HÍRLEVÉL
Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2022. 10. szám: október___
„A múlt már elesett hatalmunkból,
a jövendőnek azonban még urai vagyunk.”
(Széchenyi)

József Attila: Balatonszárszó

Pilinszky János: Őszi vázlat

Zúg már az ősz, gyűlik és kavarog,
fehér habokba szaggatja a zöldet.
Fogócskáznak az apró viharok,
az ablakban a legyek megdögölnek.

A hallgatózó kert alól
a fa az űrbe szimatol,
a csend törékeny és üres,
a rét határokat keres.

Nyafog a táj, de néha némaság
jut az eszébe s új derűt lel abban.
Tollászkodnak a sárga lombu fák,
féllábon állván a hunyorgó napban.

Riadtan elszorul szived,
az út lapulva elsiet,
a rózsatő is ideges
mosollyal önmagába les:

Kell már ahhoz a testhez is az ágy,
mely úgy elkapott, mint a vizek sodra.
Becsomagoljuk a vászonruhát
s beöltözünk szövetbe, komolykodva.

távoli, kétes tájakon
készülődik a fájdalom.

Varró Dániel: Október
Fogynak a nappalok, nyúlnak az esték,
teli pöndörödő levelekkel a fák,
mintha kispriccelt volna a festék,
oly sokszínű lett ez az őszi világ.
És mintha a bőrön ecset kaparászna
arcunk kipirul, belekékül a szánk,
egy piktor az ősz, és nincs neki vászna,
színeket ken ezért maszatolva miránk

Október a latin octo szóból származik, jelentése nyolc (eredetileg 8. hónap
volt). Őszhó és Magvető hónapja. A 18. sz-i nyelvújítók szerint az október
mustonos. A katolikus egyház a rózsafüzér hónapjának tekinti. A népi
kalendárium Mindszent havának nevezi, a protestánsok pedig gyakran a
reformáció hónapjának jelölik.
október 1. Zenei világnap és Idősek világnapja
4. Állatok világnapja
4. A pedagógusok világnapja
5-6. gyalogló világnap
6. Nemzeti gyásznap (aradi vértanúk)
10. Lelki egészség napja
13. nemzetközi „öltözz ki” nap.
15. Fehér bot és az ölelés világnapja
24. Origami és a magyar operett napja
október második péntekje a tojás világnapja
október utolsó munkanapja a takarékosság világnapja.

Kibővített elnökségi ülés

Kibővített elnökségi ülés lesz 2022. október 21-én 9 órakor a
Dobó István utcai iroda EZO termében, melyre meghívunk minden
kedves elnökségi tagot, klub- és csoportvezetőt, valamint az
Ellenőrző Bizottság tagjait.
Az ülés témája az elmúlt időszak és az egyesület 4. negyedévi
programja. Várdainé Kiss Krisztina a Civil Közösségi Szolgáltató
Központ mentora tréninget tart az önkéntességről.

A „LEGYÉLTEIS!
MOST GENERÁCIÓS”

A programban diákok közreműködésével
hívjuk meg az idősebbeket is, hogy
csatlakozzanak a digitális világba.

Miért jó ez az időseknek?
■

■

mindenki a saját tudásának megfelelő, személyre szabott segítséget
és útmutatást kap a foglalkozások során
a digitális terep megismerése magabiztosságot ad az időseknek,
ezáltal egyre önállóbban és bátrabban tudják használni az internetet
maguk a foglalkozások, illetve az ott elsajátított tudás nagyban
hozzájárul szociális kapcsolataik életben tartásához

Első félévben elsősorban a mobiltelefon használatával foglalkozunk.

Jelentkezés és további információ:
Nyugdíjasok Egyesülete
nyugegy@gmail.com
06202599011

VI. Tanuló Város Fesztivál
Nyugdíjasok lepték el szeptember 24-én, szombaton a Jókai téren felállított
színpadot a fesztivál keretében szervezett kulturális bemutatón.
A nagyszámú érdeklődő tapssal jutalmazta a színvonalas műsort, melyben
fellépett az
• Assonantia Nőikar
• Baranya Bokréta Népdalkör
• Borsós István tárogatós
• Első Pécsi Szenior Örömtánc Csoport
• Énekvarázs Dalkör
• id. Kása Dániel Felnőtt Néptánccsoport – Pécsszabolcs
• Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete – Pécsvárad Férfikórus
• Pécsváradi Nyugdíjas Hagyományőrző Tánccsoport
• Szenior Örömtánc Máriával Csoport
A program végén a két szeniortánc oktató a közönséget is megtáncoltatta.
Amíg a Jókai téren a műsor zajlott, a Széchenyi téren a Nyugdíjasok
Egyesülete tevékenységét mutatták be az önkéntesek a kiadványok segítségével.

