HÍRLEVÉL
Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2022. 2. szám: február
„A múlt már elesett hatalmunkból,
a jövendőnek azonban még urai vagyunk.”
(Széchenyi)

Tasnádi Varga Éva: Messze száll a szél…

Dubravecz Attila: Február

Messze száll a szél.
Merre, hova tér?
Lombot fúj meg, bimbót ringat,
elmúlt már a tél.

Téli erdő,
téli mező,
havas utak,
havas táj…

Merre, hova jár
zöldtollú madár?
Ágon ülve énekelget,
s napsugárra vár.

Hideg szelek,
hófellegek,
zsörtölődő
fagykirály…

Vízbe néz a fű,
sok ezüstgyűrű
fonja át a kék lapátot,
milyen gyonyorű!

Dermedt tavak
jege alatt
szundikáló
kis halak…

Szállj csak szállj, te szél,
virágról beszélj,
fújd a bokrot, fújd a fákat,
elmúlt már a tél.

Falvak mélyén,
gonosz legény:
mosolyrabló
köd szalad…

– Hóvirágom, hóvirágom,
mi újság a világon?
– Véget ért a hosszú tél,
simogat az enyhe szél,
melegebben süt a nap,
újra szalad a patak.
Hallottam a cinegék
kikeleti énekét,
tavasz jár a határon.
– Ó, be szép ez virágom!
(Donászy Magda: Hóvirág)

Érdekességek februári szokásokról
Február 3-án, Szent Balázs napján volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat
parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó
gonoszt elűzzék. Balázs napja az iskolások ünnepe is volt, amikor a diákok házról
házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új
diákokat toboroztak. Ez az úgynevezett „balázsjárás”, ami a magyarságon kívül
a szlovákok és csehek körében is ismert volt.[7]
Farsang idején széles körben elterjedt szórakozási forma volt a farsangi bál. A vidéki
élet kiemelkedő eseményének számított a megyebál. Ezenkívül különféle társadalmi
egyletek, sportkörök is hirdettek tagságuknak bálokat, de jótékony célú táncos
ünnepségek is. Faluhelyen a farsang legjellemzőbb eseményei közé tartoztak a
különböző köszöntő szokások, álarcos, jelmezes farsangi felvonulásokra is sor került.
A magyar népi mondóka a február hónapot a következőképpen jellemzi:
Gyertyaszentelő melege
Sok hó s jégnek előjele,
Gyertyaszentelő hidege
Kora tavasznak előhírnöke.
Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál,
S ha nem talál, akkor bizony csinál.
Ha derűs a Román napja,
Ég áldását bőven adja.

Nőnapi bál
2022. március 12. 16 órától
Új helyszínen: Jókai Rendezvényház
(Elefántos ház, Jókai tér 6.)
Belépő: 3.000,- Ft
Jelentkezni lehet a Majorossy u. 15-ben március 8-ig
Menü

Fűszeres csirkecomb
sült zöldséggel
sütemény

Sertéstarja, sült paprika
burgonyapüré, savanyú
sütemény

Mindegyik menühöz
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Rántott sajt,
rántott gomba
rántott karfiol
rizs és tartármártás
sütemény

Búcsúzunk
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek..."
(Juhász Gyula)

