Olvasmányajánló:

HÍRLEVÉL

Finy Petra: Marlenka
Amiről nem beszélünk, nem fáj – gondoljuk, és a lehető
legmélyebbre ássuk a gyötrelmes emlékeket. De hiába a gondos
odafigyelés, az elásott érzelmek, történések, évtizedekkel később is
előbukkannak a hétköznapjainkban, gyermekeink viselkedésében. Ez a
történet egyszerre családregény, történelemóra, korrajz és pszichológiai
elemzés. A hetvenhét éves, virágboltos Marlenkának és három felnőtt
gyermekének hosszú utat kell bejárniuk ahhoz, hogy rájöjjenek, kik is
ők valójában.

Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2020. 12. szám: december
„A múlt a jövendő tükre.”

(Kossuth Lajos)
Josef Weinheber: Kalendárium
December. Az ég langy pelyhe szaka
Béke mindennek a földön
és emberi jóakarat
(Ford.: Szabó Lőrinc)

Ügyeletek, Szolgáltatások
7625 Pécs, Majorossy 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
Pénztári órák: hétfő, szerda: 10-től 12-ig

"A tegnapokkal fogy az élet,
A holnapokkal egyre nő,
S szemedben mégis mindörökké
A mának arca tűn elő.
(...)
Ezértha illan ez az év is,
S a múltba szállva szétomolt,
Lelkedben ott a kincs örökre,
Amely valaha benne volt."

Ütött-kopott rossz fazék a
tökfödője,
megbecsüli, hiszen jó lesz
még jövőre;
seprűnyél a nagyvilági
sétapálca,
el is mehetne, ha tudna,
vele bálba.

(Mihai Eminescu
ford. Dsida Jenő)
Horgász Egyesület ügyeleti elérhetősége:
06-20/364-6607

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy 2020. december 21-től
2021. január 8-ig egyesületünk székháza zárva lesz.
Felelős kiadó: Molnár Ferenc

A Nyugdíjasok Egyesülete honlapja: https//nyugegy.hu
Telefonos QR-kód olvasóval közvetlenül meg lehet nyitni
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Csukás István: Hideg szél fúj

Ilyen ő, az udvarunkon
nagy gavallér,
bár rajta csak ujjal rajzolt
az inggallér,

Hideg szél fúj, hogy az ember
majd megdermed.
Kinek jó ez? Csak a kövér
hóembernek!

mégse fázik, mikor minden
majd megdermed,
el is mennék, ha lehetne,
hóembernek!

Szeme szénből az orra meg
paprikából,
lába nincs, de minek is, ha
úgysem táncol.
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December a karácsonyra várakozás hava.
Decemberben született Vörösmarty Mihály, Kodály és Beethoven is.
Érdekességként
dec. 10. Az emberi jogok napja,
dec.13. A hűség napja Magyarországon.
dec. 18. A kisebbségek napja hazánkban.
1000. december 25-én koronázták magyar királlyá I. Istvánt.

Az ember, attól fél, amit nem ismer, s amit nem tud irányítani
Sokan úgy gondolják, csak az van, amit látnak. Az ember a társadalmi,
társas viszonyaiban értelmezhető. Tudnunk kell, nem csupán csak a múltunk
határoz meg minket. Meg kell tanulnunk az új – sokszor tőlünk függetlenül
meghatározott – lehetőségek között élni. A fiatalság megőrzése lelki
eszközökkel történik, amelyekkel meggátoljuk a lélek öregedését. Ezzel csak
úgy békélhetünk meg, ha elgondolkodunk azon, hogy milyen célok, feladatok
állnak előttünk, azok tényleg olyan fontosak magam, mások, a szűkebb
közösség vagy társadalom számára. Szabaduljunk a negatív érzésektől,
indulatoktól és gondolatoktól, higgyünk a barátságban, a rendben és a jó
birtoklásában. A világon minden változóban van, az átalakulás talán az
egyetlen maradandó tényező, az élet jele. Időről időre új kihívások jelennek
meg életünkben. Ma a COVID megjelenése borítja fel életünk megszokott
rendjét.
A járvány miatt éppen az idős korosztály szigetelődik el leginkább a
társadalom többi részétől, amelynél a magány sok esetben eddig is komoly
gondot okozott.
Bízom abban, hogy mielőbb túljutunk a kritikus időszakon, és az élet
visszatér a normális kerékvágásába.
Addig is sok türelmet, kitartást és jó egészséget kívánok közösségünk
minden tagjának!
Molnár Ferenc
elnök
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Környezetbarát energia
Ügyfélszolgálat
Pécsi
A Pécs Megyei Jogú Város
Önkor-

