Olvasmányajánló

HÍRLEVÉL

Carsten Henn: A könyvsétáltató
Szívmelengető történet a könyvek varázslatos erejéről és a
hétköznapokban megbúvó csodákról.
Ez a bűbájos regény eszményi ajándék minden könyvbarátnak
„Az írott szó maradandó,
mert van, amit más módon
jobban kifejezni lehetetlen.”
A hetvenes éveiben járó Carl Kollhoff nem mindennapi könyvesbolti eladó. Esténként, zárás után
gondosan becsomagol néhány könyvet, mintha ajándékba adná, és házhoz szállítja azokat kivételes
ügyfeleinek a város festői utcácskáiban tett körsétáján. Már-már barátság fűzi ezekhez a különös,
álomvilágukba zárkózó emberekhez, mert ő a fő kapcsolatuk a külvilággal. Carlt mindannyian egy-egy
irodalmi alakra emlékeztetik, képzeletében népszerű regényhősök tulajdonságaival ruházza fel őket,
miközben csupán annyit tud róluk, hogy milyen olvasmányt várnak tőle hétről hétre.
Egy nap azonban váratlanul mellé szegődik Sasa, egy kíváncsi és cserfes kilencéves kislány, aki
nemcsak az idős könyvkereskedő világát forgatja fel fenekestül, hanem vásárlói olvasási szokásait, sőt
életét is...
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Juhász Gyula: Isten kezében
A júniusi napnak záporában,
Mely aranyat nyilaz álmatagon,
Lyukas nadrágban és kehes kabátban
Öreg csavargó alszik a padon.
Körülötte az élet dele forr, zúg
És robognak a ringó gépkocsik,
Lógó fejjel más világba fordúl
És egy boldog májusról álmodik.
Elnézem én gyöngéden és irígyen,
Az élete és padja oly kemény,
De ő most végtelen puhán, szelíden,
Bizton pihen az Isten tenyerén.
Ady Endre: Júniusi dalok
I.
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...

II.
Kinek ilyenkor pénze van,
Az pompás gyorsvonatra ül,
Nyaral, fürdőzik és üdül.
Kinek ilyenkor pénze nincs,
Az a Körös-vízben csücsül...

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...

Kihal a város rövidest,
Ki itt marad, ki elrepül,
Ám félek, később kiderül:
Majdnem mindenki itt marad
És a Körös – benépesül...

Június a Nyárelő hava, az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban.
Nevét Junóról (római istennőről) kapta, aki Jupiter felesége volt. A 18.
századi nyelvújítók szerint a június: termenes. A népi kalendárium Szent Iván
havának nevezi. Az Arvisurák szerint Napisten hava. (Az Arvisurák a modern
keleti egzisztencialista filozófia alaptételei; a szó jelentése igazszólás).

Jeles napok:

Környezetbarát energia

június 4. A magyar fájdalom napja, trianoni
békeszerződés aláírásának emléknapja (1920)
és a nemzeti összetartozás napja 2010 óta.
június 5. Környezetvédelmi világnap 1972-től
június 8. Óceánok világnapja
június 14. Véradók világnapja
június 21. A zene ünnepe és a jóga világnapja
június 27. Cukorbetegek világnapja
június első vasárnapja Pedagógusnap
harmadik vasárnap Apák napja

Központi ügyfélszolgálati iroda:

Pedagógusoknak
Ember,
maradj a mának,
légy ember,
eszelősen álmokat ne kergess,
adj magadból mindent,
tanítsd a jót,
hamis elvekkel ne fogadkozz!
Hogy becsaptak, hát megesik,
de ne üss vissza kérlek!
A próféta tiszta szent hitével
dalold a szépet!
Jóságodért nem kapsz kincseket,
Heródesi ajándék nem illet
EZÉRT
maradj Embernek,
egyszerűen és tisztán,
és ne várd,
hogy gyémánt legyen a kriptád,
és virágot se várj,
s ha mégis kaptál:
a hálát olvasd a szemekből,
bennük mindent megtalálsz!
(Radnóti Léda)
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Elektronikus levelezési cím:
ugyfelszolgalat@petav.hu
E-ügyfélszolgálat:
http://petav.hu/ugyfelszolgalat/
Ügyfélfogadás időpontjai:
Magyar Lajos utcai központi
ügyfélszolgálat:
hétfő: 8-tól 15-ig,kedd: 8-tól 15-ig
szerda: 8-tól 15-ig,csütörtök: 8-tól
20-ig péntek: 8-12 óráig
Búza téri kihelyezett
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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 meleg-vízzel. 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: 72/503-400
Ügyfélszolgálat: 72/503-402
e-mail: petavkft@petav.hu

hétfő, kedd, szerda: 8-tól 15-ig
csütörtök: 8-tól 17-ig

péntek: 8-12 óráig
Regisztráljon
awww.teleszamla.vectrum.hu
oldalon!
Honlap:www.petav.hu

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.

Hírek

Tavaszi Kulturális Találkozó képei

Küldöttgyűlés

Hallgatóság,
dédunokák

Zsűri

Pécsváradi
Hagyományőrzők

Martinus Kórus
Pélmonostor

A Nyugdíjasok Egyesületének küldöttgyűlését tartották meg május
17-én. Az elnökség reszortfelelőseinek beszámolóját a küldöttek
egyhangúlag elfogadták. A közhasznúsági jelentést, a költségvetése
tervet, a Felügyelő Bizottság jelentését, az Alapszabály módosítását és
az új elnökségi tagok megválasztását is megszavazták.
Az elnökség tagjai közé választották Bodnár Lászlónét, aki egyben a
Belügyi Szervek Baranya Megyei Nyugdíjas Klubját is vezeti. Az
elnök javaslatára Lovák Ibolyát gazdasági elnökhelyettesnek
választották meg a küldöttek.
Gratulálunk! Új feladatukhoz sok erőt és jó egészséget kívánunk!
KÉP?