Elbúcsúztunk egy kiváló embertől
A napokban kísértük utolsó útjára Szekeres Istvánné tiszteletbeli elnökünket, aki váratlanul itt
hagyott bennünket. Nagyon nehéz szavakat találni, amikor egy kiváló képességű vezetőtől, rendkívüli
képességű közösségi embertől és jó baráttól búcsúzunk.
Kedves Gizike!
Megdöbbenve értesültünk a megváltoztathatatlan tényről, hogy örökre itt hagytál bennünket.
Mindannyian szomorú szívvel állunk hamvaid körül.
A többezer fős, nemzetközi hírű Pécsi Bőrgyár vezérigazgatói székéből felállva, a sikeres
munkával töltött évtizedek után nem vonultál nyugalomba, hanem 1990-ben csatlakoztál a nemrég
megalakult pécsi nyugdíjas közösséghez és hamarosan elvállaltad Pécs város legnagyobb civil
szervezetévé fejlődő Pécsi Nyugdíjasok Egyesülete vezetését.
Dinamikusan láttál munkához, a közösségépítés terén nagy terveid voltak, életvidám, emberbarát
mentalitásod, közösségformáló egyéniséged sokakat lenyűgözött, mindenkinek erőt adott. Hamarosan
többezer főre növekedett az Egyesület létszáma és több, mint 50 klub tartozott ide. Fő célkitűzésed
volt, hogy az egyesület támaszt nyújtson a nyugdíjasoknak a kialakuló új társadalmi közegben, hogy az
időskorúak a mindennapjaikat ne magányosan töltsék, hanem gazdag programokkal, az érdeklődési
körüknek megfelelő közösségi tevékenységgel teljenek napjaik. Munkádat és az egyesület
tevékenységét az akkori önkormányzat elismerte és támogatta, civil szervezetként több cikluson
keresztül az önkormányzati képviselőtestületben és a szakmai bizottságokban is helyet kaptak időskorú
társaink.
Fő szervezője voltál a nyugdíjas klubok regionális és országos szintű találkozóinak. Jó kapcsolatot
alakítottál ki más civil szervezetekkel, a nyugdíjasok országos és nemzetközi szervezeteivel is.
Eredményesen irányítottad Pécs testvérvárosainak nyugdíjasaival fennálló kapcsolattartást, a közös
programok megvalósítását. Elsőként kötöttél együttműködési megállapodásokat Pécs testvérvárosainak
nyugdíjas szervezeteivel.
A legnagyobb országos nyugdíjas szervezetek, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a Nyugdíjasok
Országos Képviselete elnökségének is aktív tagja voltál több cikluson keresztül, így a nyugdíjas
mozgalom országos szintű szervezési munkáiban is tevékenyen vettél részt. Eredményes munkásságod
elismeréseként számtalan kitüntetést és oklevelet kaptál az Önkormányzattól, az Országos Nyugdíjas
Szervezetektől és egyesületünktől. A nyugdíjas mozgalomban dolgozó nők országos és nemzetközi
elismertségének elősegítéséért végzett önkéntes munkádért 2011-ben elnyerted a Főnix Országos
Nagyasszonyi Díjat.
Az együtt ledolgozott években jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk, jó hangulatban dolgoztunk
együtt. Elnöki munkád befejeztével sem hagytál magunkra bennünket, mert életed utolsó pillanatáig
segítetted munkánkat azzal, hogy az Egyesület könyvelését is végezted.
Kedves Gizike, kedves Elnök Asszony!
Hálásan köszönöm, hogy együtt dolgozhattam Veled, tanulhattam Tőled!
Az együtt megélt események csak emlékként maradnak nekünk, amiket elfelejteni nem lehet, sőt az
idő múlásával mind mélyebbé, értékesebbé válnak.
Családod fájdalmában osztozunk, fájó szívvel búcsúzunk, emléked örökké megőrizzük. Nyugodj
békében!
Pécs, 2022. január 31.
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Somogyváry Attila
a Nyugdíjasok Egyesületének
tiszteletbeli elnöke