Szenior örömtánc a közönség bevonásával a Jókai téren

Olympic Sports Games
Szeptember 15-18. között a pécsi Nyugdíjasok Egyesületének tagjai 14
fővel részt vettek a szlovákiai Zólyomban a Harmadik Kor Egyetemi
Hallgatói számára szervezett nemzetközi sportjátékokon. A rendezvényen
ott voltak még a Cseh Köztársaság, Lengyelország, Lettország, Szlovákia
és Törökország szeniorjai is.
Az idős, amatőr sportolók több sportágban is összemérték tudásukat.
Volt ott zumba, asztalitenisz, lövészet, szkander, kapura rúgás, kosárra
dobás, célba dobás, bowling. A verseny mellett a rendezők a vidám
hangulatról is iparkodtak gondoskodni. Így nem maradt el a nemzetközi est
sem, ahol ki-ki bemutatta saját népdalait, majd a közös táncra is sor került.
A főleg nőkből álló pécsi csapat tagjai már előre készültek a versenyre.
Gyakorolták az asztaliteniszt, gyaloglással edzették magukat. Bár a
férfiakkal megerősített csapatok mellett dobogós helyhez nem jutottak, de
tisztességgel helytálltak, akaraterőből, kitartásból és csapatszellemből
jelesre vizsgáztak.
A programon való részvételt támogatta a Nyugdíjasok Egyesülete és a
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség.

Csapatunk a helyi szervezőkkel

Sportnap
Az Európai Sporthéthez csatlakozva a Nyugdíjasok Egyesülete és a
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség közös szervezésében
sportnapot tartottunk a Malomvölgyi tónál.
Előzetesen 56 fő jelentkezett a programra, de a reggeli eső sokakat
elriasztott. Tizenöten vettük a bátorságot és útnak indultunk, hogy a
nordicolás rejtelmeivel ismerkedjünk. A program végére még a nap is
kisütött.
Papp Csabának köszönjük a finomságot, a pólókat, és Kumli Julikának a
tartalmas, szép napot.
Az alábbi képek számoljanak be a nap eseményeiről.

Táborozni csudajó!!!
(Kórustábor Balatonfenyvesen)
Idén második alkalommal vettünk részt az Assonantia Kórus tagjaival
kórustáborban Balatonfenyvesen. A tavalyi tapasztalatok igazolták, hogy tábori
körülmények között – otthoni teendőinktől távol – sokkal hatékonyabban tudunk
készülni a ránk váró fellépésekre, több idő jut hangképzésre, az előadásmód
csiszolására, koncentrált, elmélyült próbákra. No és nem utolsósorban csapatépítésre is
kiváló a tábori együttlét! (Jelenlegi együttesünk két korábbi kis kórus egyesüléséből
jött össze, így egy ideig voltak a „pákolitzosok” és a „barátságosok”. Ma már teljesen
feloldódott a távolságtartás, egységes, kicsi, de lelkes csapattá formálódtunk.)
Karvezetőnk, Bártfai Zsuzsanna – erejét nem kímélve, pihenőidejét feláldozva –
magára vállalta a szervezést, mi pedig – akárcsak úttörő korunkban – izgatottan vártuk
a tábori élményeket. (Csak mellékesen jegyzem meg: 70-en túli átlagéletkorral!)
A nyári szezon végén (augusztus 30. – szeptember 2.) már üres szobák vártak
bennünket a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Üdülőjében
Balatonfenyvesen. A szállás kényelmes, az étkezés jó minőségű volt, s mindez
elfogadható áron. Az üdülő személyzete már ismerősként köszöntött bennünket,
minden feltételt igyekeztek biztosítani munkánkhoz, kényelmünkhöz.
Jó idő lévén még fürödhettünk is a nyár végi Balatonban.
Első azonban a munka! Napi két „kemény „próba” várt ránk szigorú, igényes
hangképzéssel. Többségében népdalfeldolgozásokat tanultunk, gyakoroltunk, más, pl.
az őszhöz kapcsolódó kórusművekkel együtt, amelyeket a szeptember 24-i VI. Pécsi
Tanuló Város Fesztiválon, a Jókai téren adunk elő, azt követően pedig a Meszesi
Dalfesztiválon veszünk részt.
A próbák mellett (között) „lazító” programokra is sort kerítettünk, pl. kirándulás
Csisztapusztára, esti séta a vízparton, vidám beszélgetések, szolid „búcsúbuli” csendes
dalolgatással: Szellő zúg távol...
Reméljük, a tábori élmények, tapasztalatok, a szokásosnál intenzívebb
műhelymunka meghozza gyümölcsét minden területen, és táborozó kedvét azoknak,
akik most nem tudtak velünk tartani.
Köszönjük Zsuzsának és mindazoknak, akik hozzájárultak e néhány nap hasznos
és kellemes eltöltéséhez.

Walz Éva

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.
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
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/
Ügyfélfogadás időpontjai:
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:

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.

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

Olvasmányajánló:
Ellen Alpsten: A cárnő
Szerető, anya, gyilkos
A lebilincselő történet a jobbágyból mosónővé, majd I. Nagy Péter cár
szeretőjéből a feleségévé váló Marta Skawronska kalandos életét tárja elénk.
Ez az írástudatlan, de okos és erős nő megváltoztatja a sorsát, és Európa egyik
legnagyobb birodalmának a vezetőjévé válik.

____________________________________________________________________

Ügyeletek, szolgáltatások
7625 Pécs, Majorossy I. u. 15. Tel.: 06-20/259-9011
nyugegy@gmail.com www.nyugegy.hu

Tagfelvétel, tagdíjbefizetés, újság-, hírlevél-átvétel,
bál és kirándulás befizetés, információ
hétfőtől péntekig 8-tól 12 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

