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Pinkamindszent

„Józan ész soha sem áldoz fel pillanati vagy igen kis időre terjedő haszonért, habár ma nyulhat is hozzá,
jövendő nagyobb `s tartósb hasznot; de inkább az ideigóráiglani rövid nyomást a várható hosszabb kellem
miatt békével türi.”
Széchenyi István

TISZTELT PINKAMINDSZENTIEK!
Egy éve még nem gondoltuk volna, hogy falunk fogadott búcsúját, Szent
Flórián ünnepét nem tudjuk közösen -az eddig megszokott módon- megtartani. Ez
a tény azonban nem gátol meg Bennünket abban, hogy emlékezzünk a falunkat
sújtó tűzvész utáni összefogásra, elődeink fogadalmára.
Kérek Mindenkit, alkalmazkodjon a járvány miatt kialakult veszélyhelyzet
szabályaihoz, gondolataiban idézze fel a múlta apró morzsáit és szűk (családi)
körben tartsa meg a Flórián napot!
Fontos, hogy tudjunk alkalmazkodni. a megváltozott körülményekhez,
mivel ez a túlélés egyik legfontosabb feltétele. Közben tartsuk szem előtt
értékeinket, maradjunk meg embernek, legyünk embertársainkkal megértők,
gondoskodjunk az elesettekről, felesleges zűrzavart ne keltsünk!
A gyógyszerellátás a mai napig akadozik. Kérjük Önöket, hogy a hiány
miatt felajánlott cseregyógyszerről előre szóljanak, ha nem megfelelő!
Feleslegesen ne kelljen kiváltani.
A bevásárlásokhoz, kérjük, a listákra a mennyiségeket és a termék fajtáját
pontosan írják oda, illetve a boltot, ahol az adott árut be szokták szerezni. A
falugondnok több áruházba is jár, kérjük, segítsék ezzel is a munkáját!
A listákat továbbra is hétfőn délig kell leadni.
Többen jelezték, hogy igényük lenne még maszkra. A településen minden
házbába eljuttattuk az önkormányzat által finanszírozott és önkéntes munkával
megvarrt maszkokat. Aki elvesztette vagy az első kézbesítés során nem talált
megfelelő mennyiséget a lezárt borítékban, kérjük igényét jelezze Zsuzsinál,
Áginál. Természetesen minden pinkamindszenti lakosnak biztosít az
önkormányzat 1 db mosható maszkot.
Anyák Napja alkalmából köszöntök a magam és az önkormányzat nevében
minden Édesanyát, Isten éltesse őket és adjon nekik kegyelemmel teli, boldog
életet!
Eddigi türelmüket és a szabályok betartását köszönjük, gondoskodó barátsággal:
Csiszár István
polgármester

ORVOSI ELLÁTÁS
2020. május 1 – június 30. között a háziorvosi rendelést Dr. Jójárt Tibor látja el.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a háziorvosi körnap továbbra is elmarad!
Kérjük, hogy a háziorvost gyógyszerfelírás végett ne keressék fel személyesen,
helyette telefonon egyeztessenek panaszaikról, gyógyszercserékről. A rendelőt
kizárólag sürgős esetben lehet csak felkeresni!
Gyógyszerek felírásáért, táppénzes és egyéb egészségügyi papírokrét Móricz
Júlia asszisztenst keressék telefonon (+36/94/532-004), aki részletes
felvilágosítást tud adni.
Dr. Jójárt Tibor rendelése Vasalján:
kedd:
08.00-11.00
csütörtök: 13.00-16.00
Kérünk Mindenkit, hogy tartsák be a rendelési időt, illetve viseljenek szájmaszkot
kesztyűt!
Nagyon sürgős esetben a doktor úr Csákánydoroszlóban (Vasúti u. 23.) a
következő időpontokban fogad betegeket:
hétfő-szerda-csütörtök-péntek: 08.00-11.00
kedd:
13.00-16.00
A rendelő száma:
+36/94/542-005
Doktor úr a gyermekek és csecsemők ellátást, valamint a tanácsadást is a rendelési
idejében végzi.
Megértésüket, türelmüket kérjük és egyúttal köszönjük a körzetünkben
helyettesítő orvosoknak és az asszisztenseknek a kitartó munkát!

