most élni akar!

MINDENSZENTEK NAPJA (NOVEMBER 1.)
HALOTTAK NAPJA (NOVEMBER 2.)
Mindenszentek és a halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe.
Mindenszentek napja azoknak a szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név szerint
nem emlékezik meg. A 9. század óta kötelező ünnep. A katolikus egyház tanítása
szerint ezen a napon az élő és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak.
E napon ma is szokás a halottak emlékezetére a sírok megtisztítása, feldíszítése
és gyertyák gyújtása. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért
sokfelé szokás, hogy számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az
asztalra. A bukovinai magyarok sütnek, főznek és kiviszik az ennivalót a temetőbe,
ott elosztogatják. Ahány halottja van a családnak, annyi gyertyát gyújtanak otthon.
Az Ipoly menti falvakban, aki nem tud temetőbe menni, otthon gyújt gyertyát.
Régebben figyelték, kinek ég el hamarabb a gyertyája, mert a hiedelem szerint az
hal meg előbb a családban.

"Emlékedben, szívedben ott él ő..."

Emlékverseny, emlékezés...

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
(Juhász Gyula)
Emlékverseny, emlékezés...
2019. okt.5-én és 6-án rendeztük meg teniszklubunk őszi "Peitl Imre" emlékversenyét.
Erre a sporteseményre meghívtuk Molnár Ferencet, a Nyugdíjas Egyesület új elnökét, aki
köszöntötte a megjelenteket.
Emlékeztünk és emlékezünk - most is – szeptember 30.-án elhunyt elnökünkre, CSENDES
ZSUZSANNÁRA, akitől könnyezve, szavakkal, zenével, énekkel, verssel búcsúztunk.
Tiszai László, volt elnökünk méltatta Zsuzsa életútját, nagyszerű emberségét, kiemelkedő
személyiségét.
Péceli Edit a klub történetéről osztotta meg gondolatait, majd zászlófelvonással kezdetét vette a
verseny. Az „örömtenisz" évente többször ismétlődik, de a megmérettetés / a verseny/ tavasszal
és ősszel kerül megrendezésre.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy klubvezetőnk és tagtársunk
CSENDES ZSUZSANNA
71 éves korában hosszú
betegség után elhunyt.
A Nyugdíjasok Egyesülete
nevében őszinte részvétünk a
családnak.

Emlékverseny, emlékezés azokra, akik már az égi mezőkön játszanak, és onnan
segítenek bennünket, akik még itt vagyunk és a tenisz-szeretetet, a szellemiséget
visszük tovább!

Visegrády Klári / Balogh Béla

Játékos agytorna országos döntője
Budapest, 2019. október 17.

KLUBÉLET
" A BÉKE Pákolitz István Nyugdíjas Klub kirándulást tett Krisna-völgybe, ezen a
szeles, de napsütéses szeptember 3-i napon. Csoportunk 30 fővel indult, hogy
megismerje, betekintést nyerjen a Krisna-hívők életébe, mindennapjaiba.
Csoportunk a kirándulás végén a somogyvári Kiskupa Csárdában egy
estebéd elfogyasztásával zárta ezt a jó hangulatú kirándulást. "

…………………………………………………………………………………..
Itt az ősz, megérett a szőlő...jöhet a szüret, majd az azt követő szüreti batyus bál.
Persze, a zsákbamacska sem maradhat el, mely még vidámabbá, színesebbé teszi a
hangulatot.
Így volt ez a Postás- Távközlési Nyugdíjas Klubban megtartott ünnepi
eseményen. Finom étkekről a hölgyek, míg a finom italokról férfi társaink
gondoskodtak.
Vendégünk volt Molnár Ferenc úr, a Nyugdíjasok Egyesületének elnöke.
Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, megtisztelő jelenlétét.
Helyettem beszéljenek továbbá az alábbi képsorok..

Barhóné Szabó Anna
klubvezető

Ötödik alkalommal került sor pécsi kezdeményezéssel az országos műveltségi
vetélkedőre (most már játékos agytornának hívják) a NYOSZ székházában (Budapest,
Szövetség u. 9.) hat csapat részvételével.
Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd indult a
játékos vetélkedő tele humorral, kis izgalommal, sok-sok nevetéssel.
A három fős csapatok előzetesen egy 30 kérdésből álló tesztet oldottak meg, majd küldték
postán a megfejtéseket. Ennek sikere alapján hívták a döntőre a résztvevőket.
Jöttek nyugdíjasok Gyöngyösről, Pécsről, Sólyról, Csepelről, Gyömrőről. Elsőnek egy 15
kérdéses tesztet kellett kitölteni, majd indult a szóbeli villámkérdések 12 köre. Témában
változatosan: általános, „legek”, tájszavak, történelem, irodalom, zene, földrajz, régi szavak,
közmondások, igaz vagy hamis állítások, találós kérdések, fejszámolás stb.
Két-két kör után mindig jött egy-egy vetítés: zene, szobrok, festmények, épületek, valamint
irodalom, nyelvtan feladatlap.
A zsűriben Horváthné Julika, dr. Palotai Ferencné és Iván Klára jegyezte és számolta a
pontokat, a kérdéseket Radnóti Léda tette fel, sőt ő is állította össze a teljes anyagot.
A csapatok egy kis megvendégelésben részesültek, volt kávé, tea, sütemény, ásványvíz.
A kétórás vetélkedő végén elhangzott a szokásos mondat. Veletek jövőre ugyanitt!

