HÍRLEVÉL
Nyugdíjasok Egyesülete Pécs

2021. 11. szám november
„Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap,
ma mindent újrakezdhetsz!”
(Buddha)

November
Zúzmara csüng kopasz ágon,
Dér fehérlik már a tájon,
Etetőkre cinege jár,
sült sütőtök csak téged vár.
Weöres Sándor: Valse Triste
Hűvös és öreg az este.
Remeg a venyige teste.
Elhull a szüreti ének.
Kuckóba bújnak a vének.
Ködben a templom dombja,
villog a torony gombja,
gyors záporok sötéten
szaladnak át a réten.
Elhull a nyári ének,
elbújnak már a vének,
hüvös az árny, az este,
csörög a cserje teste.
Az ember szíve kivásik.
Egyik nyár, akár a másik.
Mindegy, hogy rég volt vagy nemrég.
Lyukas és fagyos az emlék.
A fákon piros láz van.
Lányok sírnak a házban.
Hol a szádról a festék?
kékre csípik az esték.
Mindegy, hogy rég vagy nem-rég,
nem marad semmi emlék,
az ember szíve vásik,
egyik nyár, mint a másik.
Megcsörren a cserje kontya.
Kolompol az ősz kolompja.
A dér a kökényt megeste.
Hűvös és öreg az este.

Ferenczy Hanna: November
Ne higgyetek a fénynek,
a langyos déli szélnek,
ne higgyetek, ti fák!
Aludjatok el halkan,
a párálló avarban
félignyílt ibolyák.
Rügyek, csak vissza, vissza!
az ég akármily tiszta,
most játszik álnokul.
Hiába zöld a pázsit,
Már a november jár itt.
S mire bealkonyul –
Köd gyűjt vámot a tájról,
s a tétovázó fákról
– mint szédült, vak szeszély –
leszaggat minden éket,
és szétdúl minden szépet
a novemberi éj.

November híres szülöttei:
Illyés Gyula 1902. november 2-án született
Katona József 1791. november 11-én
Ady Endre 1877. november 23-án
Babits Mihály 1993. november 26-án

Országos játékos agytorna
döntője
A NYOSZ és a Nyugdíjasok Egyesülete közös szervezésében országos Játékos agytornán
vettünk részt Budapesten a szövetség székházában.
A három főből
· Gáborné Antal Zsuzsanna
· Pappné Németh Ilona
· Pinczés Miklós
álló csapatunk derekasan helyt állt, és a Radnóti Adél által vezetett játékban 2.
helyezést ért el.
Teljesítményükhöz sok szeretettel
Gratulálunk!
A zsűri munkájában részt vett Iván Klára FEB elnök és Lovák Ibolya elnökségi tagunk.

NYUGDÍJ
Az elmúlt hetekben sokat olvashattunk a novemberi nyugdíjemelésről és
nyugdíj-prémiumról. Az567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet pontos szövege a
Magyar Közlöny 184. számában (2021. október 6-án) jelent meg.
Sajnos többeket is érint a kivételes nyugellátás lehetősége. A továbbiakban
erről szeretnénk néhány fontos információt megosztani.
Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?
Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő,
az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű
özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az
árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege
nem haladja meg a 90.000 forintot.
Milyen összegű kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető?
Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát, de nem lehet kevesebb
annak tíz százalékánál.
Az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés „beépül” a nyugellátás
összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással
esik egy tekintet alá. A nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb
juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell meghatározni.
Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem?
A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K16 számú
űrlap – nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez) nyújtható be a
kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez.
A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél
szerezhető be, illetőleg letölthető a Kincstár honlapjáról
(http:// nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu).
Szükség esetén egyesületünk
nyomtatvány letöltéséhez.
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Országház-látogatás

