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Nyáry Krisztián: Igazi hősök
A szerző ezúttal is valódi emberi sorsokról írt igaz történteket. Harminchárom 19-20.
századi magyar emberről, akik köztünk éltek, és akiknek élete vagy személyes
döntései ma is példaszerűek. Ők az igazi hősök. Vannak köztük ismert emberek, mint
Papp Laci vagy Semmelweiss Ignác, és kevésbé ismertek, mint Halassy Olivér a világ
első mozgássérült olimpikonja, Hugonnai Vilma, az első magyar diplomás nő vagy
Ocskay László százados, a magyar Schindler.

Ügyeletek, Szolgáltatások
7625 Pécs, Majorossy I. u. 15. Tel. 72/210-064; 20/259-9011
nyugegy@gmail.com www.nyugegy.hu
Tagfelvétel, egyéni tagdíjbefizetés,
újság-, hírlevél-átvétel, információ
szerda, csütörtök: 9-11
Kirándulásszervezés
Szünetet tart: február 16-ig
Telefon: 06-20/250-4801
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdésben dr. Palotai Ferencné
személyesen kereshető hétfő: 1000 –1100
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Pénztári órák: hétfő, szerda: 10 –12
Klubok tagdíj-befizetése: pénztárba

Horgász Egyesület ügyeleti elérhetősége:
06-20/364-6607
Ügyfélfogadás: kedden és pénteken 9-től 12-ig

Kibővített elnökségi ülés
2020. február 25-én 9.30-kor
a Pákolitz Közösségi Házban
(Komját Aladár utca 2.)
Felelős kiadó: Molnár Ferenc

Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2020. 1-2. szám: január - február
„A múlt a jövendő tükre.”
(Kossuth Lajos)

Januárt, ha eső veri,
Kamra, erszény megszenvedi
Josef Weinheber: Kalendárium
Január, csupa hó, csupa hó az est.
A sötét szoba hallgat
a gyermek félni kezd

Ha rajlik a muslica februárban,
Lesz még zimankó márciusban
Mi suttog a nád közt? Február.
A vattahajú bácsi
folyton templomba jár.
(Ford. Szabó Lőrinc)

Nagy László Adjon az Isten

Ady Endre: Adja meg az Isten

Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét.
üres vékámba,
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne düljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok, víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.
Adja meg az Isten
Sírásaink végét,
Lelkünknek teljességes
S vágyott békességét,
Adja meg az Isten.
Adja meg az Isten,
Bár furcsa a világ,
Ne játsszak ölõ, gyilkos,
Cudar komédiát,
Adja meg az Isten.
Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok, víg hétköznapot,
Adja meg az Isten

Minden kedves nyugdíjas társunknak jó egészséget és

Karácsonyi ünnepség
Minden kedves nyugdíjas társunknak jó egészséget és
sikerekben gazdag boldog új évet kíván az egyesület vezetősége!

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök:
Szitáló, halk szirom-csodák.”
(Reményik Sándor)

BESS-infó
A programhoz folyamatosan készülő videókat egyesületünk február végéig
teszteli vállalásunk szerint.
A videók és a hozzájuk tartozó kérdőívek a /: http://smartseniors.eu/hu/hirek-esesemenyek/ oldalon érhetők el.
KÉRÜNK MINDENKIT , akik már be tudnak lépni, meg tudják nyitni az ilyen
oldalakat, hogy nézzenek rá időről időre a megjelenő kisfilmekre, és írják meg, ill.
továbbítsák véleményüket. Ha családtag vagy ismerős tudja megnézni, az sem
probléma. Legyen minél több vélemény, kritikai észrevétel, mert attól lesz jobb az
anyag. Ezek a videók majd nyilvánosak lesznek, bárki használhatja őket.