Az esztendőben kell, legyen a településnek ünnepnapja, akkor is, ha ez jelen
helyzetben otthonainkban, szeretteink körében vagy a számítógépek képernyői
előtt valósulhat meg. A VI. Szent Flórián Fesztivál és Búcsú összetartozásunk
szimbóluma, a tenni akarás, a közösség megerősítésének rendezvénye. A
hagyomány őrzése, a jelen jóízű megélése és a jövő tervezése mind-mind részei
ezeknek a napoknak. 2020-ban szerettünk volna egy kicsit barokkos programot
életre kelteni magyar-török csatával, templomi koncerttel, különleges étkekkel,
játékokkal, sok sporttal Pinkamindszent történelmét feldolgozva.
A szervezés egy része már mögöttünk áll, így lehetőségünk nyílt odaadó emberek
segítségével egy-két morzsát más módon eljuttatni Önökhöz, és szeretném
buzdítani Önöket, hogy játsszanak velünk!
A múlt héten kértem Önöket, hogy készítsük el Szent Flórián batyuját, amelybe
továbbra is várom a hétvégén elkészített ételek, sütemények fotóját (emberi öröm
is lehet a fotókon). A süteményekről legalább két fényképet szeretnénk kérni:
egyet, amin látszik tálalva az egész (vagy szeletelve) és egy közelit egy szeletről.
Az ételekről is két képet szeretnék: egyet a fazekban (akár főzés közben is) és
egyet tányérban tálalva.
Az alábbiakban pedig kalandra hívom Önöket. A török-magyar csata helyett
nézzék meg „A koppányi aga testamentuma” című filmet! Alant a linkek:
https://upvid.host/embed-9mx5clct79yx.html
https://videa.hu/videok/film-animacio/a-koppanyi-aga-testamentuma-1967-RDGGgyRJpNn3ibvM
https://indavideo.hu/video/A_koppanyi_aga_testamentuma

De ha csak beírják a youtube csatornán a film címét, akkor is megtalálják! Az is
játsszon, aki „csak” olvasta Fekete István regényét. Készítettünk egy vetélkedőt
Bálint Csabával, Pendli Gitta segítségével, amit papír alapon, és online is ki lehet
tölteni és visszaküldeni! (Az online változatot felteszem a facebook-oldalra,
Pinkamindszent honlapjára, de e-mail-ben is elküldöm) Mindenki egyet legyen
szíves kitölteni, azaz egy család maximum 6-ot!

A koppányi aga testamentuma - totó
A film megnézése után, töltsd ki!
(Tegyél x-et a megfelelő helyre vagy írd az üresen hagyott helyre a választ!)
Pinkamindszent, IKSZT 2020 – VI. Szent Flórián Fesztivál

1. Mit jelent az aga szó?
faágat szedő
török katonai rang
búzafajta
2. Melyik kezében fogja a kardját Babocsai László?
bal
jobb
nem vívott
3. Mit jelent a testamentum szó?
torna
végakarat
vízi növény
4. Életem a kezemben tartom, mint... (fejezze be a vitéz nótát!)
kardom
virágom
poharam
5. Mikor írja Babocsai László a párbajra hívó levelet?
1586. április 2.
1585. Szent György havának 5. napján
1586. május 2-án, szerdán
6. Mi a neve Oglu aga lányának?
Zulejka/Tara
Ajsa
Dusmata/Zsuzska

7. Sára asszonynak mi a kedvenc virága?
rózsa
tulipán
szegfű
8. Hová vitt lisztet Csomay kapitány?
Fellegvárba
Bolond várba
Kis várba
9. Hogy hívják Bolond vár kapitányát?
Kelemen Richárd
Kales Rudolf
Jó Géza
1. A lápi szigeten miből készül a kunyhó?
nád
zsúp-szalma
tégla
2. Melyik magyar tó mellett játszódik a történet?
Tisza-tó
Fertő-tó
Balaton
3. Hogy hívják a férfi főszereplőt alakító színművészt?
Szivacs Benő
Benkő Péter
Vaszil Gomez
4. A Babocsai udvarházban két Mátéval találkozunk. Hogy nevezik őket?
Füles Máté/Kopasz Máté
Öreg Máté/Kis Máté
Gyere Máté/Menj Máté

13+1 Amennyiben olvastál még Fekete Istvántól írást vagy láttál filmes feldolgozást
művéből, kérlek, nevezd meg!

Korod
0-6 év
7-11 év
12-14- év
15-18- év
18 fölött

Lakóhelyed (Település neve):

Hogyan töltötted ki a totót?
egyedül
szüleimmel (anya, apa, nagyszülő)
testvéreimmel
barátokkal

Nehéz volt-e a totó?
Igen
Nem
Jelige megadása az értékeléshez (kötelező)

Köszönöm, hogy játszottál velünk! Juttasd vissza a kitöltött totót Ágihoz!

