Olvasmányajánló:

HÍRLEVÉL

Márai Sándor Négy évszak
(részlet)
Május
Májusnak dallama van, melyet a nemzetközi dalszerzők hasztalan igyekeznek
lekottázni. Már mindent megkíséreltek e célból: de mindig csak dallamos
zenebona lett belőle, célzásokkal a gyöngyvirágra és a mérsékelten viszonzott
szerelemre. Az igazi májusi dallam mélyebb, s egyáltalán nem érzelgős. Van
benne valami a földrengésből. De van benne valami a halál neszéből is.
Félelmes hónap. Okos öregek nem szeretik, óvatosan élnek ízeivel, fényeivel
és illataival, lehetőleg elbújnak vagy elutaznak előle.

Ügyeletek, szolgáltatások
7625 Pécs, Majorossy I. u. 15. Tel. 72/210-064; 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

Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2021. 5. szám: május
„Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap,
ma mindent újrakezdhetsz!”
(Buddha)

Május
Közeleg az Anyák napja,
melegebb lesz napról napra.
mire a Gyermeknap eljő,
ritkábban kell az esernyő.

Juhász Gyula: Május ünnepe
(részlet)

Kaffka Margit: Fényben

És jött a május. Ezer orgonának
Lila bugája búgott, a napon
Minden bokor virágba öltözött föl
És a paréj is megnőtt szabadon.

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.

Mint győzedelmi zászló, égbe
lendült
A jegenye s ezer pacsirtadal
Hirdette boldogan és büszkeséggel,
Hogy itt a május és a diadal!

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

A nap bíborban hunyt el, a vizekben
Millió élet nászdalt remegett,
Míg a világ világ, még soha senki
Nem készített ennél szebb ünnepet!

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

Felelős kiadó: Molnár Ferenc

A Nyugdíjasok Egyesülete honlapja: https://nyugegy.hu
Telefonos QR-kód olvasóval közvetlenül meg lehet nyitni
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Május híres szülöttei:
Radnóti Miklós (1909. május 5.)
Berzsenyi Dániel (1776. május 7.),
Vajda János (1827. május 7.)
Dsida Jenő.(1907. május 17.)
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Környezetbarát energia
Ügyfélszolgálat
Pécsi
A Pécs Megyei Jogú Város
Önkor-

„Magad azzal ékesíted,
ha elmédet élesíted!”
(J. K. Rowling)

KEDVES JÁTÉKOS KEDVŰ NYUGDÍJAS TÁRSAINK!
Újra indul az online játékos agytorna!
Ismét egy harminc kérdésből álló teszt megoldását várjuk, melyet egyénileg,
otthonról lehet teljesíteni. A válaszadáshoz bármilyen segítséget igénybe lehet
venni.
A tesztet honlapunkon (www.nyugegy.hu) és a Hírlevél mellékletében
találjátok. Személyesen átvehetitek a Majorossy Imre u. 15. sz. alatti székházban,
vagy kérni lehet nyugegy@gmail.com címen, ugyanide kell majd visszaküldeni.
A határidő május 28.
Jutalmat most nem tudunk felajánlani, de az első három sikeres megfejtő
nevét hírlevelünkben és a honlapunkon, valamint a facebook oldalunkon is
megjelentetjük.

Központi ügyfélszolgálati iroda:

mányzatának (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:
•
•
•
•
•
•

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/

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: 8-15 óráig,,kedd: 8-15 óráig
szerda: 8-15 óráig ,csütörtök: 8-20
óráig péntek: 8-12 óráig

Játékra fel! Sikeres fejtörést kívánunk!