Újévi bál a Pákolitz Klubban
A Pákolitz klub nyugdíjasai a 2022. évet az „Újévi bál” megtartásával kezdte. A
bál 2022. január 22-én délután 16 órától 22 óráig tartott. A klubvezető a tagság egy kis
csoportjával szendvicsek készítésével és teremrendezéssel készült a rendezvény
megtartására. A bált Őzse István zenész nyitotta meg, majd a klub vezetője
köszöntötte a meghívottakat, a társklubok vezetőit, tagjait és vendégeiket valamint a
Pákolitz klub tagságát és vendégeiket.
Köszöntöttük a születés- és névnaposokat, majd vidám beszélgetés közben
megkóstoltuk a batyus-bálra készített szendvicseket és süteményeket. A társaság az
este folyamán nosztalgiaszámokra ropta a táncot.
Nem sokkal a bál vége előtti szünetben az asztalokra készített csillagszórókat és
mécseseket meggyújtottuk, és a gyertyafény keringőt hallgatta a társaság.
Végül a Himnusz elhangzása után pezsgővel koccintottunk az új évre és a bálon
megjelentek egészségére!
Mint a klub vezetője köszönöm a bál előkészítésében résztvevők segítségét, a
hangulatfelelősnek pedig a kialakult jó hangulatot.
Simon Tamásné
klubvezető
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Hírek:

Pákolitz Klub sikeres klubnapja
A Pákolitz klub 2022. január 18-i klubnapján a MÁLYVAVIRÁG PONT pécsi vezetője
Kult Andrea és dr. Bíró Péter főorvos tartott előadást az Európai Méhnyakrák megelőzéséről.
Az előadáson Vald Kata az Új Dunántúli Napló riportere, és a Pákolitz klub tagsága valamint a
Kővágószőlősi nyugdíjasok kis csoportja csatlakozott, akik az előadás közben gyöngyöt fűztek
Az előadás során megtudtuk, hogy a Humán Papillómavírus (HPV) – több mint a
méhnyakrák kórokozója! Ez a fertőzés mindannyiunkat érinthet, nőket és férfiakat is egyaránt
életük során. Több információ birtokába jutottunk e kérdésben, mint például: hogyan terjed,
hogyan kezelik a betegséget, milyen gyakran fordul elő. Ma már több lehetőség van a
méhnyakrák megelőzésében HPV védőoltással, citológiai kenetvétellel, HPV teszttel és
önmintavevővel. A Mályvavirág Alapítvány kiadványaiból és a főorvos úr előadásából
megtudhattuk, hogy 9-15 éves korban ajánlott a gyermekek, unokáknak a védőoltás beadatása,
valamint arról hogy mi ellen véd és milyen hatást fejt ki. Nagyon fontos, hogy hiteles forrásból
származó, tudományosan is alátámasztott tényeket vegyék alapul, és ne az interneten terjedő
bizonytalan forrásból származó információkat!
Az előadás után a jelenlévők kérdéseire válaszolt dr. Bíró Péter főorvos úr.
Végül egy könyvet ajánlott, melyet Tóth Icó:” Minden anyuka meggyógyul” címmel jelent
meg; egy anyuka betegségét és gyógyulását írja le.
A Mályvavirág Alapítvány Budapesten egy szobrot állított a méhnyakrák-betegek és
gyógyulásuk tiszteletére.
Köszönjük az előadást és tájékoztatást a Mályvavirág Alapítvány pécsi vezetőjének
Kult Andreának és dr. Bíró Péter főorvos úrnak!
Simon Tamásné
a Pákolitz klub vezetője
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GRATULÁLUNK a januári játékos agytorna helyezettjeinek
I. Dékány Istvánné
II. Karlakyné Abinéri Gabriella
III. helyen holtversenyben: Aradi Károlyné és Pinczés Miklós
Játékos agytorna: válaszok a januári kérdésekre
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.