Tóth Csaba (Vasszécseny): Anya gyermekével
(rézkarc)

Fekete István 120 éve született, és 50 éve hunyt el. Egyúttal játékot is indít a
könyvtár, amin apró jutalmakat lehet szerezni, az alábbi kategóriákban:
• Olvasd újra (felnőtteknek):
Fekete István egy regényének elolvasása és pár gondolat leírása arról, hogy
az újra olvasáskor milyen élményekkel gazdagodott vagy mire emlékezett
vissza a könyv kapcsán
• Szöveg és kép (felnőtteknek és gyerekeknek): Fekete István egy
regényének elolvasása, utána a belőle készült film megtekintése, majd pár
észrevétel lejegyzése arról, milyen különbségeket vélt felfedezni a kettő
között!
• Írd tovább (gyermekeknek): Fekete István Vuk című meséjét írd tovább
(azaz mi történik Vukkal és Ínnyel a későbbiekben, esetleg ma hogyan
alakulna sorsuk)
• Kép-zelet (gyerekeknek és felnőtteknek): bármilyen technikával (rajz,
festés, fotó, film) illusztrálj egy Fekete István regényt! Kisebbeknek lehet
választani egy rövidebb elbeszélést is a kötetekből! Minimum 5 kép, fotó,
illetve egy kisebb (5 perces) film lehet! A képzeletedet engedd teljesen
szabadon! Alkoss, amennyit csak bírsz!
• Írni jó (gyerekeknek és felnőtteknek). szabadon választott műfajban (vers,
esszé, elbeszélés, kicsi fogalmazás) a kedvenc állatomról, az udvarunkról,
a természetről.

A könyvtárban megtalálható kötetek:
1. Bogáncs – egy pulikutya kalandos története (fiataloknak és
állatbarátoknak ajánlom)
2. Csend és 21 nap – két regény egy kötetben: a Csend az író gyermekkorába
kalauzolja az olvasót egy nyári vakáció lenyomata, a 21 nap pedig színes
elbeszélések füzére, természeti jelentek és állattörténetek egymásutánja
(kisebbeknek és rajzolni vágyóknak ajánlom)
3. Csí és más elbeszélések – szereplők: Csí, a fecskeasszony, Hú, a bagoly,
Kele, a gólya, egy katona, aki hazatér, a szél, és egy titkos kalendárium
(felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt ajánlom)
4. Erdei utakon – elbeszéléskötet az erdő rejtelmeiről (vadállatok
szerelmeseinek, vadászoknak, mindnekinek)
5. Gyeplő nélkül – regény – egy (ajkai) nagybirtok története, természetesen
az állatok innen sem hiányoznak, ezúttal Mackó kutya és kölykei (azoknak
ajánlom, akik szívesen olvasnak korrajzot és elmerülnek a társadalom
rejtelmeibe)
6. Hú – a bagoly regénye (mindenkinek)
7. Karácsonyi látogatók – novellák a vidéki életről (mindnkinek)
8. Kittenberger Kálmán élete – életrajzi regény (vadászoknak)
9. A koppányi aga testamentuma – a középkori Magyarországon
játszódó regény főhőse egy fiatalember, aki küzd törökkel és császári
katonával…
10.Lutra – egy vidra regénye, a folyók, nádasok világa (horgászoknak,
kis lurkóknak is ajánlom)
11.Magasles – Egy vércse és egy fiú találkozása, a regényt Nagy Domokos
Imre fejezte be az író halála után
12.Téli berek – regény – Ladó Gyula Lajos, Matula bácsi….
13.Tüskevár – regény – Ladó Gyula Lajos, Matula bácsi….
14.Vadászatok erdőn-mezőn – elbeszélések, történelem és természet, vadászat
és filozófia. (mindenkinek ajánlom)
15.Vuk – magyarázat nélkül (mindenkinek)
16. Zsellérek – az egykor betiltott regény a tanácsköztársaság kritikája. Hatott
rá a 2 világháború. A módosabb gazdák szemszöge (felnőtteknek)
A játék 2020 szeptember 1-ig tart! Nem csak pinkamindszentieknek!

HÉTVÉGÉRE:
Szabó Lőrinc
AZ ANYÁK

Szilágyi Domokos
ANYÁM

Csak egy voltak kivétel, az Anyák.
Szentek és ápolónők: a csodát,
a jelenést láttam bennük. A nagy
odaadást, az aggodalmakat,
a virrasztást, a könnyet, s mind, amit
a nő szenved, ha otthon dolgozik,
a gondviselést. Hogy testileg mi a
férj, feleség s a család viszonya,
nem sejtettem-kutattam. Valami,
éreztem előre elrendeli,
ki hol álljon, mi legyen, öröme,
bánata mennyi, milyen gyermeke,
és ezen változtatni nem lehet.
A férfi maga küzdi ki szerepét,
a nők az eleve-elrendelés:
ők a béke, a jóság, puhaság
a földön, a föltétlen szeretet...
Anyám, nyújtsd felém öreg kezedet!

