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

Josef Weinheber: Kalendárium
Erdős június, fullatag.
A csillagos éjszaka nagy célt
mutat a férfinak.
(Ford.: Szabó Lőrinc)
Csuka Zoltán: Június
Édesen csurran a nyár a tájon,
mint cukordinnye, mézes a fény,
semmi se moccan, most nincs, ami fájjon,
duzzad az élet a föld kebelén.
Lány megy az úton, a válla kigyúllad,
pattan a lángja, s a rét peremén,
míg kaszája a rendbe fullad,
lobbanó szemmel áll s ég a legény.
Mintha az élet most újra születne,
s percnyi se lenne mögötte a múlt,
s szállva is állna, keringve örökre
csillag, mely égve az égbe kihullt.

Csoóri Sándor: Medárdi eső
Medárd nekünk megártott,
alaposan bemártott,
három hete csak zuhog,
ázik a bab s a murok,
petrezselyem zöldje is
és a holtak földje is.
Ázik, ázik a búza,
fejét a víz lehúzza,
beillene zsenge nádnak:
bokán fölül vízben állhat..."

Szent Iván éjszakája június 23-ról 24-re virradó éj a fény és a világosság
győzedelmét jelenti a sötétség és a halál felett. Irodalmi feldolgozása
Shakespeare Szentivánéji álom c. műve, melyhez Mendelssohn-Barthold írt
kísérőzenét 17 éves korában.
A pogány világban nagy jelentősége volt ennek az ünnepnek, a nyárközépi
tűzgyújtás a megtisztulást az újjászületést jelképezte. Ehhez a naphoz, a tűzhöz
kapcsolódó népszokások voltak például, hogy éjjel hatalmas örömtüzeket
gyújtottak, amelyeket körbetáncoltak, égő faágakkal megkerülték a
szántóföldeket a jövendő bő termés reményében vagy lángoló kereket
gurítottak alá a dombokon. A szerelmespárok átugrották a tüzet.

A tüzet az eladó lányoknak át kellett ugorniuk, a tűz körül álló falusiak a
Szent Iván tűzének átugrásából következtettek a lányok ügyességére, arra,
hogy ki megy férjhez előbb. Párosító énekeket is mondtak, ezek a dalfüzérek
néha több óra hosszat is tartottak („Hosszú, mint a szentiváni ének”). A tűzben
almát is sütöttek, ezt mágikus értékűnek tartották, a gyerekeknek adtak belőle,
hogy asztagokba rakták. egészségesek legyenek.
Június érleli a kalászt, majd kezdődik az aratás, Régen a férfiak haladtak
elől a kaszálással, mögöttük a "marokszedők", akik marokra szedték a lekaszált
gabonát, majd kévébe rakták azt, átkötötték és aztán asztagokba rakták.
Olvasmányajánló:
Linn Ullmannn: A nyugtalanok
Linn Ullmann, a svéd Ingmar Bergman filmrendező és Liv Ullmann
színésznő lánya. A nyugtalanok az ő családjuk története, érzékeny
visszaemlékezés, melynek elbeszélője édesapja memoárját szeretné megírni, ám
a munka során saját gyászával, félelmeivel találkozik szembe.
Elragadó könyv az emlékezésről, két öntörvényű művészről, az édesanyjáról
és édesapjáról, valamint kettejük közös gyerekéről.
Érdekességek júniusban született híres emberekről:
Sokoldalú magyar tudós volt Zsámboky János (1531. június 13.) történetíró,
bölcseleti és orvosdoktor, térképész, polihisztor. Külföldön tanult, 11 nyelven
beszélt. Miksa és Rudolf császár udvari orvosa, történetírója volt, könyv- és
kéziratgyűjteménye európai hírű. A humanista levélírás képviselője, emblémás
könyvek szerzője.
Szentgyörgyi István (1881. június 20.) kőfaragóból lett szobrász.
Budapesten a Harminckettesek terén áll a legismertebb szobra, a honvéd
gyalogezred emlékműve. 14 alkotása található a Magyar Nemzeti Galériában
Híres mondása: „A szobrász kifejező eszköze egyes-egyedül a forma”.
Joachim József karmester, hegedűművész, zeneszerző. Mint előadóművész
világhírű, zeneszerzőként kevésbé jelentős. Antonin Dvorak neki írta
hegedűversenyét, bár Joachim azt sose adta elő. Megismerkedett Liszt Ferenccel
és Richard Wagnerrel, baráti viszonyban volt a Schumann-házaspárral,
Brahmsszal (vele rendszeresen kamarazenélt, ennek köszönhető Johannes
Brahms 21 magyar tánca). Hubay Jenő Joachim tanítványa volt.