Akikre büszkék vagyunk
„Az ember hivatása,
hogy megismerje az igazságot,
szeresse a szépet, kívánja a jót,
és cselekedje a legjobbat.”
Ludwig van Beethoven

Az ősszel FŐNIX Nagyasszonyi kitüntetést kaptak:
Hegedüs Margit volt elnökségi tag
Kunváriné Okos Ilona a Búzavirág Népdalkör vezetője
Oláh Andrásné a Belügyi Szervek klubjának tagja
Decemberben a Nyugdíjasok Országos Szövetsége Díszoklevelét kapta: Lovák Ibolya
A NYOSZ évzáró ünnepségén (december 9-én) PRO SENIORE kitüntető díját kapott:
Somogyváry Attila tiszteletbeli elnök
Mindegyiküknek szeretettel gratulálunk, további sikereket s jó egészséget kívánunk!

A Vasutas Művelődési Házban gyűltek össze egyesületünk klubvezetői és aktivistái
a karácsonyt köszöntő ünnepi műsorra december 5-én délelőtt.
Belépéskor mindenki kapott egy karácsonyfadíszt, egy szép angyalkát, melyet
szorgos asszonyok (a különböző klubok aktivistái) készítettek nagy szeretettel.
Zenei köszöntő adta meg az ünnep hangulatát. A Babits Gimnázium két 12.
osztályos tanulója, Hammer Gábor és Horváth András trombitált a nézők nem kis
meglepetésére. Köszöntésüket karácsonyi dallamokkal is kiegészítették.
Molnár Ferenc elnök köszöntötte, Vetró Gábor igazgató ( Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.., Rácvárosi út 4.) vendégként üdvözölte a
megjelenteket.
A műsor előtt Somogyváry Attila tiszteletbeli elnök átadta Hegedüs Margitnak a
Somogyi FŐNIX Nagyasszonyi kitüntetést, méltatta a volt elnökségi tag 20 éves
munkáját.
Az ünnepséget a Meszesi Általános Iskola elsősei kezdték a hópihék táncával,
majd karácsonyi dalokat énekeltek tánccal egybekötve Lovák Ibolya vezetésével.
Az egyesület egyik klubja, a Baranya Bokréta Népdalkör vállalta idén a műsor
megrendezését Radnóti Adél vezetésével. Tíz karácsonyi dallamot kötöttek csokorba
színesítve 3-4 kánonnal, keretbe foglalva két békét óhajtó és jókívánságokat soroló
dallal. Lévai Erika mondott két verset az ünnephez kapcsolódva. Radnóti Adél a
bevezetőjében a szeretetről és békességről mondta el gondolatait.
A műsor után Barhóné Szabó Anna megnyitotta a retró-kiállítást karácsonyi
képeslapokból és szalvétákból. Ezután a jelenlévők karácsonyi süteményeket
kóstolhattak szorgos lányok-asszonyok sütésének köszönhetően.
Köszönjük minden résztvevőnek a munkáját!

Adventi kórusünnep

Játékos agytorna 2020
Idén is lesz szellemi vetélkedő. Várjuk a 3 tagú csapatok jelentkezését! Első
körben kérjük a 30 kérdés válaszait (Az egyesületben igény szerint adnak hozzá
táblázatot, amit csak ki kell tölteni.), s kérjük a 3 csapattag nevét, elérhetőségét is
közölni!
A beadási határidő: március 31. kedd 12 óra!
A szóbeli forduló április 23-án, csütörtökön lesz.
Jó játékot, sok sikert minden résztvevőnek!
I. teszt kérdései
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ki volt Róth Miksa, s hogyan hozható kapcsolatba a zenével?
Melyik ország nemzeti madara a páva?
Melyek a legkisebb csigolyáink?
Mit jelent a logaritmus?
Ki a magyar irodalom legnagyobb mesemondója?
Szendrei Júliának hol van szobra Mo-on kívül?
Mi Sri Lanka neve magyarul?
A föld felszínének hány százalékát foglalja el az Atlanti óceán?
Ki találta ki Tarzan figuráját?
Mióta hivatalos nyelv a magyar?
Mire mondják, hogy dalmahodik?
Melyik században élt a Buvár Kund néven német Zotmund lovag?
Ki borult le a nemzet nagysága előtt?
Mi a status quo jelentése?
„A hagyma olyan egészséges, mint egy egész patika” – ki mondta?
Kinek a verse a Magány?
Mit jelent a karizma szó?
Ki a reformáció szellemi atyja?
Melyik ujjunkon nő leggyorsabban a köröm?
Milyen mérőszám volt a lat?
Milyen gyümölcs neve lehet Itália?
Mit jelent az unortodox szó?
Mi a Balansz?
Ki volt a nemzet prókátora?
Melyik az a betegség, amelynek leghosszabb a lappangási ideje,
akár 10-20 év is lehet?
Mi.a saroglya?
Tulajdonjogokat és egyéb más jogokat megtestesítő értékpapír, mi az?
Mi a címe Salvador Dali szakácskönyvének?
Melyik ország tartománya Quebec?
Félénk vagyok, de hódítani akarok – ki játszotta?

