Olvasmányajánló:
Erin Carlson: Meryl Streep – Hollywood királynője
Meryl Streep korunk legünnepeltebb színésznője, neve évtizedek óta fogalom
világszerte. Valóságos kaméleonként olvad bele minden egyes szerepébe, és soha
nem játszik kétszer ugyanúgy. Kifinomult eszköztárát latba vetve egy sor
dinamikus, bonyolult női karaktert jelenít meg, legyen az fiktív vagy valóságos
személy. Példátlan népszerűség, felejthetetlen alakítások, három Oscar-díj
Hollywood élő legendájának lenyűgöző portréja.
Magával ragadó életrajz a filmvilág állócsillagáról és színészi játékáról.
Bemutatja a félelmet nem ismerő színésznő ikonikus filmszerepeit, feminista
elhivatottságát és azt a tagadhatatlan hatást, amit a popkultúrára gyakorolt.
Ügyeletek, szolgáltatások
7625 Pécs, Majorossy I. u. 15. Tel. 72/210-064; 20/259-9011
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: 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
12

HÍRLEVÉL
Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2021. 9. szám: szeptember
„Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap,
ma mindent újrakezdhetsz!”
(Buddha)

Heltai Jenő: Ősz

Szeptember
Kezdődik az ősz, s a suli, az ovi,
csendül a sok nyári sztori.
Zsibog már az udvar újra,
levél sárgul, a szél húzza.
(B. Habarics Kitty)

Szürke ég, őszies…
Ősz, ősz ne siess!
Ne kergesd el a nyarat,
a meleg fényt, sugarat.
Süss ki még, nyári nap,
simogasd az arcomat,
melengesd a szívemet,
míg az ősz eltemet.
Vidíts még vadvirág,
míg enyém a vad világ.
Tudom én, érzem én,
nem sokáig lesz enyém.
Szürke ég, szürke vég,
be jó volna élni még!
Nem lehet, nem lehet,
sötét árny integet.
Sötét árny, néma váz
bűvöl és babonáz.
Kérdezem, nem felel,
integet csak, menni kell.
Fogy a fény, fogy a nyár,
hideg szél fujdogál,
hideg szél, őszies…
Ősz, ősz ne siess!

Gárdonyi Géza: Szeptember
Elnémult a rigó. Az estéli csöndben
az őszi bogár szomorú pri-pri dala szól már.
A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:
elmúlt, odavan a nyár, a meleg nyár.
Így változik búsra az én hegedűm is:
fejemre az ősz dere, az ősz dere száll.
Gazdagon érik a szőlőm, telve a csűr is,
de pri-pri: odavan a nyár, – a nyár…
Kányádi Sándor: Jön az ősz
Jön immár az ismerős,
Széllábú, deres ősz
Sepreget, kotorász,
meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver,
krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
s harapja kurtítja
a hosszú napokat.
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Kulturális programajánlat
Szeretnénk a figyelmükbe ajánlani egy gyönyörű és megindító színdarabot Karády
Katalin színésznő életéről Dévényi Ildikó és Lukács Melinda színművésznők
előadásában 60 percben. Az est folyamán 8 dal csendül fel élő zongorakísérettel
Tóth Gábor zongoraművész közreműködésével.

MOZDULJ TE IS EURÓPÁVAL!

Karády-est
Zenés játék
Egy színésznő, egy énekesnő és egy zongorista zenés produkciója.
Írta: Pivornyák Anikó
Rendezte: Dévényi Ildikó
Előadás Pécsett, 2021. október 15-én (pénteken) 19 órai kezdettel
a Pécsi Kulturális Központ Szivárvány Gyermekházában (Dr. Veress Endre u. 6.)

Szüreti bál
2021. október 9-én (szombaton) 16 órától 22 óráig,
a Slyven Étteremben.

