Olvasmányajánló:
„Semmilyen szórakozás nem olyan olcsó, mint az olvasás,
és semmilyen öröm nem annyira tartós.”
(ismeretlen)
Robert Matzen: A holland lány
Már sokan írtak, sokat is tudunk Audrey Hepburnről, Hollywood egyik
legragyogóbb sztárjáról, Hubert de Givenchy divattervező legkedvesebb
múzsájáról, ám a hollandiai gyerekkoráról és a második világháború alatti
fiatalkori éveiről vajmi kevés információ jutott el eddig az olvasókhoz. Ez
a kötet ezt az időszakot veszi górcső alá, és azt, hogyan lett a félénk
kamaszból emberbarát világsztár, az UNICEF nagykövete. Audrey
Hepburn így emlékezik: „Különös dolog a fájdalom Eleinte ellenség,
olyasmi, amivel nem akarunk szembenézni, rágondolni. Idővel azonban
szinte a barátunkká vélik. Amit átéltem, akiket a háborúban elvesztettem, a
fájdalom miatt élnek bennem oly elevenen.”
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: 8-tól 10-ig
Horgász Egyesület ügyeleti elérhetősége:
06-20/364-6607

Felelős kiadó: Molnár Ferenc

A Nyugdíjasok Egyesülete honlapja: https//nyugegy.hu
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HÍRLEVÉL
Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2021. 1. szám: január
„Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap,
ma mindent újrakezdhetsz!”
(Buddha)

Elnöki köszöntő
Az elmúlt esztendő 2020, amelyet a koronavírus-járvány határozott meg. A tervezett
programjainkat a járvány megfékezése érdekében bevezetett egészségügyi
veszélyhelyzet intézkedései leállították, átmeneti időre otthonainkba zártak. A nyári
hónapokban és kora ősszel elindult az élet. Egyesületünkön belül is kivitelezhettünk
néhány programot. Ilyen volt a „Miénk a tér” pályázat megvalósítása, a sport és a
kultúra területén a kirándulások, gyalogtúrák megvalósítása.
A pandémia második hulláma újra megállított bennünket, ismét arra kényszerültünk,
hogy otthonainkba zárkózzunk.
Ennek ellenére hisszük, hogy normalizálódik a helyzet, jobb idők várnak ránk.
Nézzünk optimizmussal a jövőbe! Most első és legfontosabb az egészség megőrzése.
Ennek tudatában tervezzük a 2021-es évet, gondoljuk újra programjainkat.
Mindenkinek jó egészséget és boldog új esztendőt kívánok!
Molnár Ferenc
elnök

Környezetbarát energia

Wass Albert: Tél
Január:
Újév első hónapja,
Jégkirálynő ül rajta.
Medve alszik, fű se nő,
Kezdődik új esztendő.

Gábor Andor: Hull a hó
"...Ablakokon jégvirág van,
művészkedő hideg csípte
Domb lejtőjén hóból dunna,
faágakon hóból csipke.
Képzelhetsz-e ennél szebbet,
szemnek, szívnek ékesebbet?
Ékesebbet? édesebbet?
ennél békességesebbet? "

Templomi csöndben,
Éjjeli ködben
Aszkéta-ágat zörrent a szél.
Valahol messze
Csillag szemekre
Szürke ködfátylat borít a Tél.
Túl a tetőkön,
Dárdás fenyőkön:
Zöld diadém pára lebeg,
Sűrű vadonban
Halkan, titokban
Fenyő óriások könnye pereg…
Néma a szikla,
Kristály patakja,
Jeges páncélban tompán zubog,
Mogorva ormon
Nincs rhododendron,
Csak sötét árnyak: Tantalusok.
Mélyen a völgyben,
Fűzfa berekben,
Néha, titokban
zörren a szél.
S fent a magasban
Pára alakban
Halkan suhanó szellem: a Tél.