Búza téri kihelyezett ügyfélszolgálat:
hétfő: 8-15 óráig kedd: 8-15 óráig
szerda: 8-15 óráig csütörtök: 8-17
óráig péntek: 8-12 óráig

Gondolkodjon zölden, váltson most!
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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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Bemutatkozás
Tallászné Horváth Mária vagyok – egy kisnyugdíjas a sok közül.
Köszönettel és nagy örömmel fogadtam a lehetőséget, hogy
fotóimon keresztül bemutatkozhatok a nyilvánosság előtt. Már
gyerekkoromban volt Pajtás fényképezőgépem, arról Szmenára váltottam,
amikor fiatalon utazgattam… De korábban még gimnazistaként
fotószakkörre is jártam… Aztán hosszú szünet, és lassan 10 éve meglepett
a fiam egy egyszerű fényképezőgéppel…
Azóta nyugdíjas napjaim megszépítője lett a fotózás, egyúttal
rengeteg öröm, élmény, de új, hasznos ismeretek forrása is. Segítségével
újra felfedezem a természet apró csodáit, de a város nyüzsgő
forgatagában is megakad a szemem olyan szépségeken, ami mellett
régebben észrevétlen elmentem volna.
Nincsen fotós képzettségem, de törekszem a folyamatos fejlődésre.
Próbálok lépésről lépésre előrébb jutni a magam erejéből, hogy minden
évben elmondhassam, ismét fejlődtem, tanultam valami újat. Ebben
sokat segítenek fotós barátaim, ismerőseim praktikus tanácsaikkal,
jobbító szándékú megjegyzéseikkel. A fiam is egyre komolyabb
fényképezőgépekkel ajándékoz meg, látva, hogy javul a képeim
minősége.
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Leggyakrabban kirándulni járok vagy utazgatok, ezért fotóim témájában
is legfőképpen a természet, a látott és megtapasztalt élmények inspirálnak.
Túrázásaim során kerültem kapcsolatba a Szenior Akadémia turista csoportjával
is, ahol újabb barátokra találtam.
Többször volt lehetőségem arra is, hogy kiállításon mutassam meg a
fotóimat közösen a Szivárvány fotóklub tagjaival vagy szintén fotós barátaim
társaságában. Nagy megtiszteltetés volt. amikor a Nyugdíjasok Egyesületétől is
lehetőséget kaptam, hogy kulturális seregszemléjükön kiállítsam a legkedvesebb
fotóimat.
A fotózás és a természet szeretete hozott össze új párommal is.
Már több mint 10 éve, amikor egyedül maradtam, nem a magányt, a
begubózást választottam, hanem körülnéztem, mik a lehetőségeim. Ma is nyitott
vagyok mindenre, időről időre megtalálnak az újabb lehetőségek is. A fotózással
párhuzamosan baráti bíztatásra írogatni kezdtem meséket, rövid történeteket. A
kezdeti botladozás után ezen a területen is elértem apró sikereket. Néhány
történetem antológiákban is megjelent. Természetesen nem lett belőlem író, de
nagyon örültem neki, ha sikerült valakinek néhány kellemes percet szerezni az
írásaimmal.
Annak is két éve már, hogy az ARTium Kulturális Magazinba
szerkesztőnek hívtak. Azóta nem a meséimet szövögetem, hanem ott jelennek
meg cikkeim szombatonként.
Mindent összevetve jól érzem magam a bőrömben, azt hiszem ez az én
világom…
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Rendhagyó olvasmányajánló:
Anyám tyúkja
Apám kakasa
Apósom macskája
Változatok klasszikus magyar gyerekversekre
Régi hagyomány, hogy a hírlevelek első oldalán versek vannak. Mindig
„vadászom” az aktuális verseket, de most olyan könyv akadt a kezembe, hogy
muszáj bővebben ajánlót is írnom hozzá példákkal.
Biztosan mindenki tud gyermekkorából mondókákat, verses meséket, talán
mondta is a gyerekeinek, most az unokáinak. Este jó, este jó; süt a pék, süt a pék;
Laci, te, hallod-e? stb.
Ebben a kötetben Apám kakasa címmel a klasszikus ismert versek mellé két mai
modern költő írt párhuzamosan mondókát, történetet a jelenre fordítva (113-szor 3
vers van a kötetben).
Példaképpen bemutatok hármat egy-egy versszakkal:
Bóbita, bóbita táncol,
körben az angyalok ülnek,
béka-hadak fuvoláznak,
sáska-hadak hegedülnek
Weöres Sándor