Az Európai Sporthét alkalmából a Nyugdíjasok Egyesülete
a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetséggel közösen
2021. szeptember 30-án, csütörtökön
Szenior Mozgásnapot szervez.
Aki szeretne ezen a napon néhány órát mozgással eltölteni a
friss levegőn, azt a következő programmal várjuk:
gyalogos kirándulás a Mandulásban, az Erdei tornapályán
könnyed bemelegítő és levezető torna
nordicwalking oktatás
Találkozó 9 órakor a Mandulásban
Elérhető a 34-es autóbusszal (8.35-kor indul a Főpályaudvarról).
Kérünk mindenkit, hogy kényelmes öltözetben
és csukott lábbeliben érkezzen!
A rendezvényen a részvétel ingyenes és a rendezők apró meglepetéssel
jutalmazzák a programban való részvételt.
Érdeklődni, jelentkezni lehet a
szeniorkirandulok@gmail.com email címen vagy a
06-30/492-6862 telefonon.
Tegyünk együtt az egészségünkért!

A
Fűszeres tarja
petrezselymes
burgonyával,
csalamádé

B

C

Töltött csirkecomb rizibizivel,
csalamádé

Rántott gomba,
rántott sajt,
rántott karfiol, rizs,
tartármártás

Jegyeket a „Nyugdíjasok Egyesülete Pécs” Székházában lehet megvásárolni
2021. szeptember 3-tól október 4-ig.
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Szenior Kirándulók az Őrségben
A Szenior Akadémia és a Nyugdíjasok Egyesületének kirándulói autóbusszal
indultak az Őrségbe augusztus 24-én kora reggel.
Első állomásunk: Lenti város volt a Kerka-folyó mellett.
A hetési népművészeti kézi szövőt néztük meg. Hacskó Jánosné Zsuzsanna
mutatta be szövőszékén a munkafolyamatot.