Kis-balatoni kirándulás képei
Kárókatona telep

Matula bácsi
kunyhója

Színházban voltunk

Pálos
vízimalom
Fekete István
írógépe

Május 18-án egy koradélutáni előadáson nézhettük meg Puccini
örökbecsű operáját, a Bohéméletet a pécsi Nemzeti Színházban. Nagy
élmény volt a modern díszlet, a balettkar, a gyermekkar és az énekkar,
valamint a ragyogó szólisták összteljesítménye. A rendhagyó jelmezek, a
nem mindennapi rendezés igazán széppé tette ezt a napot.
Köszönet a szervezőknek a tiszteletjegyekért!

Szép ünnep volt Pécsett

A KIS-BALATON VÍZI VILÁGA kirándulás
(így látta a szervező)

„Amíg egy nép énekel,
messzire hallatszik,
hogy létezik.”
(Sütő András)
A PKK Apáczai Művelődési Háza adott otthont immár negyedszer a
Szépkorúak Tavaszi Kulturális Találkozójának szombaton (május 29-én).
Pavlovics Attila igazgató köszöntötte a megjelenteket, Molnár Ferenc, a
Nyugdíjasok Egyesületének elnöke nyitotta meg az ünnepséget, majd Radnóti
Adél műsorközlő vezette a műsort, bemutatta a szereplőket.
A szakmai zsűri tagjai voltak:

Almási Éva Kazinczy-díjas magyartanár
Heil Helmut néptáncoktató, koreográfus
Tóbiás Zoltán népzenész

Érkeztek szereplők Szekszárdról, Dombóvárról, Harcról, Harkányból,
Pécsváradról, Somogyjádról és Kaposvárról, no és persze Pécsről. Voltak
kórusok, népdalkörök, néptáncosok, örömtáncosok, modern táncot táncolók,
versmondók, népdalénekesek és hangszeres szólisták. A 20 műsorszámból a
zsűri 12 produkcióra adott „kiemelkedő” minősítést, öt „színvonalas és három
„dicséretes” eredmény született.
Pélmonostorról érkezett egy 30 tagú kórus (Martinus), nagyon hangulatos
műsort adtak, horvát számokat énekeltek, s a közönség vastapsa kíséretében
magyar népdalt is.
Láttunk felcsíki táncokat, matróztáncot, örömtáncot, szebényi táncot,
sárközi karikázót, hallottunk katonadalokat, Rába-közi, mezőségi és bukovinai
népdalokat, hallgattunk Petőfi- és Arany-verseket, citerást és tárogatóst
különböző tájegységek dalaival.
Az eredményhirdetésre várva a szereplők és a nézők is fogyaszthattak
süteményt, üdítőt; baráti beszélgetések folytak, jó hangulatban telt a délután. A
két év járvány miatti kihagyása után nagyon jó volt ismerősökkel találkozni.
A zsűritagok kérésre szakmai véleményt, tanácsokat adtak a
csoportvezetőknek, szólistáknak – ebből a szempontból is nagyon hasznos volt
ez a találkozó.
Köszönet a helyi segítőknek, a szervezőknek, az egyesület irodai
dolgozóinak, akik igen sokat tettek ezért a rendezvényért, valamint köszönjük
a zsűrinek a szakmai értékelő munkáját!

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó csodás Kis-Balaton nevének
hallatán egész biztosan beugranak a gyerekkori emlékképek Matula bácsiról és a
Tüskevárról. Engem is a filmben látott szinte érintetlen táj, a növényvilág, a
madarak világa vonzott, amikor az Utazási Klub szakembereivel elterveztük a
május 5-i kirándulást.
A korai keléskor már nem voltam biztos abban, hogy én ezt látni akarom.
Persze győzött a kötelességérzet, – 53 ember vár a busznál –, menni kell.
Megérte, mondtam ezt a nap végén, és mondom most több hét távlatából is.
Annyi madarat egész életemben nem láttam még, mint ezen a napon. Voltak ott
gémek, kócsagok különféle récék és ludak, a picike jégmadár és rétihéja is.
Különleges látványt nyújtott a többezer létszámú kormorán vagy más néven
kárókatona telepe. Folyamatosan kattogtak a fényképezőgépek.
A Diás-szigeten a Fekete István emlékházat láttuk, és bekukucskáltunk Matula
bácsi kunyhójába. Fekete István írógépénél nem tudtam megállni, hogy néhány
billentyűt meg ne érintsek.
A Kányavári-szigeten kíséret nélkül tudtunk sétálni, aminek nagyon örültem,
mert a tériszonyom miatt csak óvatosan, saját tempómban tudtam haladni a
szigetre vezető különleges hídon.

Kápolnáspusztán bivalyokkal találkoztunk. Bár ott kíváncsiskodtak a kerítés
mellett, és engedték magukat megsimogatni, örültem, hogy a kerítés erős és áram
is van benne.
A nap meglepetése volt a Zalamenyerén található, teljesen felújított Pálos
vízimalom. A tulajdonos házaspár mindent összegyűjtött, amit csak a környéken
találtak. Az autentikus környezetben pedig hangversenyeket, irodalmi esteket
szerveznek.
Végül a Zalavári Emlékparkba látogattunk. Számomra a Kis-Balaton Házban
történt vetítés volt még érdekes. A film összefoglalta a nap folyamán látottakat.
A programból már csupán a közös vacsora maradt hátra. Hát ez is emlékezetes
volt. A hatalmas adag étel elfogyasztása után jól esett egy pohár finom bor.
Lovák Ibolya