A milimári tejet hordó asszony
Itáliában készítettek először szalámit (Mo-on csak a szabadságharc után honosodott meg
olasz mesterek segítségével
Fréderic Jolio-Curie francia atomfizikus az 1949. évi párizsi Béke Világkongresszuson
mondta: Az igazság vízum nélkül utazik
Pietro Mascagni nagyapja és Gustave Charpentier apja volt pék
Balatonalmádi volt az anagramma: ALAMADO BÁLINT
Babilonban 7 ezer évvel ezelőtt (Mezopotámia) találták fel a sört
(Hammurabi törvénykönyve halálbüntetést szabott ki a sörhamisítókra)
Ludwig van Beethoven született december 16-án, mint Kodály Zoltán
céloz, aki targetál
bíbic – madár a libuc
Lőrincze Lajos, a JÓZAN CSILLEŐR anagrammája
Abrakadabrak (beugratós kérdés volt!)
Hogy megspórolják a nadrággombot vagy az alsógatyát (szintén vicces)
6700 (Nigériában 427, indián nyelv 60 féle) nyelv van a világon
A sivatag szó: üresség, semmi (a szó jelentése volt a kérdés!)
Barabás Miklós festménye Liszt Ferencről a leírt kép
Szabó Magda volt latin-magyar szakos tanár
Földrajzi helyben hegység: Sumátra – Mátra
46 kromoszómánk van
Gilgames a sumérek eposza
Bolyai Farkas 1913-ban (ő volt Bolyai Jánosnak az apja, s tanította fiát zenére)
Őshazája Brazília, de a paprika porrá őrlése magyar találmány.
Csak Mo-on használják más fűszerek nélkül így.
csere: az eszme, a kapu és a szerep utótagja
Damaszkusz – maszk (Szíria fővárosa benne álarc)
A holtak bírája volt Mínosz krétai király
A szvit: sorozat! (zenében: stilizált táncok sorozata) (itt is a szó jelentése volt a kérdés!)
igen, találkoztak Bp-en, Erkel adta Berlioznak a Rákóczi induló kottáját
Pénz áll a házhoz és Kulcsátadásra kész lakások
Arisztotelész volt Nagy Sándor nevelője
Karádon tanított Gárdonyi Géza
Erich Kästner írt verset a „Miért”-ről

Eddigi játékainkban nem voltak félpontok, de most adtunk, ahol két választ is vártunk, s csak egy
válasz volt. A 27. kérdésben elfogadtuk a kulcsrakész választ is, mert az interneten is az szerepel. A
kifejezés viszont nem pontos, mert a kulcs eleve „kész”… Ez ugyanolyan megrögzült nyelvi
babona, mint az ’iskolakezdés’, pedig nem az iskola kezdődik, hanem a tanév vagy a tanítás.
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Folytatódik az online játékos agytorna!
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 februári 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. március 4. déli 12 óra
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!

Online játékos agytorna februári kérdései
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Melyik fuvola lehet tojás alakú?
Melyik állat a zsiráf egyetlen rokona?
Melyik a pesti Szt. István körút egyetlen műemlék-épülete?
Hogyan hozható kapcsolatba Pillangókisasszony Szomory Dezső Bellájával?
Anagramma: SZÓVILLANTÓ TITÁN – híres ember – ki lehet ő?
Melyik a közös utótagja a következő szavaknak? bab, macska, pápa
Mi a neve Odüsszeusz hűséges kutyájának, „aki” elsőnek ismerte fel hazatérő
gazdáját?
Melyik opera része az órák tánca című balett-betét?
Milyen ideái vannak egy kertésznek?
Az impresszionista festészet legtöbbet reprodukált „féllábú” balerinája.
Kinek melyik képe lehet ez?
Tanyai tanító volt az a Kossuth-díjas költő, aki prózai írásai gyűjteményét
A zsezsemadár címmel jelentette meg. Ki a költő?
Ki volt Nero császár nevelője?
Csalafinta szó u-val. Mi lehet az?
Anagramma: LÁB IS STABILAN
Szagló szervével megragadva irányít. Melyik szólás lehet ez?
Ki volt Rosemarie Magdalena Albach-Retty?
Melyik török pasáról nevezték el a Pasarétet?
Mióta használnak gombostűt, és ki a feltalálója?
Mi a masamód foglalkozása?
Verdi írt egy requiemet egy költő halálára. Ki volt a költő?
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Milyen katonaként szolgált Glenn Miller, amerikai dzsesszzenész
a II. világháborúban?
Honnan származik a vitamin kifejezés?
Melyik az a legnyugatibb pont, ameddig a kalandozó magyarok eljutottak?
Melyik magyar feltalálónak volt jelentős szerepe a helikopter
tökéletesítésében?
Ki volt az a magyar lovagkirály, aki részt vett a Szentföldi hadjáratokban?
Milyen kötődése van Babits Mihálynak Pécshez?
Ormányával vagy a szájával szopik-e a kis elefánt?
Mikor került először a Szent korona egy nő fejére?
Kinek a leleménye a szolmizáció?
Ki mondta? Egyik kutya, másik eb.

