HÍRLEVÉL
Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2021. 6. szám: június
„Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap,
ma mindent újrakezdhetsz!”
(Buddha)

Nyárnak első szép hónapja,
apró népek zsongnak rajta,
Éjjel tücsök, nappal méh,
legrövidebb itt az éj.
Hogy itt a nyár, de színkör nincsen,
Az élet oly borongó, méla,
Hiába zeng, hogy felderítsen
Langyos éjjel bús filoméla –
Az élet oly borongó, méla...
Mert szép a nyár, ha úgy tekintjük,
Hogy ekkor zeng a filoméla,
Ám bús dalát hamar leintjük,
Ha szubrett nincs, miért is él a'?
Az élet oly borongó, méla...
(Ady Endre)

Cserregnek a verebek.
Nagy újság van, gyerekek!
Kis kertünkben hajnalra
kinyílott a hajnalka.
Itt a meleg, itt a nyár!
Mezítláb jár a madár;
ha elvásik a talpa,
felrepül a bokorra.
Nézd, hogy zsibog az utca!
Mennyi lányka, fiúcska!*
Rétre mennek labdázni,
fogócskázni, cicázni.
(Gazdag Erzsi)

Június hónap a nevét Junóról, a római istennőről kapta, aki Jupiter felesége volt.
Hivatalosan június 22. a nyarunk kezdete. Ebben a hónapban a nappalok időtartama
jóval meghaladja az éjtékáét.
Június híres szülöttei: Sütő András (1927. június 17.) Weöres Sándor (1913. június
22.), Karinthy Frigyes. 1887. június 25.)

Búcsúzunk
Dr. Palotai Ferencné Ildikó
elnökhelyettes asszonytól

"... lényed lényege ezer felé
szóródva is köztünk maradt."
(Keszei István)

Nagyon nehéz szavakat találni, amikor egy kiváló képességű
munkatárstól, rendkívüli képességű közösségi embertől és jó baráttól kell
búcsúznunk. Megdöbbenve értesültünk a megváltoztathatatlan tényről, hogy
örökre itt hagyott bennünket, mindannyian szomorú szívvel vettük
tudomásul a megváltoztathatatlant.
A mozgalmas, munkával töltött évek után Ildikó nem vonult
nyugalomba, hanem 2006-ban belépett az egyesületünkbe, elvállalta Pécs
város legnagyobb civil szervezete Utazási Csoportjának átszervezését és
vezetését, majd 2010-től pedig az elnökhelyettesi tisztségét is.
Életvidám, emberbarát mentalitása, közösségformáló és a közösséget
mozgató egyénisége sokunknak erőt adott. Aktívan vett részt a tagság
kulturális, ismeretterjesztő, közművelődési programjainak megvalósításában,
egyik fő szervezője volt a nyugdíjasok műveltségi vetélkedő sorozatának,
amely országos szintű vetélkedővé nőtte ki magát. Hosszú éveken keresztül
vezette a fogyasztóvédelmi ügyeleti és tanácsadó szolgálatot, tagjaink
fogyasztóvédelmi felkészítése érdekében több kiadványt írt ebben a
témában, melyeket a Dél-Dunántúli Régió nyugdíjas szervezetei számára is
terjesztettünk. Évente több alkalommal tartott egyesületi tagjaink és a DélDunántúli Régió nyugdíjas szervezetei számára is fogyasztóvédelmi
tájékoztató és ismeretterjesztő előadásokat.