Központi ügyfélszolgálati iroda:

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:
•
•
•
•
•
•

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/

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

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:
hétfő: 8-15 óráig kedd: 8-15 óráig
szerda: 8-15 óráig csütörtök: 8-17
óráig péntek: 8-12 óráig

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 kella számlák
tárolásáról gondoskodnia, nincskézbesítési
határidő, otthonából rendezheti a számla
kifizetését is.

Regisztráljon
awww.teleszamla.vectrum.hu oldalon!
Honlap:www.petav.hu
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HÍREK
A Búzavirág Népdalkör hosszú szünet után július óta újra rendszeresen próbál.
Mindenkinek nagyon hiányzott már a közösség, az éneklés és táncolás.
A Covid-járvány utáni első szereplés Sásdon volt (ekkor még úgy gondoltuk, hogy
vége a járványnak). Nagyon örültünk a meghívásnak.
A jó meleg nyárban újra lelkesen jöttünk próbára, ahol az éneklés mellett táncolt is
a csoport. A Sásdi Általános Művelődési Központban, a Közösségek Házában 2020.
július 29-én három rendezvényt pótolt be 320 nyugdíjas.
Az Életet az Éveknek Országos Szövetsége Baranya megyei találkozóját, a
Baranya Megyei Mozgáskorlátozottak sásdi csoportjának egészségnapját, valamint a
megyéken átívelő Senior táncosok találkozóját fogta össze ez a rendezvény. A
rendezvény főszervezője a Sásdi Nyugdíjas Klub, személy szerint Orbán Éva volt. A
rendezvény kiemelkedő támogatója a Sásdi Önkormányzat Jusztinger János
polgármester vezetésével. Nagyon megtisztelve éreztük magunkat, hogy a
polgármester úr az egész rendezvény alatt jelen volt közöttünk
A vendégeket a megérkezés, az üdvözlő italok után ízlésesen megterített asztalok
fogadták. Gondos keze készítettek szebbnél szebb díszeket az asztalra gyönyörű lila
színben.
Színvonalas műsort láttunk, hallottunk. Mindenki igyekezett a legszebb produkciót
nyújtani. A fesztivál résztvevői énekeltek táncoltak, tréfás jeleneteket adtak elő. A
Búzavirág Népdalkör Erdélyben gyűjtött vidám népdalcsokorral mutatkozott be nagy
sikerrel.
A fesztivál végén egy fantasztikus ebéd és a nyugdíjas klub tagjai által sütött finom
sütemények koronázták az eseményt.
E rendezvény után, újabb cél lebegett a szemünk előtt. A népdalkör a Hontravel
Kft. nyugdíjas KI MIT TUD-jának a középdöntőjére készült. Mielőtt kitört a járvány
részt vettünk a KI MIT TUD elődöntőjén, innét jutottunk a középdöntőbe. A
középdöntő időpontja júniusról szeptemberre halasztódott. Szeptember 19-én énekelt
a népdalkör Balatonszárszón, melynek helyszíne egy csodálatos hotel Holiday Resorts
volt a Balaton partján. Az elérhető legmagasabb pontszámmal kerültünk a döntőbe
(150 pont). A döntőt 2021-ben rendezik szintén Balatonszárszón.
A Nyugdíjasok Ki mit tud-ját 10. alkalommal rendezték. Mi a hetedik alkalommal
vettünk részt a programokon, ebből hat alkalommal „kiemelt arany” minősítést
kaptunk.
A vetélkedőn, táncosok, hangszeres és énekes szólisták, versmondók, színjátszók,
népdalénekesek, népdalkörök mutatták be műsorukat.
Amennyiben a járvány engedi, november, 14-én 16 órakor énekelünk és táncolunk
Pécsett az Apáczai Művelődési Házban két másik együttessel együtt; valamint
november 21-én 14 órakor szintén az Apáczai Művelődési Házban egy másik
rendezvényen is szerepel az együttes.

