HÍRLEVÉL
2022. 1. szám: január

Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

„A múlt már elesett hatalmunkból,
a jövendőnek azonban még urai vagyunk.”
(Széchenyi)

Gazdag Erzsi: Új év
Köszöntlek, új év
új világa!
Hozz békességet
a világra!

Kányádi Sándor: Tél derekán
Összenőtt a föld az éggel,
Csupa fehér, csupa szürke.
Ég és föld közt oszlopokként
feszül a kémények füstje.

Terülj, terülj ki,
tarka kendő!
Add elő kincsed,
új esztendő!

Farkasordító hideg van.
Csattog a fagy, mint a fejsze.
Kibújni a jó melegből
kinek volna kedve, mersze?

Ha új esztendő
én lehetnék,
minden gyermeket
úgy szeretnék,

Szégyen volna mégis-mégis
egész nap bent rostokolni:
mire való a csizma
meg az a sok meleg holmi?

mintha tulajdon
enyém lenne;
a jövendőmet
látnám benne.

Lám a varjú milyen bátor,
se csizmája, se bundája,
mégis kiült károgni a
fehér lombú diófára.

Minden gyermekszív
rubin-láda,
s egy-egy új év van
abba zárva.
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Radnóti Miklós: Tél

Magyar népi mondóka a januárról
Pálnak fordulása
Fél tél elmúlása
Piroska napján a fagy
Negyven napig el nem hagy.
Ha fénylik a Vince,
Megtelik a pince.
A ködös január
Nedves tavasszal jár.

Hóba fagyott levelet
kaparász dideregve a szellő
Duzzadt, mint a tele zsák:
hóval telik újra a felhő.
Nincsen csillag, a fák
feketéllő törzse hatalmas.
Megfagy az őz nyoma is.
Készül le a völgybe a farkas.

A magyarság körében január 1-jén szokás volt újévi jókívánságokat mondani házról
házra járva, amiért a háziak almával, dióval kínálták a köszöntőket. Újévkor az egész
év sikerét igyekeztek biztosítani különféle kellemes dolgok végzésével. Azt
gondolták, hogy ami újév napján történik az emberrel, vagy amit cselekszik, az egész
évben ismétlődni fog. Aki újévkor korán reggel megmosakodott a kútnál, hogy egész
évben friss legyen. Aki pedig hajnalban elsőként húzott vizet a kútból, az szerencsét
hozó „aranyvizet” merített, amiből a családtagokat is megitatták. Nagyon fontos volt a
jó cselekedet az év első napján.

MINDEN NYUGDÍJAS TÁRSUNKNAK
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
Nőnapi bál
2022. március 12. 16 órától
Új helyszínen: Jókai Rendezvényház
(Elefántos ház, Jókai tér 6.)
Menü
Fűszeres csirkecomb
sült zöldséggel

Sertéstarja, sült paprika
burgonyapüré, savanyú

Mindegyik menühöz sütemény
2

Rántott sajt,
rántott gomba
rántott karfiol, rizs és
tartármártás

ZSŰRI-KÜLÖNDÍJ
a Baranya Bokréta Népdalkörnek
Tavaly december 10-én „Kodály Népdal Maraton” címmel ünnepi bemutatót tartottak
közel 30 műsorszámmal a Szivárvány Közösségi Házban, ahol a Magyar Kodály
Társaság KÓTA szakmai zsűrije a Baranya Bokréta Népdalkört (vezetőjük Radnóti
Adél) kiemelkedő teljesítményéért KÜLÖNDÍJ-ban részesítette.

