HÍRLEVÉL
Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2021. 12. szám: december
„Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap,
ma mindent újrakezdhetsz!”
(Buddha)

December
Mennyi apró csoda vár,
Télapó is eljön már.
S hópihékkel szőtt tájon
érkezik a Karácsony!
(B. Habarics Kitty)
B. Radó Lili: Mit üzen az erdő?
Víg ünnepre készülődünk,
esteledik már.
Szobánkban a szép fenyőfa
teljes díszben áll.
Zöld ágain kis csomókban
puha vattahó,
tűlevél közt víg aranyszál,
fel-felcsillanó.
Itt is csillog, ott is ragyog,
mint a napsugár,
s csilingelő csöpp csengettyű
édes hangja száll,
akárcsak az erdőben a
dalos kis madár.
Csitt csak! Figyeld mit is suttog
szép fenyőfánk most neked?
– Halló itt az erdő beszél!
Sürgős fontos üzenet:
Kívánunk ma mindenkinek
szép fenyőfa ünnepet!

Reményik Sándor: Karácsonykor
A szent estén majd eljövök ide.
Álmaim szekerébe fogatok
És szólok fantáziám táltosához:
Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok,
És álomhintón eljövök – ide.
Itt minden fehér lesz, – fehér, s halott.
Csak egy hang lesz a halott rengetegben:
A zúgó patakok.
És én fenyőtől fenyőhöz megyek
És minden fenyőt megsimogatok.
És megkérdezem: virrasztotok még?
És megkérdezem: hogy aludtatok?
És aztán feltűzöm a szívemet
A legmagasabb fenyő tetejére, S imába kezdek: Magány, Mi Anyánk…
Néked ajánlom égő szívemet…
Olyan lesz, mint egy karácsonyfaláng

SZÉP ÜNNEPET KÍVÁNUNK MINDEN NYUGDÍJAS TÁRSUNKNAK!

December híres szülöttei:
Vörösmarty Mihály (1800. december 1.)
Mándy Iván (1918. december 23.)
Az év utolsó hónapjában majdnem mindenki kötelezőnek érzi, hogy valami
szépet varázsoljon az ünnepi készülődés során. Sugározni szeretnének szeretetet
embertársaik felé, de ebben az a legjobb, hogy először a saját testi-lelki
egészségükkel kezdjék.
A napok a várakozás csodájával telnek, az összes szerettünk kicsit közelebb
kerül hozzánk azáltal, hogy gyakrabban gondolunk rájuk, és ilyenkor összefog a
család, és együtt készülődik az év legszebb élményére, ünnepére.
Az utolsó napokban a legtöbbünk számot vet az idei évi eredményeivel,
sikereivel, és szembenéz a jövő év kihívásaival, sőt a legtöbben ilyenkor komoly
egészségügyi vagy életmódbeli elhatározásokat tesznek, hogy pozitívan,
fogadalmakkal kezdjék meg az évet. A leggyakoribbak közé a fizikai jólétünk,
egészségünk javítását célzó elhatározások tartoznak: egészséges táplálkozás, fogyás,
több testgyakorlás, az alkoholfogyasztás mérséklése, a dohányzás elhagyása, káros
szokásainktól való megszabadulás. Tulajdonképpen mi lehetne nagyobb ajándék a fa
alatt saját magunk és szeretteink számára, minthogy rossz szokásainkat átgondoljuk.

Minőségi, tevékeny nyugdíjas élet megvalósítása
Fenti címmel rendezett közművelődési konferenciát a Nyugdíjasok
Egyesülete 2021. november 17-én, Pécsen.
A konferencia célja az idős emberek közművelődési lehetőségeinek, a
közművelődés átalakuló tartalmi és formai elemeinek áttekintése, amelyek
lehetőséget teremtenek az idős és fiatalabb korú emberek számára a minél
szélesebb körű kapcsolatteremtésre.
A rendezvényt megnyitotta és a témával kapcsolatos tapasztalatait
elmondta dr. Hoppál Péter az Emberi Erőforrás Minisztérium miniszteri
biztosa, országgyűlési képviselő.
Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere az Idősügyi
Tanács elnöke tájékoztatta a jelenlévőket az önkormányzat idősek életével,
az életminőségük javításával kapcsolatos elképzeléseiről, tevékenységéről.
Ismertette az újjá alakult Idősügyi Tanács munkájára vonatkozó terveket.