Másodszorra Veleméren álltunk meg, hogy megnézzük a híres
Szentháromság-templomot Aquila János freskóival.
Magyarszombatfa őrségi agyag megmunkálói a fazekasok. Nekünk Tóth
Bernadett fazekas mutatta be a korongozás technikáját. Buszvezetőnk ügyesen
lavírozott a szűk utcákban, hogy megnézhessük a szép használati és
ajándéktárgyakat.
A szépséges tájakban gyönyörködve értünk Őriszentpéterre, a román-kori
katolikus Szent Péter-templom szabadon álló, egyhajós téglaépületéhez. A
szentélyben látható Szent Péter képet Mischl Márton festette.
Következő állomásunk a Vas megye délnyugati szegletében a hagyományos
népi faépítészet legszebb példája a Szalafőhöz tartozó Pityerszeri Falumúzeum
bejárása volt, ahol a népi építészet szép emlékeit őrzik.
Van itt kerített ház, emeletes kástu, kontyos ház, a vízgyűjtő a tóka, A pityer
a pacsirta madarat jelenti. Láttunk füstöskonyhát kemencével és főzőpadkával, L
alaprajzú ún. hajlított házat gazdasági épületszárnyakkal (kamra, istálló, pajta). Az
önálló kamraépület neve kástu.
Ezután mentünk Pankaszra, ahol a Szoknyás Harangláb látható 1755-ből.
Fából ácsolt, fazsindellyel és zsúppal fedett jellegzetes őrségi építmény.
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Végül eljutottunk Szalafőre. Szalafő hét halmon épült, ún. szeres
település, mindegyik dombja egy-egy szer Alsószer, Felsőszer, Csörgőszer,
Gyöngyösszer. Szalafő, az az őrségi falu, ahol megállt az idő.
Bőséges svédasztalos vacsoránkat a Bognár Étteremben fogyasztottuk
el, majd mentünk szálláshelyünkre, a Gatter-fogadóba.
Szerdán reggeli után, az Őrség és Hegyhátszentjakab nevezetessége
következett: a Vadása-tó. Az elnevezés onnan ered, hogy a környéken sok róka
élt, lyukakat ástak a patak mentén így lett a patak neve vad-ásta, vad által ásva,
vagyis Vadása. Tiszta vizét b12 forrás táplálja. A 200 méter széles, 350 méter
hosszú tavat körbesétáltuk.
Déltájban érkeztünk a Göcseji Falumúzeumhoz, skanzenbe
Zalaegerszegen. Ez az első szabadtéri múzeum Magyarországon.
Láttunk kovácsműhelyt, vízimalmot, csonkatornyos házat, gémeskutat,
festett oromzatú koronaházat, kerekeskutat, pálinkafőző konyhát, favágítót,
olajsütő malmot stb.
Ebédet az érdekes nevű és helyen lévő Pitvar Söröző és Lovagteremben
kaptunk; kis családi vállalkozás egy barátságos pincehelyiségben.
Utolsó állomásunk Alsóerdő felett, a 293 méter magas Bazitai-tetőn álló
száz méter magas tv-torony volt, ahol páratlan szépségű panoráma tárult
szemünk elé.
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Első Pécsi Szenior Örömtánccsoport
beszámolója
Csoportunk a járványügyi korlátozások megszűnése óta aktívan dolgozik,
foglalkozásainkat – az előírások betartásával – a Civil Közösségek Házában heti
egy alkalommal tartjuk, alkalmanként 15-22 fő részvételével Törteli Ildikó
vezetésével. Július végén egyhetes tánctáborunk is volt, ami öt napig a táncról, az
együttlétről és jókedvről szólt.
Haladó csoportunk szorgalmasan edz a fellépésekre. Egy alkalommal
Igalban vettünk részt műsorral, június 20-án egy baráti találkozónk volt a sásdi
Szenior Örömtánc Évivel csoporttal, ahol bemutathattuk mindnyájan, hogyan
táncolunk. A jóbaráti kapcsolat folytatásaként augusztus 28-án újabb meghívást
kaptunk Sásdról, a Levendula Nyárbúcsúztató nyugdíjasok rendezvényére, ahol
sikeresen szerepeltünk.
A rövid nyári szünet után szeptember 2-án kezdünk a CKH-ban, ahová sok
szeretettel várunk 50+-osokat, akik szeretnek mozogni, jó társaságban jól érezni
magukat.

„Magad azzal ékesíted,
ha elmédet élesíted.”
(Joanne Kathleen Rowling)

KEDVES JÁTÉKOS KEDVŰ NYUGDÍJAS TÁRSAINK!
Egyesületünkben a már hagyományos szellemi vetélkedőt ebben az évben
ismét megrendezzük.
Amennyiben a járványügyi szabályok lehetővé teszik, akkor három fős
csapatokat várunk szóbeli játékos vetélkedőre október 19-én (kedden)
10 órai kezdettel a Pákolitz Közösségi Házba (Komját Aladár u. 2.)!
Kérjük, hogy szeptember 15-ig küldjétek el jelentkezéseteket a
nyugegy@gmail.com címre, vagy postán az egyesület székházába (7625 Pécs,
Majorossy u. 15.) . A jelentkezési lapra kérjük ráírni a csapat választott nevét, a
csapattagok elérhetőségét (lakcím, email-cím és telefonszám)!
A vetélkedő témái: irodalom, történelem, földrajz, zene, régi szavak,
találós kérdések, igaz–hamis és általános tudnivalók. Lesznek kivetített képek
(festmények, szobrok, épületek), zene is. Természetesen mindez 4
válaszlehetőség megadásával, humorral fűszerezve, tehát játékos formában.
Einstein is azt mondta, hogy „A játék a kutatás legjobb módja.”
Mindenkit szeretettel várunk, szívesen látunk szurkológárdát is!
Játékra fel! Sikeres fejtörést kívánunk!
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk minden nyugdíjas társunkat
és családtagjaikat
az V. Pécsi Tanuló Fesztivál keretében szervezett
kulturális bemutatónkra!
Időpont: 2021. szeptember 25. (szombat)
13:30-kor
Helyszín: Pécs, Széchenyi téri szabadtéri színpad
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Assonantia Kórus Balatonfenyvesen
Szép és összetartó erejű volt az a három napos kórustábor, amelyen részt
vettünk augusztus 16-18. között.
A nagymúltú ifjúsági táborban többen nosztalgiával gondoltunk a régi szép
időkre, így magunk is megfiatalodtunk a jókedvű gyermekcsapatok
szomszédságában.
Többórás próbáink során torkunkat megtornáztattuk. Új műveket is tanultunk
a régiek mellett.
pl. Faure: Maria mater gratiae; Győrfi István: A mély folyó Pál József pécsi
költő költeményére.
Abban a reményben énekeltünk, hogy a közeljövőben előadhatjuk ezeket a
műveket.
Szabadidőnkben a Balaton hűs vizébe merültünk, és gyönyörködtünk a
tenerónket körülvevő csodás panorámában.
A második napon esős, szeles időben sétáltattunk a paron, és élveztük a bátor
szörfösök bemutatóját.
A harmadik napon egy hosszabb próba és a finom ebéd elfogyasztása után
élményekben gazdagon értünk haza.
A táborozás három napja alatt jobban megismertük egymást,
összekovácsolódtunk,
Új műveinkkel Siklóson léptünk fel a II. Tenkes fesztiválon augusztus 28-án
több neves kórussal együtt.

