Olvasmányajánló:

HÍRLEVÉL

Kiss Edina: Égszínkékben
„Az írás mélység, bezárkózás, befelé zuhanás. Az olvasás magasság,
tágulás és szárnyalás” – hirdeti Kiss Edina, aki küldetésének tekinti, hogy a
novellákat népszerűsítse. A pedagógusként, majd jógaoktatóként induló írónő
hisz abban, hogy az olvasás fejleszti a személyiséget, és megmutatja, mi a
közös bennünk, emberekben. Nemrég megjelent kötetében szép novellákat
olvashatunk.
A könyv, akárcsak a zene és úgy általában a kultúra,
a, védőburokként vesz
körül minket. Az a fény, amelyet Gutenberg gyújtott majd hatszáz évvel
ezelőtt, akkor is világít, amikor úgy tűnik, körülöttünk minden sötétbe borul.
A könyv osztozik örömünkben, mellettünk áll bánatunkban…
Ügyeletek, Szolgáltatások
7625 Pécs, Majorossy I. u. 15. Tel. 72/210-064;
064; 20/259-9011
20/259
nyugegy@gmail.com www.nyugegy.hu
Tagfelvétel, egyéni tagdíjbefizetés,
újság-, hírlevél-átvétel, információ
szerda, csütörtök: 9-től 11 óráig
Pénztári órák: hétfő, szerda: 8-tól 10 óráig
Horgász Egyesület ügyeleti elérhetősége:
Ügyfélfogadás: kedden és pénteken 9-től
től 12 óráig
Telefon: 06-20/364-6607

Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

Február
Hóvirágok bokra nyílik, jobbra
jégcsap csöppen, folyó hízik.
Ébred lassan az erdő,
közel már a jó idő.

Áprily Lajos: Nő már a nap
Ember, ne félj: nő már a nap!
A jégfogú szél nem harap.
A koldus is dúdolva jár,
ragyog rongyán a napsugár.
A gond sem él mindig, ne hidd,
ragadd meg és a hóra vidd.
A hóval szétfoszlik hamar:
elmossa egy langyos vihar.
A déli szél kürtjébe fú,
léggömbbel játszik egy fiú.

Felelős kiadó: Molnár Ferenc

A Nyugdíjasok Egyesülete honlapja: https://nyugegy.hu
//nyugegy.hu
Telefonos QR-kód
kód olvasóval közvetlenül meg lehet nyitni
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Most elszakadt a gömb-zsineg
zsineg
s gömbje boldogan lebeg.
Ringatja a tavasz szeleszállj fel, kedvem, szállj fel vele!

2021. 2. szám: február
„Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap,
ma mindent újrakezdhetsz!”
(Buddha)

Kányádi Sándor: Február
Február hónapja
azért olyan kurta,
fogyatékján már a
kolbász meg a hurka.
Márpedig a télnek,
azt mindenki tudja,
nemcsak kívül, bévül
is kell a jó bunda.
Addig tart tehát, míg
akad a padláson,
minek jó étvággyal
a nyakára hágjon.
De ha már se gömböc,
se kolbász, se hurka,
február hónapja
magát összehúzza.
Mintsem hogy tengődjék
spenóton, salátán,
inkább egy-két nappal
hamarabb odébbáll.
Fölül az utolsó
ródlira, szánkóra,
nehogy még a hó is
kifogyjon alóla.

Február hideg idővel jön, csúszósak az utak, A 18. századi
nyelvújítók a februárt az enyheges névre keresztelték át. A
népi kalendáriumban a böjt előhava.
Februári író: Jókai Mór. (1825. február 18.);
René, Laennec francia orvos, a sztetoszkóp feltalálója is
februári születésű.