Az egész napos rendezvényen a következő előadások hangzottak el:
Közművelődés – közösségi művelődés
Dombi Erzsébet a Nyugdíjasok Egyesülete elnökségi tagja
A koronavírus-járvány és a digitális oktatás kihívásai az idősoktatásban
A Pécsi Szenior Akadémia útkeresési folyamata
dr. Bajusz Klára,a Pécsi Tudományegyetem oktatója,
a Pécsi Szenior Akadémia alapítója
Kihívás vagy lehetőség az aktív idősödés
dr. Brettner Zsuzsanna a Pécsi Tudományegyetem oktatója
Hagyomány és innováció a Nyugdíjasok Országos Szövetsége tevékenységében
Némethné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke
Az Idősügyi Törvényben megfogalmazott javaslatok az időskorúak életvitelét érintő
társadalmi és egyéni tevékenységekre
dr. Talyigás Katalin Az „Életet az Éveknek” Területi Egyesületének elnöke
online tartotta meg az előadását
Az időseket képviselő szervezetek közös fellépése, tevékenységeik összehangolása az
idősügy széleskörű értelmezése területén
Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa alapító elnöke
írásban küldte el előadását, amelyhez Papp Katalin a Nyugdíjasok Országos
Képviselete elnöke tett kiegészítést az internetes kapcsolaton keresztül
Az időskorúak számára is az interneten elérhető, egyre bővülő infokommunikációs
technológiák áttekintése és intergenerációs jó gyakorlatok az idős emberek számára
infokommunikáció eredményes használatának megismerésében
dr. Német Béla. a Nyugdíjasok Egyesületének elnökségi tagja,
a Pécsi Tudományegyetem nyugdíjas tanára
A Közművelődési konferencia zárásaként Molnár Ferenc,
Egyesületének elnöke összefoglalta az elhangzottakat.

a Nyugdíjasok

A rendezvényen megjelentek a Nyugdíjasok Egyesülete
testvérszervezetek és a közművelődési intézmények képviselői.

klubvezetői,

A konferencia teljes anyaga megtalálható az egyesület honlapján https://nyugegy.hu/.

a

BÚCSÚZUNK
Palacskó Józseftől
az Énekvarázs Dalkör vezetőjétől
„Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”
Kosztolányi Dezső

Ő hozta létre az Énekvarázs című mozgalmat, hogy mindenki énekelhessen
nemre, korra, énektudásra tekintet nélkül. Több helyen is tartott próbákat, éneklési
lehetőséget, végül a Civil Közösségek Háza lett a dalkör otthona. Az Énekvarázs
Dalkör belépett a Nyugdíjasok Egyesületébe, önálló klub lettek, s minden nyugdíjas
rendezvényen vállaltak is szereplést. Jóska nagyon lelkesen vezette a csoportot,
minden lehetőséget megragadott tudásuk megmutatására. Énekeltek citera-, tárogatóés hegedű-kísérettel is.
Vidám, mosolygós arcát nem feledjük, emlékét megőrizzük!