Eredmények
I. Gyömrő gyöngye
II. Platán árvái Pécs
III. Csepel 1.
IV. Pécsi Tükék
V. TI-BI-SO – Sóly
VI. Gyöngyös

Környezetbarát energia

2019. évi utolsó kirándulási program

Ügyfélszolgálat
A Pécs Megyei Jogú VárosPécsi
Önkor-

10. Adventi Kastélynap Gödöllőn
december 14. szombat
Az év legbensőségesebb időszakában ünnepi díszben pompázik a Királyi Kastély.
Gazdag programokkal és különleges látnivalókkal lepik meg a látogatókat.
A részletes programot később adják ki.
Bodó Judit

………………………………………………………………………….

ELŐSZILVESZTER
2019.december 30-án 16 órai
kezdettel
a Delta étteremben
Vacsora adomány összege:

A
Gödöllői töltött
csirkecomb, vegyesköret,
saláta
Pezsgő

B
Töltött káposzta,
grill kolbásszal
Pezsgő

2.500, - Ft

mányzatának (51%) és a Pannon
TávfütS
Hőerőmű Zrt. (49%) tulajdonában
lévő
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Pécsett több
Kft. 1000
mint 31 ezer lakást és közel
egyéb felhasználót szolgál ki távfűtéssel
és
használati
meleg-vízzel.
Biztosítja
az
ehhez
szükséges
berendezések
üzemeltetését,
karbantartását. 120 km hosszú
vezetékrendszeren
és
20
km
közműalagúton keresztül, 627 hőközpont és 459 szekunder felhasználói
hő központ közbe-iktatásával szolgálja
ki fogyasztóit.
A PÉTÁV Kft. küldetése a vevői komfortigények maradéktalan kielégítését
célzó, kényelmet és biztonságot nyújtó, folyamatosan bővülő, versenyképes, fenntartható szolgáltatás megvalósítása.
Elérhetőségek:
•
•
•
•
•
•

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
7623 Pécs, Tüzér u. 18-20.
Levélcím: 7601 Pécs, Pf.: 59
Telefon : 72/503-400
Ügyfélszolgálat: 72/503-402
e-mail: petavkft@petav.hu

C
Rántott karfiol, rántott
sajt, rántott gomba,
tartármártás, rizs
Pezsgő

Jegyeket október 14-től december 13-ig az egyesület irodájában lehet
megvásárolni 9-13 óráig.

Központi ügyfélszolgálati iroda:
Cím: Pécs, Magyar Lajos u. 4. Az
ügyfélszolgálat akadálymentesen
megközelíthető a Tüzér utcai
bejáraton keresztül.
Telefonos ügyintézés: 503-402 Fax:
503-441
Kihelyezett ügyfélszolgálati iroda:
Cím: 7626 Pécs, Búza tér 8/B.
Telefonos ügyfélszolgálatunkat hétfői,
keddi, szerdai napokon 8 órától 15
óráig, csütörtökön 8 órától 20 óráig,
pénteki napokon pedig 8 órától 12
óráig érhetik el. Telefonos
hibabejelentés: minden nap 0 és 24
óra között
Elektronikus levelezési cím:
ugyfelszolgalat@petav.hu
E-ügyfélszolgálat:
http://petav.hu/ugyfelszolgalat/
Ügyfélfogadás időpontjai:
Magyar Lajos utcai
központi
ügyfélszolgálat:
hétfő: 8-15 óráig kedd: 8-15 óráig
szerda: 8-15 óráig csütörtök: 8-20
óráig péntek: 8-12 óráig
Búza téri kihelyezett ügyfélszolgálat:

Gondolkodjon zölden, váltson most!

Ha Ön e-számlára vált, nemcsak egy gyors,
biztonságos,
kényelmes
szolgáltatást
választ, hanem a környezetet is kíméli. Az
e-számla
szolgáltatás
díjmentes,
az
elektronikus számlák gyorsan és könnyen
visszakereshetők, nem kell a számlák
tárolásáról
gondoskodnia,
nincs
kézbesítési határidő, otthonából rendezheti
a számla kifizetését is.

hétfő: 8-15 óráig kedd: 8-15 óráig
szerda: 8-15 óráig csütörtök: 8-17
óráig péntek: 8-12 óráig
Regisztráljon
a www.teleszamla.vectrum.hu
oldalon!
honlap: www.petav.hu