Közgyűlés a BM Klubban
A Belügyi Szervek Baranya Megyei Nyugdíjas Klubja 2022. január 29-én tartotta
éves közgyűlését, ahol megtárgyalták az elmúlt két év szakmai programjait, a
pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést, majd meghallgatták az Ellenőrző
Bizottság jelentését.
Bodnár Lászlóné elnök elmondta, hogy az elmúlt két évben nagyon megnehezítette
a munkát a járványhelyzet. Amikor lehetett, azért összejöttek, és voltak nagyon
hangulatos rendezvényeik. Például kirándulás és vetélkedő a Malomvölgyi-tónál,
bálok, karácsonyi ünnepség. A kultúrcsoport több alkalommal is szórakoztatta a
tagságot és vendégeiket.
Ismertette a 2022. évi terveket és az éves költségvetést. Elmondta, hogy több
autóbuszos kirándulást is terveznek, valamint, hogy tisztújításra a következő évben
kerül sor. Addig is többen megbízással látják el az elnökségi feladatokat.
A 68 megjelent fő elfogadta a beszámolókat és a terveket.
Kedves színfoltja volt az eseménynek, amikor a kerek évfordulósokat és a
legaktívabb tagokat, a legtöbb közösségi munkát végzőket köszöntötték. és ajándékkal
lepték meg.
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FIGYELEM!
Újra indul egyesületünk Utazási Klubja
Elnökségünk már több éve tervezi, hogy az egyesület tagjai számára újra indítja a
sokak által kedvelt autóbuszos kirándulásokat.
A PTE Turisztikai Tanszékének szakemberei lesznek segítségünkre a programok
törvényes és szakszerű szervezésében és lebonyolításában.
Terveink szerint áprilistól október végéig minden hónapra hirdetünk egy-egy
kirándulást, melyeket a Hírlevélben, honlapunkon és a facebook-oldalunkon teszünk
közzé. Célunk, hogy bejárjuk az ország nemzeti parkjait, történelmi, építészeti, néprajzi
nevezetességeit.
Az első alkalommal április 7-én a VÖLGYSÉG-SZEKSZÁRDI DOMBSÁGSÁRKÖZ építészeti, néprajzi, földrajzi, természeti értékeivel ismerkedünk meg.
A május 5-i kirándulásunk címe A KIS-BALATON VÍZI VILÁGA. Ellátogatunk a
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkba, hogy (Fenékpuszta, Kis-Balaton Látogatóközpont,
Diás-sziget (Fekete István emlékhely), Kányavári-sziget, Kápolnapuszta, Zalavárvársziget látnivalóival ismerkedjünk – busszal és gyalogosan.
A továbbiakban 2 napos kirándulásokra utazunk HETÉSI TÁJEGYSÉGBE, LENTI
ÉS KÖRNYÉKÉRE, LENDVÁRA; a BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARKBA.
Kora ősszel a ZEMPLÉN/HERNÁD; ÉSZAK-ALFÖLD/BEREG és
ZEMPLÉN/TOKAJ vidékét járjuk be egy háromnapos kiránduláson.
A turisztikai évadunk végén leruccanunk a KOPÁCSI-RÉT-re, ahol egy finom
halászlével zárjuk az évet.
Az első két kirándulás kiírása hírlevelünk mellékletét képezi, megtalálható a
honlapunkon, facebook-oldalunkon és rövidesen a további részletes programokat is
közzétesszük.
Bízunk benne, hogy kezdeményezésünk kedvező fogadtatásban részesül, és sok szép
napot tölthetünk majd el a közös kirándulásokon!
a Nyugdíjasok Egyesületének
Elnöksége
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VÖLGYSÉG – SzEKSZÁRDI-DOMBVIDÉK – Sárköz