A Pedagógusok Barátság kórusa és a Pákolitz kamarakórus egyesüléséből
hivatalosan október végén létrejött ASSZONANCIA kórus december 14-én tartotta
hagyományos évzáró adventi összejövetelét a Civil Közösségek Házában,
mely zsúfolásig megtelt barátokkal, érdeklődőkkel.
Az összehangolódás idejéről Bártfai Zsuzsanna karvezető tartott rövid
összefoglalót.
Október 26-án rögtön ARANY fokozatot szereztek az őszi KÓTA-minősítésen.
November 23-án a Meszesi Dalfesztiválon már új egyenruhában léptek fel, ahol
meglepték közönségüket új hangzásukkal, mely a következetes hangképzés
eredménye.
A szombati program ez évi repertoárjuk összefoglalása volt karácsonyi
dalcsokorral kiegészítve, melyet együtt énekeltek lelkes közönségükkel.
A koncerten közreműködött a Pécsi Művészeti Gimnázium szaxofon kvartettje.

Nőnap
2020. március 7-én (szombaton)
16 órától
a Delta étteremben
Vacsora-adomány összege: 2.500, - Ft

A
Sonkával,
sajttal töltött tekercs,
vegyes köret,
csemege uborka
sütemény

B

C

Fűszerezett tarja,
paprikás mártással,
galuska

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

sütemény

sütemény

Jegyeket január 13-tól március 2-ig az egyesület irodájában lehet megvásárolni
9-től 13 óráig

Környezetbarát energia
Ügyfélszolgálat
A Pécs Megyei Jogú VárosPécsi
Önkor-

Agrár Népfőiskola 2020. évi programja
Helyszín: Társadalmi Egyesületek Baranya megyei Szövetsége
Pécs, Apáca u. 15.
1. 2020. január 10. (péntek) 15 óra
Vadai Mihályné: Nincsenek csodák, csak szakszerű borkezelés
2. 2020. január 17. (péntek) 15 óra
Hárs Tibor: Betekintés a bio-szőlőtermesztés és borászat rejtelmeibe
(bio- borkostoló)
3. 2020. január 24. (péntek) 15 óra
Reisner Tamás (Kerttrade termékmenedzser): Pálinkafőzés alapjai,
korszerű cefrekezelés
4. 2020. január 31. (péntek) 15 óra
May Gábor (Pécsi Méhész Egyesület elnöke): Méhészet és
növényvédelem ütközési pontjai (mézvásárlási lehetőség)
5. 2020. február 7. (péntek) 15 óra
Schiszler Bence: Mindenki elsajátíthatja az életmentést (előadás és
gyakorlati bemutató)
6. 2020. február 14. (péntek) 15 óra
dr. Csikászné Krizsics Anna (PTE Szőlészeti Kutató Int. oszt.vez.): Új
kihívások a szőlő növényvédelmében.
7. 2020. február 21. (péntek) 15 óra
Gyümölcsök növényvédelme. (dió) Előadóval az egyeztetés folyamatban.
8. 2020. március
Metszési bemutató a PTE Szőlészeti Kutató Intézet Szent Miklósi telepén
Időpontjáról később értesítünk mindenkit.
9. 2020. szeptember
Látogatás Kun Sándor szőlős kertjében
10. Rezisztens szőlőfajták ismertetése

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

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

