Olvasmányajánló:

HÍRLEVÉL

Elizabeth Gilbert: New York lányai
Elizabeth Gilbert, az Ízek, imák, szerelmek világszerte népszerű szerzője
egy különleges memoárral lepte meg rajongóit, amely az 1940-es évek New
Yorkjának színházi világába kalauzolja az olvasót. A kalandos életű főhősnő,
az immár nyolcvankilenc éves Vivian örömmel és némi megbánással
emlékezik vissza élvhajhász és öntörvényű fiatalságára, valamint azokra az
eseményekre, amelyek későbbi életét alakították. A könyv a női szexualitás, a
szabadosság, illetve az igazi szerelem természetét kutatja. az írónő várva várt
regényét az emberi vágyak és kapcsolatok bölcsességgel teli ábrázolása teszi
páratlan szerelmi történetté.
„Egy nő az élete során előbb-utóbb belefárad abba, hogy folyamatosan
szégyellje magát… Ezután pedig végre igazán önmaga lehet.”

Ügyeletek, szolgáltatások
7625 Pécs, Majorossy I. u. 15. Tel. 72/210-064; 20/259-9011
nyugegy@gmail.com www.nyugegy.hu
https://www.facebook.com/nyugdijasok.egyesulet.pecs/
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: kedd 9-től 12 óráig
Telefon: 06-20/364-6607

Felelős kiadó: Molnár Ferenc
A Nyugdíjasok Egyesülete honlapja: https://nyugegy.hu
Telefonos QR-kód olvasóval közvetlenül meg lehet nyitni
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Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2021. 4. szám: április
„Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap,
ma mindent újrakezdhetsz!”
(Buddha)

Bolond, bodros Április,
Nyílik fa is, virág is.
Fészket rak a sok madár,
új élet, új csoda vár.

Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügyekhez
(részlet)
Nem láttalak egy hétig kis rügyek,
és közben milyen nagyra nőttetek!
hüvelyknyire! … Kilombosodtatok
és ezer könny és friss fodrotok
halványzöld lángként repdesi körül
a gallyakat és táncol és örül.
De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,
mi vár rátok – ha itt az ideje,
mint a barna földből a rét füve,
a barna ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április.

Juhász Gyula: Április bolondja
Benned születtem, édesbús, szeszélyes
Tavaszi hónap, felleges derűs.
Mikor a retek lelke már fölérez,
s Brekeg a vízben száz bús hegedűs.
A Tisza partján ringatott a bölcsőm,
Holdtölte volt – tavaszi sanda hold –
S a szőke fényben az éjet betöltőn
A vizek népe mind nászdalt dalolt.
Én hallgattam e furcsán bánatos dalt,
Mely egyhangún szép és gyönyörbe
olvad
és sírva vigad, mint a honi ének.
Mások világgá zengő zongoráját
Én nem irigylem. A magad cigányát
Lásd bennem, ó magyar, ki neked élek!

Április a szelek hava, bolondos, szeszélyes időjárással, az újra éledő
természettel az új élet megnyitója.
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Rügyeiket bontogatják a fák, nyílik a barka, az aranyeső, s a hóvirág- és
ibolyacsokrok is jelzik: itt a tavasz.
Bálint Sándor néprajzkutató szerint húsvétvasárnap a pécsi Nagydeindol
szőlőhegyen égiháború, jégeső ellen barkát vetettek a tűzre a Szentháromság
nevében. Az ünnepi kalács morzsáit tűzbe dobták, hogy óvjon a
villámcsapástól. A csontot a szőlőtőkék közé tűzték, a tojáshéjat a
káposztáskertbe szórták, mert az ételmaradékokat bajűzőknek tartották.
A hónap híres szülöttei: Juhász Gyula, Örkény István ,József Attila, Márai
Sándor, Tóth Árpád .
Érdekesség még, hogy William Shakespeare angol drámaíró, költő, színész
áprilisban született (1564), és áprilisban halt meg (1616).
Egy kis humor:

Éles anyanyelvünk
Jó szóból is megárt a sok.
Mindig annyit beszél, hogy nem tudjuk, miről szól.
Az üresfejű is inkább a másét igyekszik telebeszélni.
Eredetünk költői, jelenünk drámai, a magyarázat prózai.
Élenjáró nyelved többször válik hátrányodra.
Többet mond az ünnepi csend a legszebb ünnepi beszédnél.
Sokaknál már a kis gondolat is nagy szó.
Egy varjú már nyelvében kárvallott.

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: mindennap 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:

Egyenes mindig az, aki megmondja kereken.

hétfő: 8-15 óráig,,kedd: 8-15 óráig
szerda: 8-15 óráig ,csütörtök: 8-20
óráig péntek: 8-12 óráig

Fültől fülig szájban a nyelv is veszélyes.

Búza téri kihelyezett ügyfélszolgálat:

A kérdés nyitva maradt, a kérdezőt bezárták.
Grafomán az, aki írógörcsöt kapott.

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

Gondolkodjon zölden, váltson most!

Röpdolgozatát a súlytalanság jellemzi.
A szerelem sötét verem. Világos beszéd.

24

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.