Józsika, Józsika csápol,
frászkarikán hegedülget,
répapüré dala csendül,
fancsali dob hasa dülled.
Lackfi János

Gördül a, gördül a roller,
jó a kanyarba bedőlni,
nézi a béka a fáról,
néha a benzin a kölni.
Vörös István

Csiribiri csiribiri
zabszalma –
négy csillag közt
alszom ma.
Weöres Sándor

Cserebere, cserebere,
mást adjak?
hét naptárból
választhatsz.
Vörös István

Parabola, parabola
antenna,
nézzünk tévét
éppen ma!
Lackfi János

Volt egy dongó,
meg egy légy,
tovább is van,
mondjam még?
–Mondjad!
Tamkó Sirató Károly

Volt egy király,
meg egy nép,
a királylány
nem volt szép.
– Hiszed?
Lackfi János

Volt egy kifli,
meg egy pék,
elmondhatom,
vagy elég?
–Elég!
Vörös István

Olvastam a memória edzéséről
Az emlékezetkiesés, a demencia, szenilitás, Alzheimer-kór megelőzése játékkal.
Említik az életmódot, az emberi kapcsolatokat, a stresszkezelést, hogy legyen
pozitív motiváció, tanulás; a gondolkodási mechanizmusok ébren tartják a
memóriát.
Az emlékgyártás az agyban történik, a memória rögzítéséért a hippokampusz
felelős leginkább, amely tulajdonképpen megtanulja a tanulást. Minél több
információm van valamiről, annál több dologhoz tudom kötni az agyamban, ez a
kognitív térkép, erre helyeződnek rá a memórianyomok. Mindenki járt már úgy,
hogy eszébe jutott valami, átment egy másik szobába, s elfelejtette, hogy miért
ment. Akkor visszament, s úgy jutott eszébe, hogy mihez is kötötte az előző
gondolatot. Bonyolult, de így segítenek pl. a kémiából tanultak megérteni a
biológiát. Semmit sem tanulunk feleslegesen, minden mindennel összefügg, segít
az ismeretek felidézésében.
Nagy mennyiségű információ zúdul ránk, amit stressz nélkül nem lehet
feldolgozni. A szorongásos, depressziós problémák esetében a betegségek
jelentős része egy rossz tanulás eredménye, rossz emlékek felidézése újra és újra.
De ezek segítik is elkerülni máskor ugyanazt a rossz élményt, s így edzik az
agyat. Alapvető szerepet játszanak az emlékek kialakulásában egyes idegpályák.
Fontos a társaságba járás, a meghitt beszélgetések gyakorisága, társasjátékok,
kártyázás, sakk-partik. Jó a szókirakós játék, a scrabble. Az azul taktikai,
stratégiai feladatokkal teli, a tokaido társasjáték a „lassan járj tovább érsz” alapon
működik. Kártyajáték is többféle van: skyjo családi matematika, a malom logikai
stratégia, a memóriakártya igazi agytorna. A hanabi kártyajátékban fordítva kell
tartani a lapokat, melyről a társak mondanak részinformációkat, tehát kitalálós
pontgyűjtés.
Egyedül is lehet játszani pl. sudokut, ismeretbővítést kvízekkel mindenféle
témában (találmányok, történelem, események, film, zene stb). Az internet is
segíthet színes kártyafeladatokkal.

Szeretettel ajánlom a könyvet a verset, a ritmust szerető olvasóknak, hogy vegyék
meg unokájuknak, s naponta forgassák, olvassák, meséljenek, mondogassák a
verseket!
Radnóti Léda
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