Kiment a kertbe. Lába alatt
füvek kacarásztak; a vén diófa
meg-meghajolva
gordonkahúrként bongott.
S mint az árnyékok alkonyatkor,
úgy kóvályogtak feje fölött
a gondok.
A paprikák illedelmesen
utat nyitottak néki,
s apró paradicsomtövek
megannyi mosolygó bokra
úgy totyogott utána,
miként hajdani emlékei,
s miként majdani unokái:
némán, szoknyájába fogódzva.
Surrogtak a lehulló napsugarak,
a sötétedő ég aszott-kedvűen hallgatott.
Arcán mosoly suhant át: és mosolya
nyomán
halkan fényesedni kezdtek a csillagok.
Csönd volt, hatalmas csönd. - Virágok
szirmain
a hűvös harmat ájultan hevert.
A növekedő estben
napos holnapokat dédelgetett anyám s mintha ringatta volna, lassan elaludt a
kert.

SZENTMÁRTONI JÁNOS: SZERDA?
Ma szerda van? – kérdi lányom kíváncsi szemmel,
kezében ceruza, gondolom,
le akarja rajzolni a szerdát,
Nem, kislányom, ma kedd van – hangzik korrekt
válaszom,
kiemelve fejem a versből,
Csütörtök van, ugye? – bukkan elő újra,
kezében egy másik ceruza,
Nem, kislányom, ma kedd van,
holnap szerda lesz, aztán csütörtök – felelek
némi ingerültséggel,
Apa, hétfő van? Ugye, hétfő van, apa? – ostromol
ismét,
egyre lázasabban,

nem válaszolok, próbálok nyugodt maradni,
nem hagyja annyiban, térdemre csap,
Apa, beszéljél!,
Anna, már mondtam, milyen nap van!,
Szerda? – kérdi csodálkozva,
Nem, nem, nem, kedd van, kedd,
és ha nem hagyod abba, elrohanok
a világ végére,
Anya itt marad? – bizonytalanodik el
néhány pillanatra,
Igen, anya itt marad!
Kis gondolkodás után teregető édesanyjához siet,
őt faggatja tovább,
Anya, ma szerda van? Vagy hétfő? –
s még hallom, ahogy – apa– döngő léptekkel
trappol a világ vége felé.

Szécsi Margit:
Esély

mint vemhes oroszlán az étkét:
kíván az isten világ-végét.

Drótokkal szegett hegygerincen,
lépkedünk porladó bilincsen
mert előttünk azok haladtak
kik e vasakból kirohadtak.
Járunk az ősatyák porában,
koponyájuk hóharmatában.
Nincs a kínok kertjének mása,
holtaknak nincs feloldozása.
De mi törtetünk okkal, érvvel,
megkötözött zsiroskenyérrel.
Mi, a világot megnyerendők:
kártyázni hívjuk a Teremtőt.
Nincs egyebünk a négy királynál,
íjjas-szíjjas lapos hadánál,
kétdimenziós pej-lovánál,
zsebünkben ott a négy világtáj.
A figurák derékba-vágva,
nincs gonduk életre-halálra,
kifestett báb-orcájuk békés,
merev mosoly, semmi emésztés,
íj-idegük is cipőpertli,
ezekkel kell minékünk nyerni.
Jövünk öröktől étlen-éhen,
sziluettünk is forr az égen,
jóllakatni hol az a hentes!
Fohászkodunk a fegyelemhez.
Lekuporodunk csöndben együtt,
a kenyérkét immár megettük,
életünk egy van, pénzünk semmi,
jaj, a szív szégyell visszamenni.
Ej, követeld az odvas fától
jussod, ki rádmaradt apádról,
az odakötött borju árát,
ha már a farkasok lerágták!
Szemközt a kopáros hegyoldal,
betenyerelve puszta hanttal
kiket növeszt növekvő árnyék.
Aki veszít: oda az átlép.
Nézünk átra, magaslatára:
hát temető az, s csupa páva!

Kegyúrban a kegyes kegyelmet teremtődben ne kutass rendet,
az értelem bennünk világít,
Teremtmény, tarts ki éjszakádig.