Október 21-én különjáratú autóbusszal utaztunk Budapestre, A Kossuth
téren átsétálva jutottunk a Látogatási központba, ahol a regisztráció és
biztonsági ellenőrzés után kezünkbe kaptunk fülhallgatókat, hogy halljuk az
idegenvezetőt.
Az arany díszlépcsőn feljutva láttuk a piros szőnyeges folyosókat, a 96 m
magas kupolatermet, megcsodáltuk a szent koronát és koronaékszereket, sőt
szerencsés tanúi voltunk a koronát őrző katonák őrségváltásának is. Röpködtek
a számok az idegenvezető szájából: az épületszárny 268 m hosszú, 123 m
széles, 50 ötemeletes épület férne be ide. 26 kapun át lehet bejutni, a vörös
szőnyeg 3 km hosszú, 162 kőszobor található összesen az épületben stb.
Megcsodáltuk a kupolacsarnokban a volt magyar királyok szobrait, a
mennyezeti freskókat, Róth Miksa üvegfestéseit és még sok csodát. Utoljára
néztük meg azt az üléstermet, ahol az országgyűlés tanácskozik. Az elnöki
pulpitus alatt a vörös függöny mögül szoktak a parlamenti gyorsírók előjönni, s
10 percenként váltják egymást a beszédek lejegyzésében – ez is az
érdekességek közé tartozott.
Lefelé már könnyebben birkóztunk meg a lépcsősorral, s még megnéztük
az országház múzeumát, ahol rövid filmeket vetítettek az építkezésről, sok kép
volt az épületről, nevezetes eseményekről.
Köszönjük a látogatási lehetőséget Pécs és térsége országgyűlési
képviselőjének, dr. Hoppál Péter úrnak!
Csoportunk a Látogatóközpont előtt

Játékos agytorna
városi döntője

„… jó szóval oktasd,
játszani is engedd
szép, komoly fiadat!”
József Attila

Kíváncsian gyülekezett a Pákolitz Közösségi Házban a hat háromtagú csapat
október 19-én délelőtt. A tavaszi online játékok után örültek a találkozásnak, a
közös játéknak, hiszen két éve nem volt ilyen megmérettetés.
Molnár Ferenc elnök köszöntötte a megjelenteket, Dombi Erzsébet, Iván Klára
és Lovák Ibolya elnökségi tagok látták el a zsűri feladatát. A játékot Radnóti Léda
vezette, ő állította össze a kérdéseket is.
Felváltva voltak szóbeli körkérdések és írásbeli tesztek általános ismeretekből,
irodalomból, történelemből, földrajzból, zenéből. Kellett tudni közmondásokat,
versidézeteket, zeneszámokat, felismerni szobrokat, festményeket, épületeket.
Többen jegyzeteket készítettek, hiszen ezekből a kérdés-válaszokból sokat lehet
tanulni, ugye a jó pap is…
A győztes csapat a Pécsi Szeniorok
II. helyezett a Vasutas lányok 2. csapata lett,
a III. díjat a Vasutas lányok 1. csapata nyerte.
Jól szerepeltek a Meszesi Nyugdíjas Klub tagjai, valamint a Furfangosok és a
Méhecske néven szereplő csapatok is.
Minden résztvevő jutalommal tért haza.

A képen a győztes csapat tagjai:
Koósz Istvánné, Pappné Németh Ilona és Pinczés Miklós

Előszilveszter
2021. december 30-án (szombaton) 16 órától 22 óráig
a Slyven Étteremben.
A

B

Pécsudvardi töltött
szelet,
rizs, csalamádé

Filézett csirkecomb
Pékné módra,
rízs, csalamádé,
1 pohár pezsgő

C
Rántott gomba,
rántott sajt,
rántott karfiol,
rizs, tartármártás

Belépő: 2.600 Ft
Jegyeket a „Nyugdíjasok Egyesülete Pécs” Székházában lehet megvásárolni
2021. november 3-tól, december 4-ig.

„LEGYÉLTEIS! MOST GENERÁCIÓS” programban diákok
közreműködésével hívjuk meg az idősebbeket is, hogy csatlakozzanak a
digitális világba.
További információ kapható:
https://legyelteis.hu/most_generacios/
Élménylelő Ifjúsági Egyesület
Tasnádi Zsófia
elmenytartanoda@gmail.com
A programra jelentkezni lehet egyesületünknél is.

Olvasmányajánló:
Mártonffy Zsuzsa: Akiknek két anyja van
Küzdelmes sorsok – személyes történetek az örökbefogadásról
A szerző újságíró és blogger, aki sajátja mellett két örökbe fogadott
gyermeket nevel férjével, azaz hiteles személy a témát illetően.
A családosok a gyereknevelés szépségeit és nehézségeit jól ismerik, akár
vér szerinti, akár örökbefogadott az utód. Egészen biztos, hogy csak a
szeretet, a gondoskodás, az odafigyelés számít ebben a törékeny
folyamatban, és hogy mindkét fél, a gyerek és a szülő is sokat tud adni a
másiknak.
A szerző élettörténetei betekintést nyújtanak az örökbefogadás
világába, tabuk, előítéletek és romantikus ideálok nélkül.

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 9-től 12 óráig
Telefon: 06-20/364-6607
Felelős kiadó: Molnár Ferenc

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