ONLINE JÁTÉKOS AGYTORNA
„A játék a kutatás legjobb módja.”
(Einstein)
Újra indul a játék!
Ismét harminc kérdésből álló teszt megoldását várjuk, melyet egyénileg, otthonról
lehet teljesíteni. A válaszadáshoz bármilyen segítséget igénybe lehet venni.
A tesztet honlapunkon (www.nyugdijasokegyesülete.hu) és a januári Hírlevélben is
meg lehet találni. Személyesen átvehető a Majorossy Imre u. 15. sz. alatti székházban,
vagy emailben lehet kérni nyugegy@gmail.com címen, majd kitöltve visszaküldeni.
A beküldési határidő: 2022. február 4.
Jutalom a játék öröme valamint meglepetés-ajándék, és a sikeres megfejtők nevét
hírlevelünkben és a honlapunkon, valamint a facebook-oldalunkon is megjelentetjük.
Szerencsés fejtörést kívánunk!
BÚÉK Mindenkinek!
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Játékos agytorna online kérdéscsoportja 2022. január
„A játék a kutatás legjobb módja.”
(Einstein)
Vigyázat vannak beugratós, csalafinta kérdések is!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mi a milimári foglalkozása?
Hol készítettek először szalámit?
Ki mondta? „Az igazság vízum nélkül utazik.”
Melyik zeneszerzőnek volt pék az apja?
Anagramma: ALAMADO BÁLINT (egy helységnév)
Hol találták fel a sört és mikor?
Melyik híres zeneszerzőnek van Kodállyal egy napon (dec. 16.) a születésnapja?
Mit csinál, aki targetál?
Mi a libuc?
Anagramma: JÓZAN CSILLEŐR (híres ember)
Mi a varázsló lovának eledele?
Miért hordanak a skótok szoknyát?
Hány nyelv van a földön?
A sivatag szó jelentése?
Kinek a festménye lehet ez?
Világhírű magyar zeneszerző jobbjával zongorára támaszkodva áll,
később megőszült, dús haja ezen a képen még sötét.
Latin-magyar szakon doktorált középiskolai tanár,
a Mondják meg Zsófikának c. regény írója. Mi a neve?
Földrajzi hely, benne egy hegység neve. Mi lehet?
Hány kromoszómánk van?
Melyik a sumérek híres eposza?
Ki volt az a matematikus, aki zeneelméletet is írt?
Miért tartják a paprikát magyar nemzeti fűszernek?
Milyen közös utótagja lehet az eszme, kapu és szerep szónak?
Szóban szó: Szíria fővárosa egyben álarc
Milyen feladatot kapott az alvilágban Mínosz, krétai király?
Mit jelent a szvit szó?
Találkozhatott-e Erkel Ferenc Hector Berliozzal?
Mi a hiba a „Kulcsrakész lakások” és „Ház áll a pénzhez” mondásban?
Ki volt Nagy Sándor nevelője?
Gárdonyi Géza pedagógusként kezdte. Hol volt az első tanítói állása?
Melyik német költő írt gyakran idézett verset a „Miért?”-ről?
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Mága Zoltán Újévi koncertje
A 2022. év első napjának reggelén különbusszal indultunk Budapestre a Papp László
Budapest Sportarénába, hogy részesei lehessünk Mága Zoltán Újévi élő koncertjének.
A 45 fős csapat nagyon örült e kivételes lehetőségnek, e nívós eseménynek, melynek
személyes részesei lehettünk.
A koncert délután 14 órakor kezdődött. Mága Zoltán Liszt-díjas hegedűművész a XIV.
Újévi koncertjének a „Tisztelet és Hálaadás Gálája” címet adta. Minden eddiginél
látványosabb koncertet adott 13 ezer ember előtt. Neves énekesek és hazai sztárok
közreműködésével kezdte ünnepi műsorát. Köszöntőjében elmondta, hogy a Covid-19
valamennyi áldozatára emlékezve, a legnevesebb magyar sztárok közreműködésével,
méltóságteljes főhajtással tisztelgünk. A Pro Caritate-díjjal is kitüntetett
hegedűművész gálakoncertjére az ország különböző részéről érkeztek orvosok,
rendőrök, katonák és karitatív szervezetek önkéntesei. Ezzel köszönte meg a pandémia
idején tett hősies helytállásukat. Megemlékezett a közelmúltban elhunyt Kossuth-díjas
művészekről: Törőcsik Mariról, Balázs Fecóról, Kóbor Jánosról. Mága Zoltán átadta a
budapesti Újévi Koncert Gáladíját, Rost Andreának és az amerikai világsztár Sheléa
Fraziernek. A díj egy csodálatos porcelánból készült hegedű volt. A sok tehetséges
előadó fantasztikus élményt nyújtott számunkra.
Köszönjük ezt a csodálatos estét!
A csoport nevében is köszönetemet szeretném kifejezni dr. Hoppál Péter
országgyűlési képviselő úrnak, hogy ezzel a lehetőséggel támogatta egyesületeinket,
(B.É.K.E. és a Nyugdíjasok Egyesülete) nyugdíjas tagjainkat!
Köszönjük szépen, hogy láthattuk és átélhettük, csodálatos élmény volt!
További sok sikert és boldog új évet, jó egészséget kívánok!
Simon Tamásné
Pákolitz I. Nyugdíjas klub vezetője
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Előszilveszteri bál
Mint minden évben az idén is a Nyugdíjasok Egyesülete részéről Tomics János
rendezésével megtartották a 2021. év végi hagyományos zenés vacsorával egybekötött
szilveszteri bálját a Slyven Étteremben.
Igaz, a pandémia miatt az előző évekhez képest kevesebben voltak, de a hangulat
annál nagyobb volt.
A zenészek az idősebb korosztálynak tetsző nosztalgiaszámokat játszottak, amire a
társaság megállás nélkül táncolt, beszélgetett, ettek, ittak és jól érezték magukat.
Köszönet a rendezőknek és a zenészeknek!
Az Istvánokat és Jánosokat felköszöntöttük, és koccintottunk az egészségükre.
A Nyugdíjasok Egyesületének elnöksége nevében a rendező mindenkinek nagyon jó
egészséget kívánva búcsúzott a 2021. évtől.
A Himnusz eléneklésével zártuk az estét.
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Környezetbarát energia
Ügyfélszolgálat
Központi ügyfélszolgálati iroda:
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 közbe-iktatásával
szolgálja ki fogyasztóit.
A
PÉTÁV
Kft.
küldetése
a
vevői
komfortigények maradéktalan kielégítését
célzó, kényelmet és biztonságot nyújtó,
folyamatosan bővülő, versenyképes,
fenntartható szolgáltatás meg-valósítása.
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

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
Búza téri kihelyezett ügyfélszolgálat:
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

hétfő: 8-15 óráig kedd: 8-15 óráig
szerda: 8-15 óráig csütörtök: 8-17
óráig péntek: 8-12 óráig
Regisztráljon
awww.teleszamla.vectrum.hu oldalon!
Honlap:www.petav.hu
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Olvasmányajánló:

Dr. Tina Rae – Jessica Smith: Az is oké, ha nem minden oké
Egy könyv azoknak, akik jól érzik magukat, és szeretnék, hogy ez így is maradjon, és
azoknak is, akiknek épp összecsaptak a hullámok a fejük felett, és segítségre van szükségük.
Egy igazi pozitív szemléletű útmutató, amely bevezet az önismeret, a jóllét és a mentális
egészség világába, csokorba szed néhány tippet és trükköt, ha egyszerűen csak szeretnénk
jobban érezni magunkat a bőrünkben, megélni az élet apró örömeit, és megtanulni valóban
túllépni a nehézségeken.
Az itt felsorolt rengeteg ötlet és stratégia segíthet, hogy elégedettek, kiegyensúlyozottak és
boldogok lehessünk.

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
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