Egyesületi élet a járvány idején
Vajon mi kerüljön a júniusi Hírlevélbe, vajon az olvasó is kíváncsi arra, amire én
Lovák Ibolya, az egyesület önkéntese? Bízva abban, hogy igen, ezek mások
számára is fontosak, tettem föl az alábbi kérdéseket az egyesület elnökének,
kulturális felelősének, klubvezetőinek.
 Hogyan élted meg a bezártságot, hogy teltek a napjaid a járványhelyzet
bejelentése után?
 Hogyan tartottad a kapcsolatot vezető társaiddal, a klubtagokkal?
 Milyen terveid, terveitek vannak a jövőre vonatkozóan? Hogyan
indítjátok újra, folytatjátok a közösségi életet?
Először Molnár Ferencet, egyesületünk elnökét kérdeztem.
Bár több időt töltöttem az otthonomban, végig dolgoztam az elmúlt
hónapokat is. Vezető társaimmal, az elnökség tagjaival telefonon és emailben
tartottam a kapcsolatot, megbeszéltük a legfontosabb tennivalókat. Közösségi
programokat sajnos nem szervezhettünk. Ezeket a járvány elmúltát követő
időkre halasztjuk.
Az egyesület tevékenysége az elmúlt hónapokban a háttér feladatokra
korlátozódott.
A járványhelyzet bejelentése után első feladatunk volt az irodai
alkalmazottak home office-ban való munkájának megszervezése. Aztán az élet
hozta a többit. Levelezések, számlák kifizetése, pályázati elszámolások, stb.
Eleinte kissé döcögősen, később egyre rutinosabban ment a munka. Ez idáig
minden kötelezettségünknek eleget tettünk és beadásra került az egyesület
2019 évi Közhasznúsági jelentése is. Ennek az elfogadására új eljárási rend
született, mely lehetővé tette, hogy az elnökség és a felügyelő bizottság
szavazatával beadható legyen. Megtekinthető a https://birosag.hu/kozzetetelkereso oldalán, illetve az őszre halasztott küldöttgyűlésen ismertetjük majd.
A munka elvégzéséhez számos új informatikai programot kellett
megismerni, megtapasztalni az online konferenciát, megtanulni, hogyan lehet
dolgozni úgy, hogy csak telefonon, online vagyunk egymással kapcsolatban.
Pihenésként az udvarunkat, a kertünket rendeztem, szépítettem.
Nagyon várom már, hogy vezető társaimmal, a tagtársakkal személyesen is
találkozhassak. Amint a szabályok lehetővé teszik, újra összehívjuk a kibővített
elnökségi ülést, ahol megbeszéljük a jövőre vonatkozó terveinket,
megszervezzük az évek óta kedvelt közösségi programjainkat.
Addig is mindenkinek, türelmet, kitartást és jó egészséget kívánok!

