HÍRLEVÉL
Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2021. 7-8. szám: július-augusztus
„Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap,
ma mindent újrakezdhetsz!”
(Buddha)

július
Forró nyári napsugarak
perzselik a felhőhadat.
Majd mennydörgésre aranyzápor,
ha találkoznak, mind ahányszor.

augusztus
Új búzából új kenyeret
e hónapban sütni lehet.
Tűzijáték – szikrazápor,
ünnepli ezt valahányszor.

Weöres Sándor: Kánikula

Kövecses Anna: Július

Szikrázó az égbolt
aranyfüst a lég,
eltörpül láng-űrben a
tarka vidék.

Lenge szellő simítja a kertet,
Cinegepár dalol galagonyán.
Az akáclevél bájosan rezzen,
Mikor reá ragyog a napsugár.

Olvadtan a tarló
hullámzik, remeg,
domb fölött utaznak
izzó gyöngyszemek.

Július csillog leanderszirmon,
Nyáridillbe nyílik a hársvirág.
Napfény tentikézik a pázsiton,
És elszunnyad rajta az illatár.

Ragyogó kékségen
sötét pihe-szál:
óriás magányban
egy pacsirta száll.

Muskátliszínve ébred az este,
Katica pihen mályvának ölén.
Alkonnyá pilled a nappal teste,
És jázminzamatot sodor a szél.

Augusztus. Alkonyat. Körül
Ájultan piheg a világ.
A hegyekről most omlanak
A nyári illatlavinák.
(Tóth Árpád)

Július híres szülöttei:
Móricz Zsigmond (1839. július 2.),
Füst Milán 1888. július 17.),
Nagy László (1925. július 17.).
A nagybányai művésztelepről indult a júliusi születésű (1881) Rerrich Béla
pályafutása: festőből építész, kertépítő művész lett. Leghíresebb műve a szegedi
Dóm tér épületegyüttese.
Augusztusi: Bella István (1940. augusztus 7.),
Kölcsey Ferenc (1790. augusztus 8.),
valamint műépítészből lett híres dalok, kuplék szerzője
Zerkovitz Béla (1881. július 11.),
leghíresebb operettje a Csókos asszony (Van a Bajza utca sarkán egy kis
palota…)

Szépkorúak Művészeti Találkozója
Solar Fesztivál Nagyatádon
Tartalmas hétvégét töltöttek a Baranya Bokréta Népdalkör tagjai Nagyatádon.
Meglátogatták a kisváros nevezetességeit a Múzeumok Éjszakáján (Kulturális
Központ, Városi Múzeum, Turisztikai Központ, Katolikus Templom és Ferences
Kolostor), megmártóztak a Városi Gyógyfürdő medencéiben is, a nagy melegben
hűsöltek a Termál- és Strandfürdő árnyas fái alatt, s nem utolsó sorban énekeltek az
Obsitos Dalárda által rendezett fesztiválon június 27-én.

Búcsú Magdikától
HÉNYEL ZOLTÁNNÉ
2021.július 13.

„Megfordulok, – de merre menjek?
Hiszen te nem vagy már sehol!
Soha, sehol már meg nem lellek,
s mindig itt leszel valahol....”
(Váci Mihály)