Jó kapcsolatot alakított ki más civil szervezetekkel és a nyugdíjasok
országos szervezeteivel is. Évente számtalan kiránduló csoport kereste fel
egyesületünket, és minden esetben vállalta a házigazda szerepét, a pécsi
városnézések vezetését, a különböző városi múzeumok, templomok, látnivalók
bemutatását felkészülten, szakszerűen végezte.
Szervezőkészségének és segítő közreműködésének köszönhetően
megismerhettük más megyei városok nyugdíjasainak életét, bekapcsolódtunk
országos vetélkedőkbe, sport- és kulturális versenyekbe, programokba. A
Nyugdíjasok Országos Szövetsége Felügyelő Bizottságának is aktív tagja volt
több cikluson keresztül, így a nyugdíjas mozgalom országos szintű szervezési
munkáiban is tevékenyen vett részt. A Baranya megyei Fogyasztóvédelmi
Egyesület és a Kereskedelmi Kamara mellett működő Békéltető testület tagja is
volt.
Eredményesen működött közre Pécs testvérvárosainak nyugdíjasaival
fennálló kapcsolattartásban, a közös programok megvalósításában. Lelkesedése,
aktivitása munkatársainknak, önkénteseinknek is erőt adott. Különösen nagy
empátiával foglalkozott a nehéz helyzetben levő és egyedülálló nyugdíjasok
problémáival. Az együtt megélt események csak emlékként maradnak nekünk,
amiket elfelejteni nem lehet, sőt az idő múlásával mind mélyebbé, értékesebbé
válnak.

A Pécsi Nyugdíjasok Egyesületének elnöksége és tagsága, a Nyugdíjasok
Országos Szövetsége, a hazai és a külföldi nyugdíjas szervezetek képviselői, a
Főnix Nagyasszonyok Egyesülete nevében is fájó szívvel búcsúzunk, emlékét
örökké megőrizzük.
Somogyváry Attila
tiszteletbeli elnök

Májusi online játékos agytorna
Most nem vállalkoztak már annyian a teszt kitöltésére, mint áprilisban, de
nagyon ügyes megoldások születtek.
Csupán két kérdés volt, mely kifogott a játékosokon:
1. Melyik opera játszódik egy Sevilla melletti börtönben? Többen
írták a Carment, de ott nincs börtönjelenet, csak énekel a börtönről
a Virágáriában Don José (Bűvös erő volt e virágban, A börtönben
szívemre zártam…”). A helyes válasz Beethoven Fidelio című
operája.
2. Milyen hangszer a triola? A jó válasz, hogy semmilyen.
A triola három egyenlő ritmusértékű hang kettő helyén!
Volt még egy-két bonyolultnak tűnő kérdés, melyre különböző válaszok
születtek:
– Mi köze van a levegőnek az áriához? Olaszul az ária eredetileg
levegőt jelent. Air = levegő (latin szó), AIR = ária (görög szó).
– Ki az a zeneszerző, akinek minden operája más földrajzi helyen
játszódik?
– Többen írták Verdit, de a helyes válasz Puccini (A Turandot
Kínában, a Pillangókisasszony Japánban, A Bohémélet Párizsban, a
Manon Lescaut Amerikában játszódik és így tovább.).
A legsikeresebb megfejtők ismét ketten voltak:
Karlakyné Abinéri Gabriella és Pinczés Miklós, majd a második helyen
hármas holtverseny alakult ki:
Dusa Árpádné, Mikolai Erzsébet és Szikszayné Németh Mária.
Gratulálunk mindegyiküknek, s várjuk-hívjuk őket a szóbeli fordulóra!

