HÍRLEVÉL
Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2022. 7. szám: július-augusztus

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

Zelk Zoltán: Nyár

Lombján fehéren ring a virág,
alatta csendes, puha a világ,
felette méhek donganak,
a kasba mézet róla szednek,
virágján néha megpihennek,
s ha jó vagy: mesét mondanak.

Tudjátok-e, mit énekel
a csobogó kis patak?
„Gyertek, igyatok vizemből,
szomjas madarak!”
Tudjátok-e, mit zizegnek
a réten fűszál, virág?
„Gyertek hozzám lakomára,
megéhezett barikák!”

Ágán sok csúnya, hosszú tövis,
eldugva fészek - néha öt is,
s a fészekben dalos madár...
Hozzá ne nyúlj, mert kerted járja,
fiait férgekkel táplálja,
s nélküle üres a határ.

Tudjátok-e, mit susognak
az erdőben a lombok?
„Gyertek aludni árnyamba,
ti elfáradt vándorok!”

Akácból készül kocsi, szerszám,
ajtóküszöb és télre kis szán.
Mindenre jó a világon.
Kályhátokból õ zümmög éjjel,
a nyár melegét hinti széjjel,
ha szemedre száll az álom.

S tudjátok-e, mit énekel
fáradt vándor és madár?
„Szép az erdő, szép a mező,
gyönyörű a nyári táj!”
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Szabó Lőrinc: Nyár
Nyár. Kert. Csönd. Dél.
Ég. Föld. Fák. Szél.
Méh döng. Gyík vár.
Pók ring. Légy száll.
Jó itt. Nincs más
csak a kis ház.
Kint csönd és fény.
Bent te meg én.

Július az év hetedik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. A római
naptárban kezdetben ez az ötödik hónap volt. Ennek
megfelelően latinul eredetileg Quintilis („ötös”) volt a hónap neve,
csak később Julius Caesarról nevezték át júliusra. A 18.
századi nyelvújítók szerint a július: kalászonos. A népi
kalendárium Szent Jakab havának nevezi. Nyárelő, Áldás hava.
Augusztus az év nyolcadik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos.
Nevét a híres római császárról, Augustus Octavianusról kapta. Az,
hogy ez a hónap – különös módon – a július után szintén 31 napos,
annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart,
mint amennyi a Julius Caesarról elnevezett júliusban van. Augustus
ezt a hónapot oda helyezte, amikor Kleopátra meghalt. Mielőtt
Augustus átnevezte ezt a hónapot
augusztusra, latinul Sextilis („hatos”) volt a neve, utalva arra, hogy
eredetileg ez volt a hatodik hónap a római naptárban, amely
kezdetben még a márciussal kezdődött.
Érdekességek:
A 18. századi nyelvújítók szerint az augusztus: hévenes.
A népi kalendárium Kisasszony havának nevezi. Nyárutó és új kenyér hava.
július 2.
Vasutasnap
augusztus 1. A forint születésnapja
9. Állatkertek napja
13. Balkezesek napja
15. Repülők napja
20. Államalapító Szt. István és az új kenyér napja
augusztus első péntekje a sör napja
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Online játékosok találkozója