Ünnepeltek a bokrétások
A Baranya Bokréta Népdalkör idén 30 éves. Két tagjuk énekelt még a régi
vezetővel, majd 2011-től Radnóti Léda vette át a dalkör vezetését, jöttek új
tagok is. Az ünnep így dupla, mert az elmúlt 10 év eseményeiről is illik
megemlékezni, mindkét jubileumot megünnepelni. Nyugdíjas közösségeknél
a 10 év is nagy idő.
A Tettye Étteremben szépen megterített asztal várta a csoportot, gyönyörű
csokor az asztalon Lédának; tőle verses köszöntőket kaptak a tagok. Egy kis
koccintás, majd ünnepi lakoma, kötetlen beszélgetés, az élmények
összefoglalása. Mindenki mondott egy-egy sztorit az utazással, kirándulással
egybekötött szereplésekről, a díjakról, volt egy kis dalolás is a megjelent
újságíró kedvéért.
Egy kis statisztika a 140 fellépésről: Pécsen kívül 18 helyen szerepeltek,
volt ahol többször is, Pécsett pedig 28 helyen (szintén többször). Az Apáczai
Művelődési Házban tartják a próbáikat minden kedden délután.
Díjaik: 5 ezüst, 3 arany, 1 kiemelt arany fokozat, egy zsűri különdíj, egy
KÓTA „dicséretes” minősítés. Rengeteg oklevél, fénykép a szépen
összeállított két nagy albumban – jól esett minden dalosnak az emlékezés.
Van 26 dalcsokruk összesen 170 népdallal, de kottagyűjteményükben
majdnem ezer népdal található. Eleinte csak baranyai, majd különböző vidékek
népdalait énekelték tájegységekben összeállítva.
Gratulálunk a lelkes dalkörnek, s további sikeres szereplést, együtt töltött
időt kívánunk nekik!

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
NYOSZ-KITÜNTETÉSEK
Iván Klára és Tomics János tagtársunk az egyesületünkben végzett több évtizedes
kimagasló önkéntes munkájáért, a közösségünk iránti elkötelezettségéért a
Nyugdíjasok Országos Szövetsége által adományozott kitüntetésben részesült
Iván Klára

2002 januárjában lépett be a Pécsi Nyugdíjas Egyesületbe. Még ez év őszén
vállalt
önkéntes
munkát
az
egyesület
ügyeleti
csoportjában.
2005-ben dr. Gábor János nyugdíjas társunk egy igen komoly adatbázis kezelési
programot írt a taglétszám nyilvántartása céljából. Ezt a programot elsőként ő
tanulta meg és kezelte. Több nyugdíjas társát is betanította, de mára egyedül maradt
ezzel a feladattal. 2007 óta vezeti az ügyeleti csoport munkáját, ahol tagfelvétellel,
tagdíj-befizetéssel, nyilvántartással foglalkoznak.
A Nyugdíjas Egyesület rendezvényeinek háttér-munkálatainak állandó aktív tagja.
Részt vesz az országos és a helyi Játékos agytorna vetélkedő lebonyolításában is.
2006-ban az egyesületen keresztül felkérték, hogy vállalja el a Társadalmi
Egyesületek Baranya Megyei Szövetségében (TEBSZ) a titkárnői munkát. Ettől az
időtől kezdve mindkét civil szervezetben egyaránt dolgozik, és igyekszik fenntartani
a két szervezet közötti jó kapcsolatot. 2018-tól a TEBSZ elnökségében képviseli a
Nyugdíjasok Egyesületét.
2020 augusztusában a Nyugdíjasok Egyesületének Közgyűlése megválasztotta az
egyesület Ellenőrzési Bizottságának elnökévé.

Tomics János

1977 óta, a pécsi Kőrösi Csoma Sándor Nyugdíjas Egyesület megalakulása óta
dolgozik nyugdíjas civil közösségben.
1979-ben választották meg a 200 fős egyesület elnökének, ahol már 41 éve tölti
be ezt a tisztet. Az elnökségi tagokkal megvitatva új dolgokat vezettek be.
Megalakult az énekkar, színjátszó csoport. Több alkalommal szerveztek műveltségi
vetélkedőt. A csoport tagjai szerették a kirándulásokat, a gyógyfürdőket,
kiállításokat, színházlátogatásokat, külföldi utazásokat, a különböző témájú
előadásokat, melyek szervezéséből János igencsak kivette a részét. Ma már
kevesebben vannak, és életkoruk miatt a csendesebb elfoglaltságokat szeretik.
Beszélgetni, társasjátékozni, kártyázni jönnek össze.
Az 1989-ben megalakult Pécs városi Nyugdíjasok Egyesületének alapító és
elnökségi tagja. Mint elnökségi tag különböző feladatokat látott el.
Elnökhelyettesként az egyesületi programok szervezési feladatát kapta meg. A mai
napig már szinte védjegyévé vált az idősek számára évente négy-öt alkalommal
szervezett, hangulatos bál, ahol alkalmanként 250 fő is részt vesz. Közreműködik a
közgyűlések és az elnökségi ülések megszervezésében is.
Munkáját mindig nagy odaadással végzi. Az egyesületi rendezvények
szervezésében, lebonyolításában együttműködik a vezetőség többi tagjával.