Időpont: 2022. április 7. csütörtök
Indulás a Domus parkolóból 8 órakor
Első nap:
– Utazás Pécsről – Grábócra (Magyarország egyetlen megmaradt szerb
ortodox kolostor-temploma a szelíd tolnai lankák között )
– Könnyű gyalogos túra Szálkára a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra
útvonalán, (kb. 4 km a tóig). Szálka romantikus sváb zsákfalu, a kikapcsolódni
vágyók, a horgászok és vadászok paradicsoma, melyet a lenyűgöző környezetben
fekvő Szálkai-tó tesz vonzóvá (akik nem szeretnének gyalogolni, a busszal
mehetnek át Szálkára). http://szalka.hu/latnivalok
– Mórágy: hazánk egyik legrégebbi geológiai képződménye a Mórágyi-rög,
amelynek anyaga a gránit mintegy 300 millió évvel ezelőtt jött létre (védett
geológiai feltárás – volt Kőbánya), a Szintezési Alappont, a helytörténeti
gyűjtemény és a Református templom megtekintése.
– Szekszárd (pincelátogatás, ebéd és fakultatív borkóstoló a Szekszárdi-borvidék
egyik legismertebb és leglátványosabb pincészetében, a Fritz Borházban)
– Decs, a Sárköz néprajzi táj „fővárosa” (látogatás a Babamúzeumban Pál Bözsi
néninél, A Nép- művészet Mestere címet elnyert viseletkészítőnél, ahol
népviseletbe öltöztetett babák segítségével megismerhetjük az egykoron itt élők
hétköznapjait és ünnepeit a születéstől a halálig).
Utazás:
légkondicionált autóbusszal
Ellátás:
1 ebéd
Ár:
min. 35 fő esetén:
8.900,- Ft/fő + 1.500,- Ft belépők
Ha a csoport létszáma nem éri el a 35 főt,
akkor + 2.000,- Ft-ot kell a kirándulásra befizetni.
(Az ár tartalmazza az utazás autóbusszal, parkolási díjak, sofőri
napidíj, csoportvezetés, ebéd menüje: legényfogó leves gazdagon
/szabad merítéses/, 2 szelet házi nyújtott rétes /borkóstolás fakultatív/,
szervezési költség és belépők)

A programra jelentkezni, és a kirándulás költségét befizetni az egyesület székházában
(Majorossy Imre u. 15.) lehet február 14-től, hétköznap 9-12 óra között.
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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
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hétfő, kedd, szerda: 8-15 óráig
csütörtök: 8-17óráig péntek: 8-12 óráig
Regisztráljon
awww.teleszamla.vectrum.hu oldalon!
Honlap:www.petav.hu

Olvasmányajánló:

Glenn Stout: Lány a hullámok hátán
A lebilincselő történet főhőse Gertrude Ederle, aki alig tizenkilenc éves korában az
első nőként úszta át a La Manche csatornát, ráadásul 1926-ban amikor még nem folt
elfogadott, hogy nők is részt vegyenek ilyen fizikai próbatételeken. Az amerikai
tinilány nemcsak hogy teljesítette a távot, de az addigi férfirekordot is két órával
megdöntötte. Máig hálásak lehetünk nekik hiszen évszázadok óta létező sztereotípiát
rombolt le. Trudy különleges személyiségét Glenn Stout alapos munkájából
ismerhetjük meg, mi közben bepillanthatunk a süvöltő húszas évekbe is.

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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