MIÉNK ITT A TÉR
A SZENIOR TENISZTKLUB ÉRTÉKELÉSE
A járványügyi korlátozások feloldása után, májusban újraindult a Nyugdíjasok
Egyesülete klubjainak, így a Szenior Teniszklub élete is. A remekül felújított
teniszpályánk mellett is sok teendője maradt a klubtagoknak. A „Miénk itt a tér”
pályázaton elnyert „kis összegű” önkormányzati támogatás számunkra nagy lehetőséget
adott, hogy átgondoljuk a több mint 20 éve használt elhasználódott, elavult telephelyünk
korszerűsítését.
A tervezés során számba vettük lehetőségeinket és a klubtagok véleményét. A
konzultáció során megfogalmazódott, hogy mire van igény – egy rendezett és körülzárt
megfelelő méretű területre, melyen legyen egy nagy méretű árnyékolt/napvédett terasz,
ahol pingpongozni, tarokkozni, társasozni és nem utolsósorban tenisz után üldögélni,
beszélgetni is lehet. Az is világossá vált, hogy szükség lesz jól kiépített kerti utakra és
egy átgondolt, karbantartható, világos és kellően árnyékos, füvesített kertre. Az
öltözőként szolgáló konténer áthelyezése és generális felújítása pedig elkerülhetetlen.
A klubtagok igényelték, hogy az általunk használt terület „intim”, a környezeti
zavaró zajokat kizáró, viszonylagos zártságot adó részén valósuljanak meg terveink. A
terület átalakítására a nyári teniszszezonban természetesen nem kerülhetett sor – de
legalább volt időnk a feladatok és lehetőségek újbóli átgondolására, pontosítására és az
érintett gazdálkodó szervezetekkel (PÉTÁV, BIOKOM) való egyeztetésre.
A megvalósítás október elején – a még zajló teniszszezonban – kezdődött. A kerti
úthoz, a terasz megépítéséhez, valamint az öltözőként szolgáló konténer új alapjához
szükséges anyagok megrendelése és beszerzése elvitt legalább egy hetet. Mindent
nagyon „költséghatékonyan” próbáltunk beszerezni úgy, hogy az anyagok még időben
beérkezzenek. A pályázaton elnyert „kis összegű” önkormányzati támogatás forintjai
gyorsan elfogytak – az „önkéntes munkára”, de leginkább a munkára sem jelentkezett
minden klubtag, vannak akik csak teniszezni szeretnek.
A klubtagság aktív részének köszönhetően október végére elkészült a szegélyezett,
járólapos járda, megépült a kiszolgáló konténer alapja. A kert rendezéséhez
nagymértékben segített, hogy a BIOKOM kertészetétől termőföldet kaptunk. A klub
hölgytagjai segítségével november közepére a területet a hozott földdel kiegyengettük és
síkba hoztuk, a csenevészcserjéket kivágtuk és a területet befüvesítettük. Lassan a régóta
óhajtott terasz is elkészült – miután a konténert a PÉTÁV szakemberei átrakták.
A Teniszklub aktív tagjai nagyon jól tudják, hogy a „Miénk itt a tér” pályázaton
elnyert önkormányzati támogatás nélkül az eddigiek nem valósulhattak volna meg. A
továbbiakban (a kiszolgáló konténer belső felújítása, berendezése és kültéri ülőbútorok,
virágtartó stb. beszerzése) már csak a saját eszközökre támaszkodhatunk.
Az is köztudott, hogy a 2021-es év tavaszáig még mindig vannak megoldandó
feladatok, problémák, azért, hogy a következő tavasztól késő őszig élvezhessük egymás
baráti társaságát egy kulturált környezetben.
Czoller Ernő
klubvezető

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Kunváriné Okos Ilona
népdalkör-vezető
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Apáczai Nyugdíjas klub Kertvárosban