Elment Magdika,
a pécsi NYUGDÍJAS EGYESÜLET egyik oszlopos tagja, az Apáczai Nevelési Központ
Nyugdíjas Klubjának volt vezetője, évtizedekig a pécsi nyugdíjas közösség aktív, odaadó
önkéntese.
Szép kort megélt, és nem is a mostanában annyira rettegett koronavírus röpítette abba
a másik tartományba, hanem egyre halmozódó betegségei, mely csupán pár éve fogta
vissza aktivitását. Párja halála után még nehezebb lett elviselnie a betegségekkel terhelt
életkort és bizonyos értelemben a magányos életet. Aki a közösségért, közösségben élt,
annak még inkább nehéz elfogadni ezt a helyzetet. Azt hiszem ez természetes, hiszen
MAGDI vérbeli pedagógus volt, ez az élet minden területén megmutatkozott. Odafigyelő,
segítőkész, empatikus, megértésre és megértetésre kész, egyensúlyra törekvő személyisége
találkozott jó szervezőkészségével, ezáltal könnyen elfogadták környezetében. A Nevelési
Központ 2. sz. Általános Iskolájának igazgatóhelyetteseként ment nyugdíjba, amerre vitte a
gyerekeket kirándulni oda elvitte a nyugdíjasokat is az egész országban. Múzeumok,
kiállítóhelyek, kulturális és művészeti intézmények, színházak, mozik a városban és
távolabb is ismerték, segítették őt. Nyugdíjba vonulása után az egyesület kirándulásait
szervezte egy ideig. Majd az 1983-ban alapított ANK Nyugdíjas klubjának vezetését
vállalta 2005-ben, miután az alapító elnök meghalt. Ő, mint „házbeli”, tudott élni a
lehetőségekkel, a kollégák sokoldalú tudásával. Amikor csak mód volt rá kedvezményeket
szerzett a nyugdíjasok programjaihoz. Az egyesületben végzett munka, egyben a Nevelési
Központ Nyugdíjas klubjának vezetése kitöltötte az életét, hisz a klubnapokon túl a
szervezés nagy utánajárást, sok ügyintézést igényelt. Részt vett az egyesület külföldibelföldi társcsoportjainak, testvér-egyesületeinek vendéglátásában, fogadásában. Kiválóan
sütött-főzött. Süteményeire sokan emlékezünk.
A Nevelési Központ vezetése megbecsülte a régi kollégát, az ott működő közel 100
fős csoport vezetőjét. A Kertváros nyugdíjasai örömmel vették, hogy van egy hely, ahova
hetente elmehetnek, okos és fontos információkért, előadásokért, sok aktív és érdekes
programért. Egy hely, ahol hasonló problémákkal, örömökkel küzdők vannak, ahol
fontosak, megértésre találnak, mert Magdinak volt ideje mindenki bajára-bánatára.
2017-ban még én adhattam át neki az APÁCZAI-DÍJAT, melyet a közösségért végzett
munkája révén kiérdemelt az Apáczai Nevelési Központban.
Magdikától átvettem a csoport vezetését, mikor onnan én magam is nyugdíjba
vonultam. Próbálok nyomdokaiban haladni, megfelelni a feladatnak. Ám elődömre,
Magdira sokat gondolok…
Elment,
egy kicsit meghasadt a szívünk, fájdalommal telve gondolunk rá, de azzal a tudattal, hogy
sokat tett értünk, jó volt vele, szép – tartalmas élete volt!
Legyen neki könnyű a föld!
Dombi Liza

Örömóda – Örömtánc
Az újranyitás örömére táncoltak és énekeltek a szeniorkorúak a Széchenyi
téren június 18-án délután 3 órakor.
Az egyesülethez tartozó Búzavirág Népdalkör, Énekvarázs dalkör és a
Baranya Bokréta Népdalkör tagjai énekelték el Radnóti Léda vezényletével az
Örömódát.
Beethoven IX. szimfóniájának IV. tételéből Schiller Az örömhöz című ódája
lett az Európa-himnusz.
Legismertebb Jankovich Ferenc fordítása:
Lángolj fel a lelkünkben, szép égi szikra, szent öröm!
Térj be hozzánk, drága vendég, tündökölj ránk fényözön!
Egyesíted szellemeddel, mit zord erkölcs szétszakít.
Testvér lészen minden ember, merre lengnek szárnyaid.
Borsós István tárogatójával színesítette a közös produkciót. Az énekesek
dúdolták a dallamot, közben Lévai Erika lépett a mikrofonhoz, s mondta el az
Örömóda egy másik szövegét Rónay György fordításában. Befejezésül együtt
zengett a téren a három csoport öröméneke a tárogatóval.
Az énekesek után a táncosok töltötték be a teret Nagy Mária örömtánc-oktató
vezetésével. Jöttek csoportok Komlóról, Kozármislenyből, Pécsváradról, Sásdról,
Szentlőrincről és Pécsről. Láttunk csárdást, keringőt, indulót ügyes táncosok
előadásában. A nagy melegben ez a látvány és élmény igazán felüdítő volt.