Dombi Liza gondolatai járványos időkben
Kis remény mutatkozik ezekben a napokban a lassan két hónapos bezártság
után. A hírekből látjuk, persze sok ellentmondással, de ÉLED EURÓPA, ÉLED
MAGYARORSZÁG.
E héttől már az üzletek, éttermek, hotelek nyithatnak, bizonyos sportok
űzhetők-mindez kellő óvatossággal. A korlátozó jogszabályok védik az
állampolgárokat, ezért van, hogy a kulturális intézmények belső terei még
zárva, konganak a mozik, színháztermek, kulturális intézmények, múzeumok
egy része.
A közösségek várják, hogy visszatérjen az élet és újra együtt lehessenek,
programokat szervezzenek, művelődjenek, tanuljanak vagy segítsenek
másokon és önmagukon.
A 65. éven túl, mint nyugdíjas veszélyeztetett csoportba tartozom. Nekünk
leszűkült 3 órás bevásárlási időintervallum van előírva, amit én magam nagyon
nehezen viseltem. Nem azért, mert nem lehet megejteni ennyi idő alatt az
összes beszerzést, hanem a szabadság hiánya ijesztő volt számomra.
Megdöbbentő, bár értettem és értem a miértjét.
Március 8-án még a RIDIKÜL SZALONBAN Keszthelyen beszélgettem
közönségem előtt vidáman, a következő héten szembesültünk a különös
helyzettel. Persze előtte is hallhattunk a járványról ám az még nem tűnt
közelinek, ennyire drámainak. A betegek és halálesetek megijesztettek
mindnyájunkat - ez kétségtelen. A hivatalos napi információ áradat, plusz a
közösségi oldalakon megjelenő posztok, vélemények, hírek, álhírek, a politikai
csatározások oly mértékben borzolták az idegeinket, hogy már-már immunissá
váltunk az egészre. Bizalmam sok dologban megrendült.
Nem rendült meg a csodálatos természetben, most is kitavaszodott,
történjen bármi, éled a világ, csicseregnek a madarak, hallgatom ma például
Vivaldit, Mendelssohnt, a Pink Martini Zenekart és újra nézem a Bergman
filmeket és sok mást is. Ez még mindig lenyűgöző!
Na és a legnagyobb dolog a világon a SZERETET! Boldoggá tesz, hogy
szerethetek és szeretnek, addig van öröm és remény.
Persze nagyon is hiányoznak a közösségeim, a távoli családtagjaim, a
barátaim, az utazások, a rendezvények, a projektjeim, a feladataim és a siker.
Hiányzik a személyes jelenlét, a személyes kommunikáció, a mosoly, a nevetés,
a hangzavar és duruzsolás, és oh, még mi minden!
Remélem, jobban örülünk majd mindannak, ami jó az életünkben!
Jó egészséget, erőt és hitet a jövőben!

A járvány és a klub
A Szenior Teniszklub március 11-én tartotta a közgyűlését, ahol már érezni
lehetett, hogy az életünk nem úgy fog zajlani, mint ahogy megszokott .
A COVID-19 járvány megfékezésére, érdekünkben hozott kormányzati
intézkedések szükségessé tették, hogy a márciusi programjainkat (tarokk,
asztalitenisz) felfüggesszük. Ezt a tagság (mivel zömében a veszélyeztetett
korosztályhoz tartozunk) nagyon komolyan vette.
A Tüzér utcai telephelyre és a teniszpályára március végére, április
elejére tervezett munkálatokat átütemeztük, átszerveztük. Április elejéig csak
telefonos/számítógépes kapcsolatot tartottunk az aktív klubtagokkal. Tartva
magunkat a kormányrendeletben meghatározottakhoz a pálya
kiszolgáló/öltöző konténer felújítását elhalasztottuk a járványügyi korlátozások
teljes feloldásáig.
A teniszpálya karbantartását és előkészítését részletes tervezéssel és
önkéntes munkával ápr.03-tól kezdtük. A vállalkozó szellemű klubtagok –
védőmaszkban, kesztyűvel és párosával, az előírt távolságot tartva –
kitakarították a téli avartól és a letör faágaktól borított teniszpályát,
lemetszették a kerítés menti bozótot, kihordták a nyesedéket, valamint a kert
rendbetételét is megkezdték.
A húsvétot már már egy kitakarított pályával vártuk. Természetesen
hiányoztak a megszokott tarokk partik, a darts, az asztalitenisz és a
kirándulások is. A pálya játékra alkalmassá tételére külsős pályaépítőket nem
találtunk – a megkeresettek egyszerűen nem vállalták. Tehát ahhoz, hogy a
pályát használhassuk magunknak kellett felújítani.
A húsvéti ünnepek utáni munkálatok elsősorban férfi sporttársakat
igényeltek. A már jól bevált módszerrel egy – két ember, maszkban és
kesztyűben, délelőtti és délutáni váltásban, keményen dolgozva rendbe tette a
pályát. Van még tennivaló, de majdnem tökéletes a salakpálya, új bejárati
kapuk készültek, megújultak a padok, lecseréltük az esőbeálló korhadt
borítását, felújítottuk a pályalehúzókat.
Nemcsak a pályán tevékenykedtünk, az „erősebb nem oszlopos tagjai”
alapos takarítást végeztek az öltöző konténerben, feljavították a petanque
pályát, és rendezték a kertet. Mindezt, úgy, hogy a korm. re. rendelkezései
szerint nem lazultak – betartottuk az előírt védőfelszerelés használatát,
valamint a szükséges „szociális távolságot” - nagyon sokat tettünk azért, hogy a
pálya használható legyen.

