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Murakami: Norvég erdő
A Beatles Norvég erdő című legendás dala Toruban felidézi az első szerelem emlékét,
azt az időszakot, amikor beleszeret elvesztett barátja szerelmébe, Naokóba.
Könnyednek tűnő, rafinált történetében Murakami megidézi az 1960-as évek
diáklázadásainak hangulatát, a szabad szerelem, a nagy ivászatok, az élvezetek
kamaszos, provokatív hajszolásának popzenés világát. Ám a felszín alatt leheletfinom
érzékenységgel ír életről, halálról, és a felnőtté válás mélypontjai és magaslatai közt
hányódó fiatalság sebezhetőségéről.

Ügyeletek, Szolgáltatások
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nyugegy@gmail.com www.nyugdijasokegyesulete.hu

Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

„A múlt a jövendő tükre.”
(Kossuth Lajos)

Josef Weinheber: Kalendárium
Júliusban kalász, pipacs.
Titok mozdul az asszony
nehéz szíve alatt.

Mennykő a tág augusztuson át
Korlátaira eszmél
a bölcs és nézi magát.
(Ford.: Szabó Lőrinc)
Tűzlobbantó augusztus,
körtét édesítő, pókfonalat
gombolyító, csillagokkal
fénylő, mézillatú
szőlőhegyre seregélyt
zúdító.
(Szepesi Attila)

Tagfelvétel, egyéni tagdíjbefizetés,
újság-, hírlevél-átvétel, információ
szerda, csütörtök: 9-11
Kirándulásszervezés
Szünetet tart: június 30-tól augusztus 23-ig
Telefon: 06-20/250-4801
Pénztári órák: hétfő, szerda: 1000 –1200
Klubok tagdíj-befizetése: pénztárba
Horgász Egyesület ügyeleti elérhetősége:
06-20/364-6607

Felelős kiadó: Molnár Ferenc

2020. 8-9. szám: július-augusztus

József Attila: Nyár

Rónay György: Nyárdél

Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.

Micsoda nyár! Micsoda sárga
dobszóval lüktet ez a dél!
Zirren a tücsök, elalél,
s pattog a hőség citerája.

Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol vörös, de karcsú még a nyár.

Ájuló kürtök torka, forró
harangok, hárfacsobbanás
s már emeli lángkoronás
cintányérját egy napraforgó

Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.

Tomboló cresendóival
egyetlen néma lángvihar!
Még egy cintárnyér csattanása!

Ily gyorsan telik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél,
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.

S messziről – andante – nagyon
halkan belép egy fuvalom
bátortalan kis fuvolája.

Július a lángsugarú nyár hava, mert forró, vibráló a levegő.
Augusztus kék hónap, mert kétszer is van telehold.
Július híres szülöttei Móricz Zsigmond (1859) és
Csontváry Kosztka Tivadar (1853).
Augusztusi pedig Kölcsey Ferenc (1796) és
Szenczy Molnár Albert. (1574)

Felvidító koronavírus-folklór:
Hirdetés: „Egy szobabiciklit keresek.
Munkába járáshoz kell.”
Graffiti (a nép költészete):
Te vírus vagy
A szívem karantén
Ilyen a szerelem
A korona idején
Távolléti oktatás: Karantévé
Szállóige-szerű szövegek:
Azt mondták, elég a szájmaszk és a kesztyű,
ha vásárolni mész. Hazugság!
A többieken volt ruha is!
Március 29. óraátállítás
Egy órával kevesebbet lehetünk otthon!
Intertextualitás (= különböző szövegek közötti kapcsolat.
Utalás Garcia Marquez Szerelem a kolera idején c. regényére)
Szerelem a korona idején

Kirándulási csoport közleménye
Kedves utastársaink ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a nyári szünet után
2020. augusztus 24-től fel lehet venni az elmaradt utakra az előleget, illetve három
őszi útra lehet továbbra is fizetni:
Gemenc: szeptember 18. péntek
Tata:
szeptember 29. kedd
Kecskemét: október 6. kedd
………………………………………………………………………………………..
Szenior örömtánc a karantén idején
Nehéz, de tanulságos időszakot hagyhattunk magunk mögött. Hazánkat is elérte a
koronavírus-járvány, melynek következtében szinte megállt az élet. Minden hely, ahol
táncolni szoktunk bezárt, de hiába is lett volna nyitva, biztonsági okokból sem
találkozhattunk.
Nagyon hiányzott a tánc, de nagyon hiányzott a társaság is. Találkozás hiányában is
tudtunk egymásról, mert telefonon tartottuk a kapcsolatot, és elmondtuk egymásnak, amit a
többiekről tudtunk.
Néhány nap elteltével azonban a tánc sem hiányzott az életünkből. Ha jól emlékszem
Radvánszki Edit kolleganőm kezdte el, és egyre több követője akadt: szenior-örömtáncórákat tartottak online. Még osztrák oktatók óráin is részt vehettünk. Otthon, egyedül
mindenki annyit táncolt, amennyit csak akart. De az nem olyan! Alig vártuk, hogy újra együtt
táncolhassunk.
Amikor végre eljött az idő, először szabadtéren kezdtünk táncolni az Éltes Mátyás
Iskola sportpályáján, majd már a Civil Közösségek Házában bent is. Óvatos duhajok
vagyunk, bent minden ablakot kinyitunk, így majdnem szabadban érezzük magunkat és
egyelőre csak olyan táncokat járunk, amiben nem kell kezet fogni. Így is nagyon élvezzük,
mert közösségben táncolni az igazi.
Törtely Ildikó