Egyesületi hírek
A járványügyi korlátozások idejére tevékenységünk az online térbe költözött,
illetve háttér-feladatokat láttunk el.
Minden hónapban e-mailben juttattuk el a Hírlevelet az egyesületi tagjainkhoz.
Mivel a klubok tevékenységéről, egyesületi programokról nem voltak híreink,
elindítottuk az érdekes hobbival rendelkező nyugdíjasok bemutatását. A
honlapunk új külsőt kapott, kibővült, megújított tartalmakkal jelenik meg az
interneten. Ide kattintva megtekinthető: https://nyugegy.hu/. Új facebook oldalt
nyitottunk. Ezt is érdemes lesz a jövőben gyakran meglátogatni
http://facebook.com/nyugdijasok.egyesulet.pecs.
FELHÍVÁS!
Várjuk az önkéntes szerkesztőket. Ha bármely kommunikációs csatornánkhoz van
ötlete, javaslata, (kiről, miről írjunk, milyen formában?), jelezze e-mailben a
nyugegy@gmail.com címen.
Nagy sikere volt a két fordulóban, online megtartott Játékos agytorna
vetélkedőnek. A jutalmak kiosztására a napokban kerül sor. Az elkövetkező
hónapokban tervezzük a hagyományos formájú, csoportos vetélkedő
megszervezését.
Többszöri egyeztetés után Közművelődési megállapodást kötöttünk Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mely évi rendszeres pénzügyi
támogatással jár együtt.
Informatikus, takarító és karbantartó részmunkaidős munkatárs
alkalmazásával bővült az egyesületünkben folyó rehabilitációs célú foglalkoztatás.
A nagyobb létszám lehetővé tette, hogy rendet tegyünk szűkebb házunk táján. Az
évtizedek óta felhalmozódott iratanyagot rendeztük, a bútorzatot, eszközeinket
átvizsgáltuk, javítottuk. Ami már használhatatlan, elévült azt selejteztük.
Hulladékudvarba szállításuk, megsemmisítésük folyamatban van.
Egy új önkéntes munkatárs közreműködésével megerősödött a pályázati
tevékenységünk. A nyertes pályázatok megtalálhatók a honlapunkon. Két
pályázatunk elbírálás alatt van, egyet pedig most fogunk beadni.
Az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően, az elnökség
írásbeli nyilatkozattal fogadta el az Éves beszámolót és közhasznúsági
mellékleteket. Március elején került sor az éves költségvetés összeállítására,
melyet szintén az elnökség fogadott el. A későbbi időpontban tervezett
küldöttgyűlésen kerül majd sor ezek ismertetésére. Addig is a beszámoló
megtekinthető az egyesület honlapján.

Klubjaink közül a Szenior Teniszklub korlátozottan, de működött, mert az
egyéni, szabadtéri sportolásra megvolt a lehetőség. Ugyancsak egyénileg
túráztak a Szenior Kiránduló csoport tagjai.
Bízunk benne, hogy az elkövetkező hónapokban számos elmaradt vagy új
programot tudunk megszervezni, lebonyolítani, és a klubok élete is visszatér a
régi kerékvágásba!
Terveink:
 Kulturális csoportjaink bemutatkozása a Tanuló Fesztiválon
 Időmetszetek-képkiállítás
 Játékos agytorna
 Világ gyalogló nap
 Autóbuszos kirándulások
 Találkozó a Rácz-tanyán
 Idősek karácsonya
 Vezetői tréningek az elnökségi tagok és klubvezetők számára
 Konferencia az idősek közművelődési lehetőségeiről
Nyugdíjemelés





254/2021. (V.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) a
nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő
emeléséről.
A júniusi kiegészítő nyugdíjemelés mértéke 0,6% januárig
visszamenőlegesen.
Ha a jogosult több nyugdíjemelésre jogosító nyugellátásban, vagy azzal
egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a kiegészítő nyugdíjemelést
ezen ellátásokra külön-külön kell kiszámítani.
A kiegészítő nyugdíjemelésre jogosultakon (saját jogú nyugellátásban,
hozzátartozói nyugellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban és
a nyugellátásokkal egy tekintet alá eső ellátásokban részesülők) túl a
kiegészítő emelésben részesülnek a korhatár előtti ellátásban, szolgálati
járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban,
rehabilitációs
ellátásban,
baleseti
járadékban,
bányászok
egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok
személyi járadékában, rokkantsági járadékban és egyéb ellátásokban
részesülök is.