A PVTC pályán (megfelelve a re. szerint végezhető „Egyéni szabadidős
sporttevékenység” körülményeinek) ápr.20-tól már lehetséges volt a a „szingli”
tenisz – azaz szigorúan csak 2 fő játszhatott, hát csak irigykedtünk. Igyekeztünk
befejezni a teniszpályánk karbantartását/felújítását, hogy május 1-től mi is
szinglizhessünk!
A 170/2020 (IV.30) korm. re. alapján, edzés jelleggel az első májusi
héten megindult a klub sportélete. Bízom benne, hogy a korlátozások
enyhítésével a közös programjaink (tenisz, petanque, tarokk, darts és
asztalitenisz, kirándulások) is megvalósulnak és azokban többen, aktívabban
vesznek részt. A versenyekre, azonban csak a tényleges feloldások után
kerülhet sor.
Hálásan gondolok azokra, akik ebben a négy hétben oly sokat tettek a
közösségért, nem sorolom fel a résztvevőket, mert sokan voltunk. Megértem
azokat a klubtagokat, akik jelezték, hogy biztonsági rendszabályok betartása
mellet sem vállalják a közös tevékenységet.
A vírusos járvány csak csitult, nem múlt el, a klub tagjainak zöme a
leginkább veszélyeztetett korosztályba tartozik. Ezért kértük, hogy a klub
valamennyi pályáját kizárólag teljesen egészségesen látogassuk és
azokat mindenki a saját felelősségére használja. Vigyázzunk a saját és mások
egészségére!
Pécs, 2020.május 20.
Czoller Ernő
klubvezető

A Postás Távközlési Nyugdíjas Klub március 10-én tartotta nőnapi
megemlékezését. Nem sejtettük, hogy a jól sikerült összejövetelt pár nap
múlva szigorú szabályok követik.
A Kormány vészhelyzetet hirdetett a magyar emberek egészségének
védelmében a koronavírus járvány megfékezésére. Mi is csökkentettük, azaz
nem tartottunk azóta klubfoglalkozásokat.
Komoly változás az emberek életében. Bizonytalanság, félelem, hova
mehetünk, mit tehetünk. A kijárási korlátozások, nem találkozhatunk
szeretteinkkel, barátainkkal, nem ölelhetjük meg egymást.
Azonban, fontos a kapcsolattartás, ezt mindannyian tudjuk. A klub tagjaival
éreztetem az összetartozást a karantén idején is. A személyes találkozás
elektronikus formában történik. Napi szinten „beszélünk” online módon, ill.
telefonon. Megköszönik, hogy gondolok rájuk, érzik a törődést. A kijárási
tilalom szabályait mindenki betartja.
A klubtagok többsége szerencsés helyzetben van, családi házban élnek.
Nem érzik a bezártságot. Gondozzák kis kertjüket, melyről nap mint nap
beszámolnak. Csodálatos fotókat küldenek a szép növényeikről, finom étkeik
készítéséről. Megtanultunk kenyeret is sütni!
A nevetés stresszoldó hatása orvosilag igazolt. Küldünk tréfás üzeneteket is,
hogy mosolyt csaljon arcunkra.
Jómagam „MARADON nyaralok”, türelemmel hajtok a cél felé, nem
sürgetem az időt!
Barhóné Szabó Anna
klubvezető

Amikor még együtt ünnepelhettünk

Környezetbarát energia
Ügyfélszolgálat
A 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 melegvízzel. Biztosítja az ehhez szükséges
berendezések
üzemeltetését,
karbantartását.
120
km
hosszú
vezetékrendszeren
és
20
km
közműalagúton keresztül, 627 hő-központ
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-

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:
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