Nemzetközi kapcsolatok

Mit csinál egy túrázó pandemia idején?
Először is megijed, hallgat Győrfi Pálra, és otthon marad.
Na, de mit csináljon a túrázásból fölszabadult idejével? Amikor már a
lakás összes eldugott zugában rendet csinált, az utolsó porszemet is
föltakarította azon kezd gondolkodni, hol lehetne mégis egy jót
gyalogolni. Aztán leküzdve saját félelmeit, elindul. Egyedül, gyalog
Kertvárosból a Mandulásig, aztán még messzebbre, minden egyes nap,
telefonjával mindent gondosan dokumentálva.
Aki jobban retteg a láthatatlan vírustól, az persze otthon marad.
Sóvárogva nézi az előszobában árválkodó túrabotját, míg rá nem jön,
hogy az erkélyen is kiválóan lehet túrázni, számlálni a megtett lépéseket.
Mivel ebben nincs nagy változatosság, nem dokumentálja, és nem
mutogatja az interneten.
Aztán egyszer csak itt a jó hír, ki lehet menni, lehet túrázni. Indul is,
aki csak teheti. Nincs is már különbség túrázó és túrázó között. Mindenki
gyalogol, mindenki fényképez, és mindenki boldogan pakolja képeit a
közösségi média népszerű oldalaira. Legfeljebb, aki addig is ment,
jobban bírja a gyaloglást. Van-e a történetnek tanulsága? Igen. Amikor
tehetjük, menjünk! Hogy ki mikor megy, azt döntse el mindenki saját
belátása szerint. Ez az egyén szabadsága és felelőssége. A csoportok
pedig továbbra is tartsák magukat a szabályokhoz, az ajánlásokhoz!

A fotó a Szenior Kirándulók „karantén” utáni egyik túráján készült
2020. júniusában
Lovák Ibolya
túravezető

A nemzetközi nőnapi ünnepségeket kihasználva a határainkon túli nyugdíjas
testvérszervezetek az évzáró és a tisztségválasztó eseményeket is megtartották. A Szabadkai és
a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete az ünnepségre meghívta egyesületünk vezetőségét is, melyet
a nemzetközi kapcsolatok tartásáért felelős Somogyváry Attila tiszteletbeli elnökünk képviselt.
Az ünnepségen először természetesen a megjelent hölgyeket üdvözöltem, és átadtam a pécsi
nyugdíjas hölgyek és férfiak üdvözletét egy- egy csokor virág kíséretében. Ezt követően a
tisztségviselői választásokhoz szólva megköszöntem a korábbi elnököknek, Dragica Lucsevnek
Szabadkán és Alexander Maricsnak Lendván a több mint egy évtizedes baráti együttműködést,
majd gratuláltam és eredményes munkát, baráti együttműködést kívántam az újonnan
megválasztott szabadkai elnöknek Ratko Pisuricának és az új lendvai elnöknek, Alexander
Szabónak.
Az új vezetőség mindkét helyen készen áll az együttműködés fejlesztésére, Szabadkai
barátaink kulturális csoportjukkal szeretnének jobban kapcsolódni az egyesületünk által
szervezett kulturális programokhoz, a lendvai kórus a korábbi gyakorlatnak megfelelően szintén
szereplési lehetőséget kér a kulturális programjainkban. Lendva város új alpolgármesterasszonya kéri, hogy egyesületünk közvetítsen a két város önkormányzata korábbi kapcsolatának
megújításában, melyre ígéretet tettem.
Somogyváry Attila

Környezetbarát energia

1946– 2020

Fónai Gábor
1946– 2020

„
Köröttem mindenütt békés keresztek
S mély nyugalom beszédes csöndje hallgat.
Mely minden bölcsességnél igazabb”
Juhász Gyula

Jött a szomorú hír, hogy egy aktív nyugdíjas társunk meghalt…
Mit is lehet róla elmondani? Aki ismerte, szerette, tisztelte, becsülte.
Rendkívül széles körű érdeklődést mutatott a közélet iránt. Eredeti szakmája
szakács, de érdekelte például a történelem is. Foglalkoztatta az idős emberek
sorsa, akiknek nagyon szeretett volna segíteni, hogy életük jobbá váljék. Ezt
tette, amikor a szakszervezetnél dolgozott, és ezen volt a Nyugdíjasok
Egyesületénél is. Véletlen halálába sajnos belejátszott az is, hogy feleségét alig
két hónapja vesztette el. Nagyon családszerető volt, gyermekeit, unokáját sokat
emlegette, örült, ha velük lehetett.
Az egyesület elnökségi tagja volt 10 éven keresztül, Minden
hozzászólásában érezhető volt az a szeretet és aktívitás, amivel a nyugdíjasok
életkörülményeinek javításáért tett. Hosszú időn keresztül a Nyugdíjasok
Országos Képviseletének munkájában is részt vett az egyesület megbízásából.
Elnökségi tagként a közgyűléseink levezető elnöki szerepét is ellátta.
Nyugodj békében, Gábor! Nem felejtünk el, hiányozni fogsz!

Ügyfélszolgálat
A Pécs Megyei Jogú VárosPécsi
Önkormányzatának (51%) és a Pannon
TávfütS
Hőerőmű Zrt. (49%) tulajdonában
lévő
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Pécsett több
Kft. 1000
mint 31 ezer lakást és közel
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
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 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

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
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: minden nap 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:

Gondolkodjon zölden, váltson most!

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