Búzavirág Népdalkör és Néptánccsoport
hírei
A pandémia alatt a csoport tagjai nem tudtak próbákat tartani, hanem a
kiállításra gyűjtöttek anyagot. Egymással telefonon tartották a kapcsolatot.
Augusztus 3-án nyitott a kiállítás, mely a közel 15 év munkásságát foglalta
össze.
A kiállításra többen elhozták féltve őrzött népi hangszerüket, saját
népviseletüket. Előkerültek a könyvespolcokról a népdalos kis könyvek, a
fényképek. Egy kb. 20 perces videóban bemutatták a népdal- és néptánckör
közel 15 éves munkáját, próbákat, fellépéseket, a népdalgyűjtéseket a
Székelyföldön. A tagjaik is szívesen nosztalgiáztak a régmúlt idők
fényképein, élménybeszámolókon.

Bártfai Zsuzsanna
kórusvezető
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Szeptember szülöttei:
Tompa Mihály (1817. szeptember 28.)
Benedek Elek (1859. szeptember 30.) A népmese napja

Küldöttközgyűlés
Egyesületünk a tavalyi évhez hasonlóan rendhagyó időpontban, szeptember 10-én
tartja éves közgyűlését a Pákolitz Közösségi Házban, melyre 18 egyéni és 23
klubküldött kapott meghívást.
A küldöttek mellett Péterffy Attila polgármester és Dr. Hoppál Péter országgyűlési
képviselők megtisztelő jelenlétére is számítunk. Továbbá meghívást kapott a
Nyugdíjasok
Baranya
Megyei
Képviseletének
elnöke,
Bimbó István és a Civil Központ vezetője, Kiss András.
Az elnökség szakmai beszámolói után új elnökségi tag választására is napirendre
kerül.
A hivatalos napirendet követően kötetlen beszélgetést tervezünk a küldöttekkel,
valamint a megívott vendégekkel.

Balatoni randevú
Balatonfüreden
Országos dalköri fesztivál megnyitására gyülekeztek augusztus 29-én, vasárnap
délelőtt nyugdíjas csoportok gyönyörű népviseletekben, „ünneplőbe” öltözve a
balatonfüredi konferencia központ nagyon tágas fedett, de szabadtéri nézőterén.
Megyénket, illetve városunkat a Baranya Bokréta Népdalkör képviselte (2012 óta
minden évben). Hosszúhetényi népdalcsokrot énekeltek. Az eredményhirdetést
nem tudták megvárni, arról majd később értesülnek.
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