HÍRLEVÉL
Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2022. 4. szám: május

Csukás István: Tavaszi vers

Kaffka Margit: Fényben

Az ablakhoz nyomul az orgona
az ablaküvegen át rám nevet
amit nem tudok megunni soha
a kékszemű tavaszi üzenet.

Tudom, hogy a tavasz nem tart
örökké,
Hogy elmúlnak mind a derűs napok,
Hogy a dal, hogy a tavasz idehagynak,
És ősz fejemmel magam maradok.

Gyerek leszek egy percre újra én
örökzöld időmből kipislogok
a létezés halhatatlan ívén
a teremtésig visszacsusszanok.

Zörgő avarban, ködös alkonyattal,
A darvak búcsúzása idején
Ráérek majd jövők titkát keresni,
S borongva sírni emlékek ködén.

Boldog részecske, együtt lüktetek
s kinyílok mohón, mint tavaszi ág
ledobjuk, unt kabátot, a telet
s szívemmel ver a születő világ.

De ki töpreng édes tavaszi reggel
Fagyos pusztákon, hulló levelen, –
Mikor csillámos, szőke napsugárral
Végigragyogja útját a jelen...

Mert jó élni, e gyermeki hittel
így fordulok én is a fény felé
s tudom, hogy majd a többi szelíddel
lelkem földi jutalmát meglelé!

Május első vasárnapja: ANYÁK NAPJA
Az anyák ünneplése és köszöntése nem új keletű, hiszen már az ókori görögök is rendeztek
tavaszünnepet az istenek anyjának és egyben minden anyának.
A jeles nap modern kori hagyománya az Egyesült Államokból terjedt el, ahol egy költőnő és
egyben politikai aktivista kezdeményezte az ünnepet 1872-ben. Európába az 1920-as években került,
Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezte az elsőt 1925-ben, pár év múlva pedig
bekerült a hivatalos iskolai ünnepségek közé is. Természetesen a nagymamákat is köszönteni kell, ez
minden unokának szívbéli kötelessége.
Donászi Magda: Anyák napján
Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.

Kinyílott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,
neked adom anyák napján,
édes-kedve anyukám.
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Május az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 napos.
Nevét Maia görög istennő római alakjáról,
Maia Maiestasról kapta, aki ősi termékenység-istennő volt a római
mitológiában.
A 18. századi nyelvújítók szerint a május: zöldönös.
A népi kalendárium Pünkösd havának nevezi. Pünkösd egy keresztény
ünnep, mikor a hívők Szentlélek eljövetelére, kiáradására emlékeznek. Ezt
az ünnepet a keresztény egyház születésnapjának is tartják.
Változó időpont: húsvét után 50. nap; legkorábban május 10., legkésőbb
június 13.
Május 1. A munka ünnepe; a munkavállalók szolidaritási napja
3. Nemzetközi sajtószabadság napja
4. A magyar tűzoltók napja; védőszentjük Szent Flórián
6. A magyar sport napja
18. A múzeumi világnap.
31. Nemdohányzó világnap
Érdekesség: május első pénteki napja nadrágmentes nap – A nap lényege,
hogy a részt vevő emberek nadrág nélkül, fehérneműben mennek
közösségbe. New Yorkból indult 2002-ben.