Regisztráljon
awww.teleszamla.vectrum.hu oldalon!
Honlap: www.petav.hu
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Jutalmat kaptak: első helyen: Lovák Ibolya és Pinczés Miklós
másodikként: Koósz Istvánné és Pappné Németh Ilona
Játékos agytorna online

további játékosok:

Ázsóth Zoltánné
Dusa Árpádné
Donkó Imréné
Gyarmati György
Mikolai Erzsébet
Sivák István
Balogh Teréz
Imre Mária
Siklósiné Csaba Éva
Tallászné H. Mária
Dr. Német Béla
Karlaky Gyuláné
Tóth Erika
Kósa Antal
Juhász Jenőné
Szikszayné Németh Mária
BÉKE Meszesi Nyugdíjas Klub csapata
MÁV Vasutas Szakszervezet csapata

Nem hagytuk tagjainkat „munka” nélkül a karantén idején sem.
Hirdettünk egy online-vetélkedőt a honlapunkon, a március havi
hírlevelünkben. Közzé tettünk egy 30 kérdésből álló tesztet, s kértük
játékos kedvű nyugdíjas társainkat, hogy töltsék ki, küldjék be.
Örültünk, hogy jöttek a megoldások szépen sorban, összesen 18 főtől,
majd pont a határidő lejártának napján 2 csapattól is. Eddig minden
évben csapatverseny volt, de most online ez azért nem megy.
Azt gondoltuk, hogy sok azonos pontszámú megoldás lesz,
hiszen az interneten szinte bármi kikereshető. Igen, első és második
helyen kettős holtverseny volt, ők kapnak jutalmat.
A további helyeken hatos és ötös holtverseny következett…
Volt egy-két félreértett kérdés is, pontosabban nem olvasták el
elég figyelmesen a feladatot, pl. mit jelent a logaritmus szó. Többen
írták, hogy matematikai művelet, a hatványozás fordítottja – ez igaz is,
de a kérdés a szó jelentése volt. Lehet rajta még most is gondolkodni!
Hasonló beugratós kérdés volt, hogy mi Sri Lanka neve magyarul –
válaszként jött, hogy Ceylon. Talán még egy kérdést érdemes
megemlíteni: Mi a címe Salvador Dali szakácskönyvének, téves válasz
volt, hogy Gálavacsora...

Tisztelt Adózó Olvasóink!

Gratulálunk a játékosoknak!
Köszönjük, hogy részt vettek a játékban!
Ha lesz rá lehetőség, akkor folytatjuk majd csapatjátékban
úgy, mint az előző években.

Kérjük, hogy személy jövedelemadójuk
1%-át a Pécsi Nyugdíjasok Egyesülete
közhasznú civil szervezet részére
ajánlják fel.
Adószám: 19028815-1-02
Felajánlásaikat előre is köszönjük!
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Fúvom a dalt a „karanténból”
Borsós István tárogatós
nyugdíjas mérnök–közgazdász
Jó borhoz szólt a bordal, majd hallottunk többek között szilágysági, somogyi
népdalokat; igazi verbunkos körutazás volt. A szép dalok mellett kottákkal
díszített szép képeket láthattunk, magyarázatokat hallhattunk az éppen aktuális
tájegységek népzenéjéről. Mindez a neten, a facebookon szörfözve.
István már kísérte tárogatójával az Énekvarázs csoportját, a Baranya Bokréta
Népdalkört több fellépésen, többek között Csillebércen, az országos
dalostalálkozón is. Tartott előadást a hungaricumnak számító tárogatóról a
Szenior Akadémián, sőt meg is énekeltette a hallgatóságot.
Tárogató: A 17-18. században egy kettős nádnyelves hangszert,
a töröksípot hívták így, majd a 19. század végétől egy új,
egynyelvű nádsíppal működő, kónikus furatú hangszer neve
lett.
A tárogató történeti változata, a töröksíp legnépszerűbb a Rákócziszabadságharc idején volt, amikor hadi sípként is funkcionált és a
szórakoztatást is szolgálta.

Origami figurák hajtogatója
Varga József
Biztosan többen emlékeznek arra, hogy 2018-ban és 2019-ben a Regionális
Tavaszi Kulturális Találkozón kiállítás is volt, melyen festmények, fotók mellett
3D-s origami figurákat is megcsodálhattunk.
Ezek készítője Varga József nyugdíjas társunk. A sok-sok órát igénylő
munkáiért arany oklevelet kapott a zsűritől. Elmondása szerint négy éve véletlenül
fedezte fel a youtube-on ezt a technikát, s azóta nagy türelemmel, kitartással űzi
ezt a nem mindennapi hobbyt. Közel 100 db figura látható a vitrinjeiben. Egy A/4es lapot vág fel 64 vagy 32 kis lappá, abból háromszöget hajtogat, s azt
ragasztgatja, illesztgeti össze csodás kis színes alakokká.
A járványügyi megszorítások őt nem érintik, hiszen munkájához egy asztal,
olló, ragasztó kell a papírlapok mellé, no és a fantázia.

A tárogatót megelőzte a klarinét, melynek tanulásához Istvánnak igen híres
tanárai voltak (Véghelyi Miklós, Szkladányi Péter, Falussy Mária), játszott
zenekarokban (Műegyetemi Szimfonikus zenekarban, Szekszárdon és Pécsett is a
Big-bandben). Mindig amatőr zenésznek tartotta magát, „a zenészek között
mérnök, a mérnökök között zenész”. Tagja a Rákóczi Tárogató Egyesületnek,
gyűjti a kottákat, átiratokat készít erre a kedvenc hangszerére, a tárogatóra.
Hívásunkra az egyesület kulturális rendezvényein is rendszeresen fellép.
Évekig járta a megye apró településeit, számos idősek-napi és adventi
ünnepségen szerepelt.
A vírusveszély idején sem maradt tétlen, mert hetente jelentkezik a fent
említett zenés-fotós összeállításával, mellyel elsősorban az idősebb korosztálynak
szeretne egy kis örömet szerezni. Kívánjuk, hogy még sokszor szólaltassa meg a
„„Magyar lélek hangját”, a tárogatót!
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