A kitüntetéshez gratulálunk. Köszönjük az eddig végzett munkájukat és arra a
jövőben is számítunk. Ehhez kívánunk mindkettőjüknek további jó egészséget!

A Főnix Nagyasszonyok Egyesülete 2021. november 26-án Kaposváron, a
Kapos Hotelben tartotta évértékelő és tisztújító ünnepi közgyűlését.
Egyesületünket és a tagjaink között levő nagyasszonyokat Minkó Anna és
Somogyváry Attila tiszteletbeli elnök képviselte. Hozzászólásukban méltatták a
Főnix Nagyasszonyok Egyesülete elnökségének eredményes közösségépítő,
kirándulásszervező munkáját, megköszönték Porkoláb Lászlóné elnökasszonynak, hogy kiemelt figyelmet fordít a két egyesület közötti baráti
kapcsolat ápolására. Ugyanakkor tájékoztatták a közgyűlést, hogy az
egyesületünknél kitüntetett nagyasszonyok egyre nehezebben tudják tartani a
kapcsolatot a Nagyasszonyok közösségével, mert betegségeik és idős koruk miatt
már nem vállalják a vidéki utazásokat.
A pandémia idejében történt korlátozások miatt csak most kerülhetett sor az
aktuális tisztújításra is, melynek során megválasztotta a közgyűlés a hét tagú
elnökséget. A választás lebonyolításában tevékenyen közreműködtünk, majd
végezetül eredményes munkát, békés boldog Ünnepeket kívántunk a
közösségnek és ígéretet tettünk arra, hogy a több mint egy évtizedes
együttműködést tovább folytatjuk.

SZERETETTELJES, ÁLDOTT KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ ÉVET ÉS
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK MINDEN NYUGDÍJAS TÁRSUNKNAK!
Minkó Anna Főnix Egyesületi Nagyasszony és
Somogyváry Attila tiszteletbeli elnök

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 hő-központ és 459
szekunder felhasználói hő központ
közbeiktatásával 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.
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/
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
Ha Ön e-számlára vált, nemcsak egy gyors,
biztonságos,
kényelmes
szolgáltatást
választ, hanem a környezetet is kíméli. Az eszámla
szolgáltatás
díjmentes,
az
elektronikus számlák gyorsan és könnyen
visszakereshetők, nem kell a számlák
tárolásáról gondoskodnia, nincs kézbesítési
határidő, otthonából rendezheti a számla
kifizetését is.

Búza téri kihelyezett ügyfélszolgálat:
hétfő: 8-15 óráig, kedd: 8-15 óráig
szerda: 8-15 óráig, csütörtök: 8-17
óráig péntek: 8-12 óráig
Regisztráljon
a www.teleszamla.vectrum.hu oldalon!
Honlap: www.petav.hu

Olvasmányajánló:
Laila Shukri: Perzsa szerelem
Hasszán megkéri Lidka kezét, és megígéri, hogy olyan élete lesz mellette, mint egy
hercegnőnek. Ám a Közel-Kelet csillogása és gazdagsága egy pillanat alatt pokollá
változhat egy európai nő számára.

Az egyesület székháza december 15-től zárva tart.
Nyitás 2022. január 3-án.

Ügyeletek, szolgáltatások
7625 Pécs, Majorossy I. u. 15. Tel.: 06-20/259-9011
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