HONLAP szerkesztéséhez segítőt keresünk!
Kedves Nyugdíjas Társaink!
Március eleje óta nincsen egyesületünkben olyan informatikus, aki az
egyesületi honlappal https://www.nyugegy.hu/ kapcsolatos feladatokat el
tudná látni, és ahhoz kevés a pénzünk, hogy ezzel egy vállalkozást bízzunk
meg. A mai világban nagyon fontos, hogy egyesületünk az interneten
keresztül is elérhető legyen, és minél több információt tudjunk megosztani
az érdeklődőkkel.
Ha van Önök vagy ismerőseik között olyan személy, aki ért a honlap
szerkesztéshez, akkor kérjük, hogy jelentkezzen egyesületünknél!
Segítségüket előre is köszönjük.
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Autóbuszos kirándulás
Kabátban, sapkában, sálba burkolózva, esernyőket tartva vártuk a
különjáratú autóbuszt április 7-én reggel. Némi késéssel el is indultunk és
szomorúan néztük, hogy az ablaktörlő milyen szorgosan dolgozik.
Bonyhád felé közeledve az eső elállt és egy nagyon kedves, fiatal
idegenvezető szállt fel a buszra. Első utunk a Tolna megyei Völgység egyik
„világtól elzárt”, erdővel borított dombok között megbújó kisközségében,
Grábócon található, szerb ortodox kolostor és templomhoz (szerbül:
Manastir Grabovac) vezetett.
Miután mindent jól megnéztünk, elkészültek a fotók, kétfelé vált
csoportunk. A bátrabbak a kéktúra útvonalán gyalog mentek át Szálkára,
míg a fázósabbakkal, busszal egy igen kanyargós úton jutottunk el
Szálkára. A festői szépségű tó körüli rövid séta után a falu közepén álló
szarvasbika előtt fotózkodtunk egyet, majd a Horog-csárdában ültünk le
melegedni és meginni egy jó kávét. Rövidesen megérkeztek a gyalogos
társaink is, és elindultunk további úti célunk felé, Mórágyra.
Az egykoron svábok által lakott, csodálatos természeti környezetben
elhelyezkedő falucskában évmilliókat átölelő időutazást tettünk. A
földrajz- tankönyvekben is szereplő Mórágyi-rög a gránit, (amely 340
millió évvel ezelőtt keletkezett) és a szintezési alappont történetéről
tartott igen tartalmas előadást idegenvezetőnk. Mi eközben az elhagyott
kőbányában szorgalmasan gyűjtögettük a csillogó apró kődarabokat. A
valamikori malom három szintjén csoportvezetőnk, Lovák Ibolya és a
gyűjtemény gondnoka, mint igazi lokálpatrióták meséltek a falu
történetéről, a Tűzkődombi ásatásoktól a németség faluból történő
kitelepítéséig.
Következő állomásunkon, a Decsi-hegyi Fritz-tanyában finom legényfogó
levest és házi nyújtott rétest ebédeltünk, megkóstoltuk a pincészet borait,
majd ebéd után a földalatti – a tulajdonosok által borszentélynek
keresztelt – borpincét néztük meg. A nap végére a nap is kisütött, így
örömmel utaztunk tovább a Decsi Babamúzeumba, ahol a sárközi
viseletbe öltöztetett babákon és Farkasné Pál Bözsi néni humorral átszőtt
meséin keresztül ismertük meg a Sárköz múltját, népszokásait.
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Képek a kirándulásról

Nyárnyitó bál
2022. május 14. (szombat) 16 órától
Slyven Étteremben
Menü: 3.400,- Ft
A

B

C

Sonkával, sajttal
töltött karaj, rizs,
káposztasaláta

Töltött csirkecomb,
rizs, káposztasaláta

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

Jegyeket az egyesület székházában lehet megvásárolni
2022. május 10-ig
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”Hagyományaink csak akkor maradhatnak
meg, ha megéljük őket.”
(Sebő Ferenc)

MEGHÍVÓ
A Nyugdíjasok Egyesülete tisztelettel meghív
minden érdeklődőt a
Szépkorúak Tavaszi Kulturális Találkozójára!
Időpont: 2022. május 30. (szombat) 13-tól 17 óráig
Helyszín: Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ
Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
A találkozón bemutatkoznak a régióban élő nyugdíjasok kórusai, népdalkörei,
tánccsoportjai, vers- és prózamondói, szólóénekesei, hangszeres szólistái.
A rendezvény ingyenes, de 500,- Ft/fő adományt elfogadunk.