Csalók célpontjában az idős emberek
Nem lehet elégszer figyelmeztetni a nyugdíjasokat, hogy ne hagyják magukat
megtéveszteni.
A csalók találomra szoktak felhívni számokat azzal, hogy az unokájuk vagy
hozzátartozójuk balesetet szenvedett, s pénzre van szüksége. A mentősök nem
szoktak pénzt kérni! Ne higgyen a telefonálónak!
Tanácsaink:
Győződjön meg róla, hogy a rokona valóban bajban van-e! Tegye le a telefont,
majd hívja fel a hozzátartozóját! Ne hagyja magát sürgetni, próbáljon higgadt
maradni!
Tegyen fel olyan kérdést, hogy mi a jelszó! Gyerekeknek a szülők ezt szokták
tanítani, arra az esetre, ha idegenek el akarnák csalni a kiskorút. Családon belül
lehet egyezményes jelmondat ilyen esetekre.
Ha személyesen jelentkeznek a lakásán, és felajánlanak valamilyen
szolgáltatást, ne fogadja el! Megtévesztésül még be is öltöznek védőruhába.
Előzetes figyelmeztetés nélkül nincs fertőtlenítés még a járvány idején sem! Kérjen
igazolványt, s győződjön meg róla, hogy valódi-e! Legjobb, ha be sem engedi őket
a lakásba.
Mindenesetre, ha valami hasonló történik, utána azonnal hívja fel a 112
számot, s tegyen bejelentést!
Balatoni randevú 2021
A NYOSZ idén 9. alkalommal hirdeti meg a Balatoni Randevú című rendezvényét,
melyre ezúton hívjuk közösségeinket, kortársainkat. A hagyományos
rendezvénysorozat idén 2021. augusztus 28. és szeptember 1. között zajlik majd
Balatonfüreden.
Úgy készülünk, hogy a korábbiakhoz hasonlóan minden rendezvény típust
meghirdetünk, bár a programok sorrendje változik némiképp:
Augusztus 28-án szombaton: KözösségiÖrömtánc Találkozó – helye a balatonfüredi
konferencia központ nagyterme
Augusztus 29-én vasárnap: Országos Dalköri Fesztivál - helye a balatonfüredi
konferencia központ szabadtéri színpada (rossz idő esetén nagyterme)
Augusztus 30-án hétfőn: Érdekvédelmi konferencia, téma: jó gyakorlatok az
önkormányzatok idősügyi munkájában - helye a balatonfüredi konferencia központ
Augusztus 31-én kedden: turisztikai és gasztronómiai programok
A szervezett események mellett szabadidős programokra is lesz lehetőség:
hajókirándulás, túrák, tábortűz, stb.
A https://nyosz.hu oldalon megtalálhatók a részletek és a jelentkezési lap.

Olvasmányajánló:
Osvát Ernő: Aforizmák
Osvát Ernőnek, a Nyugat legendás főszerkesztőjének – akinek egy-egy
egy
szava,
mondata, írói reménységeket volt képes fölemelni vagy porba sújtani –, néhány
szavas, néhány mondatos aforizmáiban, egy életbölcsességének irodalmi
esszenciája mutatkozik meg. Nem sziporkázik, éppen ellenkezőleg,:
ezőleg,: a gondolatok
mélyére hatol, mai olvasóját is gondolkodásra késztetve.
Pl. Tehetséges az, aki többet tud, mint amit tanult.
A türelem az ember igazi tisztasága.
AJÁNDÉK ez a könyv mindazoknak,
k, akik szerint gondolkodni jó.

Ügyeletek, szolgáltatások
7625 Pécs, Majorossy I. u. 15. Tel. 72/210-064;
064; 20/259-9011
20/259
Email: nyugegy@gmail.com Weblap: www.nyugegy.hu
Facebook: https://www.facebook.com/nyugdijasok.egyesulet.pecs
https://www.facebook.com/nyugdijasok.egyesu
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

Felelős kiadó: Molnár Ferenc

A Nyugdíjasok Egyesülete honlapja: https://nyugegy.hu
Telefonos QR-kód
kód olvasóval közvetlenül meg lehet nyitni