FELHÍVÁS
NYUGDÍJAS KÖZÖSSÉGEK,
EGYÉNEK, CSALÁDOK RÉSZÉRE!
Barátaink asztalánál
Sokan vannak akik szeretnek főzőcskézni, és szívesen osztják meg tudásukat
másokkal. Nekik érdemes tovább olvasni a felhívást. Akik pedig valami különleges
helyi specialitás, szokás szerint főzik az asztalra valót, esetleg egy-egy rendezvényt is
„kerítenek” az étkek köré, annak meg aztán kimondottan ajánlott tovább olvasni
felhívásunkat.
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége könyvben kívánja kiadni azokat az étkeket,
ételsorokat, illetve recepteket, amelyek egy-egy településen, régióban, tájegységen
jellegzetesnek minősülnek, és amelyek – talán az utolsó órában – az utókor számára
megőrzésre méltó módon készülnek, nagyanyáink fortélyaival fűszerezve.
Olyan szervezetek, vagy egyének jelentkezését várjuk, akik lakóhelyük
jellegzetes étkeinek elkészítési módját, fényképét megküldik nekünk, hogy később
ezeket összegyűjtve elkészülhessen anyáink/apáink receptes könyve – Barátaink
asztalánál címmel. Itt azonban nem ér véget a terv. Ha valahová elmegyünk, jó
étkekkel kínálnak minket, kóstolót kapunk egy tájegység gasztronómiájából, akkor az
ottani itókák is érdekesek lesznek számunkra. Vagyis várjuk a vidék jellegzetes
italkínálatának bemutatását (bortermő vidékek, kedvenc pincészetek stb.) És persze a
gasztronómia mellé kíváncsiak lehetünk a látnivalókra, érdekesebb, izgalmasabb,
lenyűgözőbb turisztikai látványosságokra. Mindezekre is várjuk a javaslatokat.
Kérésünk a következő: 2021 február végéig jelentkezzenek azok a személyek, ,
közösségek (név, telefonszám, email-cím, tájegység, a javasolt étel/étkek neve
megküldésével) a nyosz@enternet.hu email címen, akik, amelyek szívesen szerzői
lennének ennek a könyvnek. Számukra küldünk egy „mintát”, hogyan képzeljük el,
milyen módon kellene a feladatot megoldani.
Szívből reméljük, hogy a már nem túl hosszú, kissé magányos, téli napokra ezzel
az ötlettel találunk olyan követőkre, akik örömüket lelik tudásuk megosztásában,
egyben kellemes időtöltést is találnak benne, és végül: jövőre – a nehéz napokat
magunk mögött hagyva – kézbe adhatjuk barátaink asztali „csodáit”, tükrözve az
ország valamennyi tájegységének specialitásait, érdekességeit a NYOSZ
nyugdíjasainak ajánlásával.
Várjuk a jelentkezéseket, legyetek ti is szerzői a Barátaink asztalánál c.
könyvnek! Bővebb információ: 06-30/298-5252
Némethné Jankovics Györgyi elnök
Nyugdíjasok Országos Szövetsége
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Környezetbarát energia
Ügyfélszolgálat
A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának (51%) és a Pannon
Hőerőmű Zrt. (49%) tulajdonában lévő
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Pécsett több
mint 31 ezer lakást és közel 1000
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:
•
•
•
•
•
•

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/

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

Regisztráljon
awww.teleszamla.vectrum.hu oldalon!
Honlap:www.petav.hu
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Folyóirat-ajánló:
GENERÁCIÓNK
nyugdíjasok havilapja a NYOSZ támogatásával

Pákolitz Klub
A Pákolitz István Nyugdíjas Klub március 15-ei megemlékezést
tartott a Közösségi Házban, melyen fellépett a Kása Marika által
vezetett Néptánccsoport, verssel és közös énekkel tettük
emlékezetessé az ünnepet.
Terveztük a Tanuló Fesztiválon való szereplésünket
szeptemberben az Örömtánc-csoporttal, de sajnos ezt központilag
lefújták.
Az Örömtánc-csoport tagjai még találkoztak különböző helyeken,
majd ez is megszűnt. Az év második félévében személyes okok miatt
a klubot a Jó-kor klub vezetője Szomor Jánosné az év végéig
ideiglenes vezette.
A két klub tagjai, akik nem tartottak a vírustól 2020 októberében
részt vettek egy mohácsi hajókiránduláson, melyet egy közös ebéd
elfogyasztásával tettek emlékezetessé.
Még ebben az évben egy közös séta a pécsi Botanikus kertben
is egy közösség-megtartó kirándulás volt.
Az évet a Ferences templomban felállított Betlehem megtekintése
és egy belvárosi séta, évzáróként kívántunk mindenkinek az új évben
vírusmentes, egészséges, békés, boldog újévet.
Akikkel sajnos nem tudtunk találkozni azokkal telefonon vagy
e-mailen tartottuk a kapcsolatot.
Simon Tamásné
klubvezető
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Minden hónapban végig szoktam olvasni ezt az újságot. Híreket kapok más megyék
nyugdíjasainak életéről, a nyugdíjasoknak szóló rendezvényekről (most egy kis
kényszerszünettel), a megjelent nekünk szóló rendeletekről. Találok benne tudósításokat,
elsősorban a nyugdíjasokat érintő ügyekről, még keresztrejtvényt is.
A januári számból szemezgetve egy-két cím:
Új szakma hatvan felett
Segélykiáltás a civilekért!
Értékelés 2020-ról
Élni és túlélni (A gyilkos kór hatásai a nyugdíjasokra…)
Már van engedélyezett Covid-19 elleni védőoltás
Home office pályázat a vészhelyzetben
Karácsony emléke
Idősek és a koronavírus-járvány Európában
Figyeljünk az egyedül élő idősekre!
„Az idős ember is lehet tudatos fogyasztó”
Most, amikor a klubélet, a közösségi élet, kulturális rendezvények megszűntek a
járvány miatt, nagyon jó elgondolkodni arról, hogy mi a fontos és mi nem. Minden
klubvezető arról számolt be, hogy mennyire számít a kapcsolattartás interneten vagy
telefonon, természetesen a családon kívül a társakkal is. Fontos, hogy híreket kapjunk,
fontos a hasznos időtöltés, az olvasás.
Szeretettel ajánlom mindenkinek ezt a folyóiratot!