_______________________________________________________________

Küldöttgyűlés
Egyesületünk május 17-én 9 órakor tartja éves küldöttgyűlését a
Pákolitz Közösségi Házban (Pécs, Komját Aladár u. 2.).
Az érdekeltek a meghívót írásban hamarosan megkapják.
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„A költészet a lélek fényűzése.”
(Csukás István)

Versmondók versenye Szekszárdon
A 2022. évi költészet napja alkalmából a Tolna Megyei Nyugdíjasok Érdekszövetsége
rendezett regionális versmondó versenyt Szekszárdon. Haffner Béla elnök úr köszöntötte a
megjelenteket. Sztárcsevity Zsuzsa szervezte és vezette le a versenyt. Egyesületünket
hárman képviselték, a zsűri munkájában Radnóti Adél vett részt.
A megadott két „kötelező” költő Petőfi Sándor és Váci Mihály volt, de sajnos ezt nem
minden résztvevő tartotta be. Hallottunk Arany Jánostól, Reviczky Gyulától, Túróczy
Zoltántól is verseket.
Eredmények:

I. Lévai Jánosné Pécsről
II. Vígh Ferencné Szekszárdról
III. Balázsné Pecze Gyöngyi Pécsről
Különdíj: Ábel Klára Tamásiból és
Tóth Gáborné Dombóvárról

A résztvevők nagyon örültek a találkozásnak, hiszen két év ebből a rendezvényből is
kimaradt a pandémia miatt. Kötetlen beszélgetések indultak, még szép népdalokat is
hallottunk, közös éneklésre is sor került: hiszen Petőfi verseit több esetben megzenésítették
(Befordultam a konyhára, Kis lak áll…, Fa leszek, ha fának vagy virága), sorjáztak a
kedvenc versek is. A vendéglátók pogácsáról, süteményekről sem feledkeztek meg,
üdítővel is kínálták a jelenlévőket.

Lévai Jánosné, Erika I. helyezést ért el Petőfi Sándor: Arany Lacinak című versével.
Balázsné Pecze Gyöngyi III. helyezett lett Váci Mihály: Tiszta és jó című verssel.
Gratulálunk mindkettőjüknek!
Barhóné Szabó Anna is részt vett a versenyen. Az ő választása Váci Mihály: Még nem
elég! című versére esett. Nagy tapsot kapott, emléklappal jutalmazták.
Köszönjük a szervezést Sztárcsevity Zsuzsának! Jó volt együtt!
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Környezetbarát energia
Központi ügyfélszolgálati iroda:

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 hőközpont és
459 szekunder felhasználói hőközpont
közbeiktatásával szolgálja ki fogyasztóit.
A PÉTÁV Kft. küldetése a vevői komfortigények maradéktalan kielégítését célzó,
kényelmet
és
biztonságot
nyújtó,
folyamatosan
bővülő,
versenyképes,
fenntartható szolgáltatás megvalósítása.

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
hétfő, kedd, szerda napokon
8-tól 15-ig, csütörtökön 8-tól 20-ig,
pénteki napokon pedig 8-tól 12-ig érhetik
el.
Telefonos hibabejelentés:
mindennap 0 és 24 óra között
Elektronikus levelezési cím:
ugyfelszolgalat@petav.hu

Elérhetőségek:
•
•
•
•
•
•

E-ügyfélszolgálat:
http://petav.hu/ugyfelszolgalat/

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

Ügyfélfogadás időpontjai:
Magyar Lajos utcai központi
ügyfélszolgálat:
hétfő: 8-tól 15-ig, kedd: 8-tól 15igszerda: 8-tól 15-ig, csütörtök: 8-tól
20-ig péntek: 8-12 óráig
Búza téri kihelyezett ügyfélszolgálat:
hétfő, kedd, szerda: 8-tól 15-ig
csütörtök: 8-tól 17-ig
péntek: 8-12 óráig

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 kifizetését is.

Regisztráljon a
www.teleszamla.vectrum.hu
oldalon!
Honlap:www.petav.hu
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Olvasmányajánló:
Gáspár Klára:
Székely sors
Az elmúlt években ajánlott
Székely vér és Székely szív
folytatása; unokahúgom
regénye, családi történet
megtörtént események
alapján.
Szeretettel ajánlom
mindenkinek!
Radnóti Adél
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, péntek 9-től 12 óráig
Telefon: 06-20/364-6607

Felelős kiadó: Molnár Ferenc
A Nyugdíjasok Egyesülete honlapja: https://nyugegy.hu
Telefonos QR-kódolvasóval közvetlenül meg lehet nyitni
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