Ki tudja mi zenében a dalláb? matematikában a polcjegy? ki a
szemfülködő? ki a diador vagy az irodabáb? ki lehet sevallású? mi a
hanglajtorja vagy a lengenye? Ehhez hasonló villámkérdések hangzottak
el július 21-én a baráti találkozóra meghívott játékos agytorna online
résztvevőinek részére. Helyes válaszokért csomagolt cukorkák és
karamellák röpködtek az asztal körül. A játékot Radnóti Adél vezette.
Az év első három hónapjában online játékok voltak a neten, 30-30 kérdésre
kellett válaszolniuk a résztvevőknek. A hírlevélben mindig közöltük a havi
első három helyezett nevét.
Most mindenki kapott oklevelet, s egy kis igazán odaillő ajándékot,
mégpedig rejtvényújságot radíros ceruzával. Nyári estéken lehet töltögetni
az oldalakat…
Az összesített pontszám alapján:
I. helyezett: Dékány Istvánné
II. helyezett: Pinczés Miklós
III. helyezett: Karlakyné Abinéri Gabriella
Gratulálunk!
Vidám hangulatú beszélgetés közben pogácsát, kis süteményt
fogyaszthattak a játékosok, s megegyeztek az őszi csapatjáték szóbeli
fordulójának feltételeiben.
(Válasz az első bekezdés kérdéseire: ütem, hatvány vagy kitevő, kíváncsi,
győztes, bürokrata, ateista, skála és hanga.)
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Virtuális kórustalálkozó, online hangverseny
Az idősödő ember – akit már nem kötnek munkahelyi kötelezettségek – keresi
érdeklődésének leginkább megfelelő, szívének legkedvesebb elfoglaltságot és közösséget,
amiben örömét leli.
Társaimmal – néhányukkal csak 3-4 éve, másokkal egy-két évtizede – a kóruséneklés a
legkedvesebb időtöltésünk, de több annál: életünket megszépítő, értékes tartalommal
megtöltő, új meg új élménnyel gazdagító tevékenység. Kis kórusunk változó, jelenleg 16
fővel működő együttes, amely korábbi két énekkar tagjaiból alakult Assonantia névvel.
Karvezetőnk Bártfai Zsuzsanna, a Művészeti Gimnázium tanára nagy lelkesedéssel,
szakértelemmel és bizakodással faragott belőlünk egységesen, „fiatalosan” hangzó kórust.
Kiemelt figyelmet fordított a hangképzésre, a hangképző gyakorlatok változatos
összeállítására, a tiszta éneklésre.
Több fellépés van mögöttünk elismerő visszajelzésekkel.
2021 tavaszán a Civil Közösségek Háza pályázata által bekerültünk az Erasmus programba,
amelynek célja, hogy bemutassa a nyugdíjas korosztály aktivitását, a közösségi élet örömeit
a kóruséneklésben.
A pályázatban 4 ország (Lengyelország, Szlovénia, Horvátország, Magyarország) egyegy kórusa vesz részt. Az előadandó művek az adott ország nyelvén hangzanak el.
A korábbinál is keményebb munkába fogtunk.
Zeneileg viszonylag könnyebb volt a dolgunk: dallamos, énekelhető, népies hangulatú dalok,
vagy pl. ismert filmsláger, illetve egy latin nyelvű Ave Maria is szerepelt a műsoron.
Az idegen nyelvű szövegek (különösen a lengyel) nagyobb kihívás elé állítottak minket.
Szerencsére, segítőnk, Zemplényi Mária (Marika) igyekezett megkönnyíteni az egyébként
könnyed, humoros lengyel nyelvű mű szövegének megtanulását.
Első „megmérettetésünk” a pályázatban érintett kórusok delegációjának(kórusvezetők,
zenei szakemberek) látogatása során történt, amikor a „majdnem kész” művekből ízelítőt
adtunk vendégeinknek. Ők elismeréssel nyilatkoztak előadásunkról, kiemelve a tiszta
éneklést, a fiatalos hangzást – ez örömmel, megnyugvással töltött el bennünket.
Felkészülés közben a vírusjárvány miatt hosszabb szünetet kellett tartanunk. Amikor
folytathattuk a munkát, kis idő múlva vezetőnk, Zsuzsa kényszerült tartós távollétre.
A határidők szorítottak. Füri Ildikó, a CKH munkatársa ”beugrott” karvezetőnk helyett, és a
munka folytatódott. Kedves egyénisége, szakértelme sokat segített, de Zsuzsa hiányzott...
Elérkezett a felvétel ideje. No nem stúdióban, hanem megszokott helyünkön, a
próbateremben zajlott. Ekkor még Ildikó vezényelt, de Zsuzsa már vállalta a
zongorakíséretet, ami erős támaszt jelentett az adott műveknél.
A munka véget ért. Most kíváncsian várjuk a végeredményt, hogy megszólaljon minden
pályázó produkciója – köztük a miénk is - hogy összeálljon az online koncert, a Nagy Mű.

Walz Éva
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Klubjaink életéből

A Postás–Távközlési Nyugdíjas Klub május 27-én a pécsi
tekepályát választotta játékos sporttevékenységre.
Vidám hangulatban gyorsan teltek a percek. Szuper délután
volt!
Jót "gurítottunk"!
Sajnálhatja, aki kimaradt

Június 7-én látogatást tettek a Pécsi Állatkert és Akvárium-terráriumában.
Kellemes időtöltést mondhattak magukénak.

Barhóné Szabó Anna
klubvezető
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Tarokk juniális a Szenior Teniszklubban
A tarokk szakosztályunk vidám hangulatú juniálison zárta a Pécsi
Kulturális Központ által fölajánlott vándorserlegért folytatott versengést.
A versenyben tizenkét héten keresztül 12 játékostárs vett részt; a
díjkiosztó, értékelő összejövetelen pedig huszonegyen élvezhettük a megújult
klubkertünk kellemes teraszát. A vándorserleg ez alkalommal Balogh Terihez
került, de a PKK-nak és Zag Gábor alpolgármesternek köszönhetően minden
versenyző jutalomnak örülhetett. A tapasztalatokat fórum-beszélgetésen próbáltuk
összegezni, valamint a további tevékenységünk irányvonalát is kijelölni.
A nap programját nagysikerű tombola, pétanque és örömtenisz
színesítette. Természetesen, a „zöld asztalok” mellett késő délutánig hódolhattunk
szenvedélyüknek.
Balogh Teréz

_______________________________________________________________

Szüreti bál
2022. október 8. 16 órától
Slyven Étterem
Menü 3.400,- Ft/ fő , jegyek augusztus 1-től október 3-ig válthatók
a Majorossy I. utcai irodában
A

B

C

Fűszeres csirkecomb
sült zöldséggel

Sertéstarja, sült paprika,
burgonyapüré, savanyú

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

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.

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 óráig
érhetik el.
Telefonos hibabejelentés:
mindennap 0 és 24 óra között
Elektronikus levelezési cím:
ugyfelszolgalat@petav.hu
E-ügyfélszolgálat:
http://petav.hu/ugyfelszolgalat/

Elérhetőségek:
•
•
•
•
•
•

Ügyfélfogadás időpontjai:

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

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

7

Olvasmányajánló
Bernardine Evaristo: A lány, a nő, a többiek
A brit nők összefonódó közösségének megindító története, és a jelenkori NagyBritannia szórakoztató és megrázó tablóképe. Rendkívüli érzékenységgel
mutatja meg az ember sokféleségét, és hogy senki nem fekete-fehéré. Azokra a
dolgokra emlékeztet, amik összekötnek minket, még akkor is, amikor arra
biztatnak bennünket, hogy inkább forduljunk el egymástól.

____________________________________________________________________

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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