Júniusi rendezvények
Nagy nap volt június 8. az egyesületünk életében. Ez volt az első alkalom,
amikor a pandémia után végre találkozhattunk. A rendezők pogácsával, kávéval,
itallal várták a meghívottakat.
Először az online megrendezett Játékos agytorna díjátadó ünnepségére került
sor. Szép számban megjelentek a játékosok. Radnóti Léda kulturális felelős
értékelte a vetélkedőt, majd Molnár Ferenc elnök kiosztotta az okleveleket,
ajándékokat. A legjobbak ajándékutalványt kaptak, de a többiek sem mentek
üres kézzel haza, mert megkapták az egyesület 30 éves jubileumi kiadványát. A
kötetlen beszélgetés során megegyeztek, hogy csatlakoznak az ősz folyamán
megrendezésre kerülő csoportos vetélkedőhöz.
Még tartott a beszélgetés, amikor már érkeztek az elnökség tagjai és a
klubvezetők a következő rendezvényre. Ezen is nagy volt az érdeklődés, az
aktívitás.
Az egyesület elnöke az elmúlt hónapok történéseiről számolt be, és ismertette
az egyesület jövőre vonatkozó terveit.
A továbbiakban a klubvezetők és küldöttek mondták el, hogy mi történt az
elmúlt év során a klubokban, és hogyan képzelik el a közösségi élet
újraindítását.
A program végén az egyesület elnöke örömmel jelentette be, hogy az idén is
kaptunk kirándulási lehetőséget a Nemzeti Művelődési Intézettől. Rövidesen
Kápolnásnyékre és Lakitelekre utazhatnak az egyesület legaktívabb tagjai.

Rövid élménybeszámoló
Egyesületünk különböző csoportjaiból verbuválódott, közel félszáz tagunk egy meghívásnak
tett eleget, amikor a Kecskeméttől 27 km-re található településre látogatott 2021. június 22-én. A
BARANYA 4. számot viselő autóbuszunk mellett, – mint menet közben kiderült – aznap összesen
16 autóbusznyi civil indult egész napos kirándulásra az ország különböző pontjairól a NEMZETI
MŰVELŐDÉSI INTÉZET invitálására.
A fő cél az volt, hogy hazánk civil közösségei megismerjék a már új helyen lévő intézményi
központot, mely 2020 októbere óta működik ITT. Az állami közfeladatokat ellátó országos
hálózattal bíró intézményrendszer irányító központjának Budapestről vidékre helyezése sokakat
meglepett, ám látva az eredményt megnyugodhatunk, hogy ez a központ folytatja azt a munkát,
amit elődök jól csináltak, de korszerűbb keretek között. A szellemiség, a magyar közművelődésért,
kultúráért, a közösségek fejlesztéséért végzett tevékenysége maradt, talán a nagy-magyarországi,
nemzeti, keresztény vonal lett erősebben hangsúlyozva. Igaz, tárgyi és szellemi megjelenésében ez
nagyon szisztematikusan összehangolva, kiváló művészek alkotómunkájával, látványosan valósult
meg. Természetesen az intézet lelkes munkatársai az itt folyó szakmai tevékenységről, a jelen
projektekről is hosszan meséltek.
Emellett megismerkedtünk a LAKITELEK NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY által létrehozott
hatalmas és lenyűgöző fejlesztésekkel is.
A HUNGARIKUM-LIGET 26 hektáros, éjjel-nappali portaszolgálattal vigyázott területén sok
érdekesség tárult elénk. Az első percekben feltűnt az üvegház, mely 5500 m2 alapterületű és a
legmodernebb technológiával ellátott, zöldségfeldolgozó üzem, az itt működő éttermek, hotelek
kiszolgálója is, több konferenciaközpont, koncertterem, az ezer fő befogadására kész
rendezvényközpont, kinti rendezvényhelyek, gyermek- és felnőtt-tanfolyamok, képzések, táborok
megtartásához alkalmas színterek, jurták, kiállítóterek, Keresztény Panteon, kápolnák, Vaspatkó
lovarda, bormúzeum-borkatedrális, Antológia könyvkiadó, Sára Sándor Filmstúdió. Hungarikumok
Háza, a RETÖRKI, vagyis a rendszerváltás történetét kutató bázis. A területen Gyógy- és
élményfürdő – mely mellett már megépült a Gyógyító központ, vízi játszótér létezik sok-sok
élményelemmel. Még footgolf-pálya is épült, ami elég egyedi még a világviszonylatban is, amit
Nimródnak hívnak, mert a pálya útvonala a Nimród csillagképen alapul. Minden egyes helyszínről
szívem szerint részletesen is mesélnék, erre azonban nincs mód a hírlevél keretei között.
Még a programokkal kapcsolatban: LAKITELEKRE való megérkezésünkkor a Lakitelek–
Tőserdős kemping területén felállított sátorban a BÉKÉSCSABAI SZÍHÁZ művészeinek
előadásában egy vidám olasz vígjátékot néztünk meg, ami a tehetséges fiatal művészek játékára
nem, ám a közönség állapotára bizony hatással volt. Ezek után került sor a fent leírt látnivalók
megtekintésére. Közben még egy ebéddel is megvendégeltek bennünket, ami székelykáposzta és
házi meggyes rétes volt.
Este 8-ra már itthon is voltunk.
Dombi Liza