Ügyfélszolgálat
Pécsi
A Pécs Megyei Jogú Város
Önkor-

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.
7 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 kella számlák
tárolásáról gondoskodnia, nincskézbesítési
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
awww.teleszamla.vectrum.hu oldalon!
Honlap:www.petav.hu

Botanikus kertem
a Postás–Távközlési Nyugdíjas Klub
NYUGDÍJEMELÉS
(részletek a jogszabályból)
A Kormány 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes
más ellátások 2021. január havi emeléséről
1. § (1) 2021. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) bekezdése
alapján 3százalékkal kell emelni a 2021. január 1-jét megelőző időponttól
megállapított öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat,
árvaellátást, átmeneti bányászjáradékot, rokkantsági ellátást, rehabilitációs
ellátást, baleseti járadékot, bányászok egészségkárosodási járadékát,
fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát…
2. § (1) Az e rendelet alapján emelendő, 2021. januárra járó ellátásokat a
jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. (2) Ha egy
személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást
folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.
5. § A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A rokkantsági
járadék havi összege 2021. január 1-jétől 40 310 forint.”
7. § … A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi
nyugdíj 2021. január 1-jétől havi 100 940 forint összeghatárig folyósítható
együtt.
9. § .A 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított
rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv.
9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 107 540 forint.
(Forrás: Magyar Közlöny 266.szám)

Immáron nyolc hónapja, hogy botanikus kertem bezárta kapuját.
Kertem virágai is hiányolják a heti rendszerességgel való
személyes találkozást, a közös programokon való részvételt.
A nagy vírus miatti bezártság, a betegségtől való félelem miatt
odaveszett a sok szép hangulatosnak ígérkező programunk. Biztonsági
okokból a betervezett kirándulások, előadások, együtt töltött kellemes
óráink bizonytalan ideig elmaradnak.
Csak a szépre emlékezünk… Mindig boldogan készülődtünk akár
anyák napi, névnapi, születésnapi vagy más egyéb ünnepi
megemlékezésre.
Sajnos egy virágom – akaratunk ellenére – kiszáradt; fájó szívvel
búcsút vettünk tőle.
Minden bezárult körülöttünk… Reménykedtünk, hogy vége lesz a
karanténnak. A kapu megnyílt, de a félelem megmaradt.
Hogyan tovább? Nem tudjuk, pedig vágyunk kimozdulni.
Hamar elrepült a tavasz, a nyár, majd követte az ősz melengető
szépsége, és lassan a tél jelei mutatkoznak.
Mi lesz ezután? Lesz még tavasz, lesz még kikelet, és a botanikus
kertem újra kinyitja kapuját. Örülünk minden virágszálnak, azaz
egymásnak.
Csak reménykedni tudunk, hogy ha újra találkozunk, a nagy
öleléskor azt mondhatjuk – HIÁNYOZTÁL!
Barhóné Szabó Anna
elnökségi tag, klubvezető

Baranya Bokréta Népdalkör
Június 23. óta minden kedden tartottunk énekpróbát az Apáczai
Művelődési Ház konferenciatermében. Örömmel találkoztunk újra a
hosszú kényszerpihenő után. Mindenkinek hiányzott a társaság, az
éneklés, a közös élmény.
Részt vettünk Balatonfüreden a NYOSZ-rendezvényen, az
Országos Nyugdíjas Kulturális Találkozó és Népdalköri Fesztiválon
augusztus 31-én. Három gépkocsival mentünk hajnali indulással,
ötödik műsorszámként léptünk fel a fedett szabadtéri színpadon. A
kezdésig szabály szerint maszkot viseltünk, s éneklésünk után
azonnal távoztunk a csoportunkkal. Később tudtuk meg, hogy ezüst
minősítést kaptunk.
Gáspár Klára Székely szív című könyvének bemutatóján
szeptember 3-án az Origó Házban énekeltünk, majd a patacsi
Művelődési Házban október 22-én szintén könyvbemutatón
bukovinai népdalcsokorral „Már minálunk az a szokás” címmel
szerepeltünk.
Csoportunk egy kicsit megfogyatkozott, csak 11-en vagyunk, de
lelkesedésünk megmaradt. Szeretünk együtt lenni, énekelni, jó egy
kis közösséghez tartozni.
Készülünk a jövő évi szereplési lehetőségekre; reményeink szerint
előbb-utóbb vége lesz a világjárványnak.
Radnóti Léda
népdalkör-vezető

Január a kettős arcú Janus hónapja. a kezdet és vég
védőszelleme az ókori Rómában, a kétszínűség, a
kettősség jelképe
--------------------------------------------------------------------Január híres szülöttei: Petőfi Sándor (1833. január 1. ,
Mikszáth Kálmán (1847. január 16. , Madách Imre.
1823. január 21.

Márai Sándor: Ajándék
És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag
vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez, csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.