Biztató
Reménykedjünk abban, hogy a veszély, a bezártság egyszer elmúlik, egészségben
túléljük, és újult erővel, örömmel tudjuk a közösségi kulturális programjainkat folytatni.
Reméljük, hogy a versenyek is újrakezdődnek, a dal, a kórus és a tánc, a vers- és
prózamondás nem szűnik meg. Lesznek még közös névnapozások , születésnapi
köszöntések, igazi közösséget építő, élményt adó rendezvények a klubjainkban, az
egyesületünk rendezésében is.
Erre az évre jó egészséget, még egy kis türelmet, kitartást kívánok minden nyugdíjas
tagtársunknak! Most még fontos, hogy kerüljük az ölelést, a kézfogást, tartsuk be a
szabályokat!
Legyen ez az év olyan, amely megerősít bennünket, nyugdíjasokat abban, hogy
másokkal együtt, másokért tenni, a mindennapokban, közösségben jót találni nagy öröm.
Boldog újrakezdést kívánok minden klubnak!
Radnóti Léda
kulturális ügyekkel megbízott
elnökségi tag
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Énekvarázs Dalkör
Társulatom egy része nem mert járni a szeptemberben kezdődő
próbáinkra. Akkor kezdtünk felkészülni leendő fellépésekre, köztük az
Apáczai Művelődési Ház népdalköri találkozójára. Az eredmény
ismert, hiszen emlékezetem szerint októberben bezárta a közösségi
házak. Előzőleg, de lehet, hogy később kísérletet tettünk szkájpon
keresztül közös éneklésre, sajnos nem sok sikerrel, tehát abbahagytuk.
Azóta időnként interneten vagy telefonon beszélünk egymással
vágyakozva a találkozásra.
Palacskó József
dalkör-vezető

Berze Nagy János Népdalkar
járvány alatti kapcsolattartása
2020 márciusáig személyesen találkoztunk, megtartottuk vidám
hangvételű próbáinkat. Aztán jöttek a megszorítások, az onlineoktatás. Akkor mi is otthonunkból folytattuk a kapcsolattartást.
Nem tudtam, hogy oldjam meg azt, hogy legalább heti szinten
adjak jelet, és érdeklődhessek a„lányokról”. Aztán végül csináltam
egy internetes (messenger) csoportot. Sokuknak volt hozzáférése, de
egy-két tagunknak nem.
Hetente többször is jelentkeztem, érdeklődtem felőlük.
Népdalokat küldtem, és énekeltem fel. Mindvégig tartottuk a
kapcsolatot. Akinek nem volt hozzáférése, azokkal telefonon
tartottuk a kapcsolatot.
S végre júliustól újra találkozhattunk. Sokat próbáltunk,
készültünk fellépésekre, videófelvételekre, valamint terveink között
szerepelt a jubileumunk megtartásának gondolata is.
Aztán újra jött a megfélemlítés, a személyes kontaktusoktól való
megvonás. Nagyon féltem, és féltettem a lányokat, úgyhogy most
megint csak interneten és telefonon tudunk kommunikálni
(november óta).
Terveinkben szerepel a jubileumunk megtartása februárban, de
nem látunk nagy esélyt ebben a vírusos időszakban.
Nagyon szeretnénk, ha minden olyan lenne, mint régen.
Strausz Emőke
népdalkar-vezető
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