Közösségépítő Kultúránk
A Nemzeti Művelődési Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
szervezett közművelődési és előadó-művészeti programsorozat keretében Baranyából
hat busz is érkezett Kápolnásnyékre. Az egyesület tagjai a 4. sz. buszban foglaltak
helyet. Jó hangulatban, szép napos időben, kora reggel indultunk, egyszeri
megállással értünk az első helyszínre, a Vörösmarty Emlékházhoz.

A Szózatunk költője Vörösmarty Mihály (Nyék, 1800. december 1. – Pest,
1855. november 19.) író, ügyvéd, táblabíró, a Magyar Tudományos Akadémia és a
Kisfaludy Társaság rendes tagja, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja
szülőháza ma emlékmúzeum. A falakon versei kinagyítva, életéből képek,
emléktárgyak láthatók, egész életútját végig lehet kísérni a leírásokból. Interaktív
játék keretében lehetett kiegészíteni verseit kiemelt szavakból, a konyhában
levesestálban keverve jöttek fel költeményei érdekes formában.
A Csajághy Laura Szabadtéri Színpad nézőterét betöltötték a 6 busz utasai.
Sajnos nagyon meleg volt, sehol egy kis árnyék, de szerencsére kicsit fújdogált a szél.
A komáromi színház tagjai Tóth Tibor igazgató vezetésével megzenésített Aranyballadákat adtak elő igazán hangulatos formában. Hallottunk dudát, mindenféle
furulyát, kobzost, gitárt stb. A versmondás és az éneklés is nagy élmény volt.
A második helyszín a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola
Eseményközpontja volt. Először ebédet kaptunk, majd megnézhettük a Korok, színek,
hangulatok című válogatás képeit a szegedi Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti
gyűjteményéből.
Ezután következett a Halászkastély megtekintése.

A Halász-kastély korai klasszicista épület fő szárnyát ifj. Magyary-Kossa Péter
építtette az 1800-as évek elején. A kastélynak gyönyörű parkja van. Idegenvezetőnk
elmesélte a Halász-család történetét, végig vezetett bennünket a szép szobákon,
megismerhettük az aradi vértanú Schweidel József lányának, Annának a történetét is.
Legutolsó idegenvezetés a Nyéki Sörfőzde épületének előterében volt. Ez kis
csalódást okozott, mert nem mehettünk be oda, ahol a sörök készülnek, csak éppen
bepillanthattunk a hatalmas tartályok és ismeretlen gépek birodalmába. Megtudtuk,
hogy hatféle sört készítenek, nyéki búza, nyéki apa, nyéki Barna, nyéki ipa, nyéki
világos és nyéki meggyes elnevezésű sört. Mutatóba’ kaptunk egy üveg búzasört.
A tervezett programok végeztével beszálltunk a buszba, majd kértük a vezetőt,
hogy legalább egy sétát tehessünk a Velencei-tó partján. Kis busztúra után sikerült is
Gárdonynál megállni, s kaptunk egy csipetet a Velencei tóból. Többen belépkedtek a
vízbe, nagy volt az öröm, mint a gyerekeknél.
Este fél 7-kor már Pécsett is voltunk. Szép nap volt!

Olvasmányajánló:
Angela Petch: A toszkán titok
Toscanában utazhatunk ezzel a romantikus regénnyel. A történet ott indul,
amikor a hősnő, Anna nemrégiben elhunyt édesanyja, Ines hagyatékában
megsárgult, olasz nyelvű leveleket talál. Ezek nyomán indul el Olaszországba,
abba a kis faluba, ahol az anyja felnőtt. Innen kezdve két idősíkon haladunk
tovább, a múltban és a jelenben, hogy a végén a két szál összefonódjon, és
Annával együtt mi is megtudjuk, mi mindent élt át a második világháború
évei alatt, és miféle titkokat rejtegetett Ines.
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Tagfelvétel, egyéni tagdíjbefizetés,
újság-, hírlevél-átvétel, információ
szerda, csütörtök: 9-től 11 óráig

Pénztári órák: hétfő, szerda: 8-tól 10 óráig
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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