Boldog Karácsonyt!
E két szóval köszöntjük egymást mind közül talán legszebb, s
bizonyosan legbensőségesebb ünnepünkön. De lehet-e két szóval
összefoglalni a közelgő karácsony hangulatát? Hiszen magában hordozza
örömünket minden sütemény, amelyet elkészítünk, minden fényes dísz,
girland, csillagszóró és szaloncukor, amelyet karácsony estéjén a fenyőfa
ágaira akasztunk, házunk-lakásunk minden szeglete, amelyet átjár az
ünnep illata. És ezt az örömöt megosztjuk családunkkal, barátainkkal,
akik nélkül a karácsony nem volna igazi ünnep.
Otthonunk ilyenkor még fontosabb szerepet kap, mint egyéb
ünnepek alkalmával: itt találkozunk a legközelebbi és legkedvesebb
hozzátartozóinkkal. Jól érezhetjük magunkat és eltöprenghetünk, újra
átélhetjük a rég elmúlt karácsonyestéket is, és újabb szokásokkal
gazdagíthatjuk a családi hagyományt. Ez az oka annak, hogy otthonunk
díszítése, szépítgetése közben egyaránt átjárja lelkünket az öröm.
Boldog karácsonyt! Kívánjuk, hogy békességben vírusmentes
csodálatos ünnepben legyen része mindenkinek!
Karácsonyra hó lesz, jósolta a naptár
és lett is valóban. Mintha ezer kaptár
nyílt volna az égen: zümmögve kerengtek,
belepték a pihék már az egész kertet.
Néztem hogyan szállnak,
néha visszaszálltak,
mint aki megfordul még egy búcsúszóra.
Rajzott az egész táj! Estefelé csöngve
szánok szaladtak el valahol a völgybe,
láthatatlan, mintha mind álmodtam volna…
A lágy alkonyattal szétömölt a tájon
a zsongó karácsony.
(Illyés Gyula)
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Klubunk a Nyugdíjasok Egyesületének egyik klubjaként működik immár 30
esztendeje. Annak idején az igény hívta létre, mint az országban mindenütt, hogy
közösségekbe csoportosulva élhetőbb, mozgalmasabb, tartalmasabb, sokszínűbb
társas életet élhessen az is, aki már nyugdíjas korban van, hogy aktív részese legyen,
lehessen a város társadalmi életének.
A klub székhelye kezdetektől az Apáczai Művelődési Ház volt, illetve jelenleg is
az.
Napjainkban – a járványos időkben – szembesültünk azzal, hogy mennyire
hiányoznak a társak, hiányzik a heti közösségi együttlét, a programok, a sokféle
érdekes előadás, a könyvbemutatók, színház és egyéb események látogatása. Nagyon
várták csoportunk tagjai, hogy lehetőség legyen a folytatásra.
Megváltozott viszonyok között indítottuk újra a klubos életet 2020. szeptember
közepén.
Megszokott termünk helyett a színházteremben kaptunk lehetőséget
foglalkozásaink megtartására. Itt a 2-3 méteres távolságban ülve, maszkot viselve
veszünk részt a programokon, különös látványt nyújtva, hol viccelődve, hol
szomorúan. Elmondható, hogy a klubnapokra először kisebb számban, aztán
felzárkózva lassan ismét összejött kb. félszáz tagunk.
A programokból csak néhányat emelek ki az elmúlt időszakból. Jártunk a Pintérkertben, amely emblematikus helyszíne, arborétuma városunknak. 33 fő vett részt a
programon. Aztán előadásokat hallgattunk. Klubvezető társam Juhász Ági unokája
világkörüli útjának több ezer fotójából válogatott és mesélt. Kicsit kimozdulva nagy
lelkesedéssel indultunk Pellérdre, mert régóta terveztük, hogy elmegyünk közösen
valahova jó halászlét enni. Így lett és október 15-én a Potyka csárdában kihelyezett
klubfoglalkozást tartottunk finom ételek mellett Az őszi időszakban szórakoztató és
komoly programokra is sor kerül, aktív tagjaink előadásokkal készülnek különböző
témákból. Kiváló művésznő, Sólyom Kati vendégünk lesz még ebben az évben
Bertók László tiszteletére rendezett irodalmi délutánon. A műveltségi vetélkedők
mindig feldobják a közösséget,ezértmost sem hagyjuk ki, a legjobbak ajándékot is
kapnak.
Óvatosan tervezünk, és gondosan szervezünk. Féltjük magunkat, klubtársainkat és
a környezetünkben élőket, nem élvezzük ezt a helyzetet mi sem, de betartjuk a
szabályokat, mert ez a korosztály szabályfüggő. Próbálunk optimistáklenni, mert így
könnyebb élni. Mindenkinek ezt tanácsolhatjuk.
Dombi LIZA
a klub vezetője
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