Megúnta az isten a harcot,
nem óhajt többé hadi-sarcot,
únja kuruccát és labanccát,
a szegények pörét s kudarcát,
rabjainak tetves gabancát az isten befejezte harcát.
Kíván nehéz halotti pompát,
teliholddal-tömött aortát,
kíván, kívánós egy Gigászra:
az elképzelhetetlen gyászra -

Megúnta az isten a harcot,
kioltja az emberi arcot.
De mi az ember alkonyába
jöttünk mint hajnalhasadásba,
játszani jöttünk - a fegyvert még
apáink kezéből kiverték.
Mi, birtokosai a szónak
föltesszük legtisztább valónkat,
s úgy játszunk felvirított lappal
hogy lásd: mi van a kártyapakkban.
Mi van? Ami lehetne. Ünnep.
Szív-királyok elevenülnek,
szüreti hősökkel a présház kondákkal hömpölyög a makkász,
festett fodor víz: tenger-rengés,
íme, a szép világteremtés,
zendül a zöld leveles erdő,
betyárral s szűzekkel kerengő,
folyó zuhog, csónak lavíroz,
szeretők készülnek a csókhoz,
s amitől elidegenültünk:
van s értünk van s virágzik
telkünk,
indázik tök, töklevél támad,
szára növekszik pikulának,
ernyője napsütésben kendő,
termése dagadt marhabendő,
csíráznak boldog vetemények,
varjat űznek piciny cselédek,
fúj furulyát Kuoni Pásztor,
ittasulunk bodza szagától,
este a kertek alját lámpák:
bemozogják jánosbogárkák,
pihen a sólyom, sapka rajta,
meglódul a torony harangja csönd lesz, törlünk kenyérrel üstöt,
kezdenek hangolni a tücskök,
feljő a hold, a göncöl-csillag,
siheder ölel, anya altat,
feljő a nap, család megéled,
munkál a test, pihen a lélek,
arató izzad - vén csősz fázik,
rőzsén a tündér láng virágzik,
nagy havas tél van, nagy tavasz
jön,
ibolyás a vitézi öltöny,

tubarózsa a nők kalapja,
s máris a sors kévébe-rakva iszunk, íjat ajzunk, cicázunk,
újévből új évbe bokázunk,
vért adunk festett vérű Ásznak,
Tell Vilmosnak, Stüszi
Vadásznak,
szép vénségből szép ifjúságba
újulunk mint szív-ábrás nászba,
s kiterítjük eléd a kártyát:
Szent, szent, szent az élet, ha
látják,
közös szemünktől szép a reggel,
szent az élet, Úrunk ne vedd el Már az első ütés megingat:
körünkből kiromlik egy Csillag.
S ahogy elzuhan odaátra:
a temetőn kigyúl egy lámpa.
Merülünk gyászba, nagy
Vigyázzba.
Sötét a van, akár a nem-volt,
kezd világolni ami Megholt amennyi gyász, annyi a lángja.
Az élet képei lehullnak,
most dobjuk a tétre magunkat,
vesztő seregünk húnyni, fogyni most kezd a temető ragyogni,
a bánat gyémánttűzbe vonja,
lüktet, akár a karácsonyfa.
Feljött a sírokra a páva,
feljött, de nem szabadulásra.
Pecsétül az örök hazára
terjengve csillagzik a páva.
Pupillás tolla glóriába
kifeszül mint kézben a kártya,
karéjoz a világ porába,
besöpri szívünket a páva.
Mi is lámpát gyújtunk az éjnek,
ezer szemünkben ég a lélek,
világolunk halálra szánva,
vagyunk a temetőnek párja.
Eljő az élet éjszakája,
ifjú lámpáink arcra buknak Ragyogjunk, testvérek,
magunknak.
Kardvasak gyúlnak hűlnek
Csonkon a csonkok hegedűlnek
Kiforr a seb és beforrad
Végtelen útján
A Holdnak

Helytörténeti és Szent Flórián élettörténeti rejtvény
A kiszínezett oszlopban egy közmondást talál! (A kétjegyű betűk jegyei két
négyzetbe kerülnek)

1. Ebben a városban telepedett le Flórián! (6 betű)
2. Ezzel az eszközzel locsolunk a kertben (4 betű)
3. kulturális örökség (cselekvés, népművészeti alkotás – 9 betű)
4. Flórián hivatása volt (6 betű)
5. Fejezd be! Rossz fát tett a ….. (5 betű)
6. Ezzel (is) oltjuk a tüzet (3 betű)
7. Ebbe a folyóba vetették Flóriánt (4 betű)
8. A tűzoltók elsősorban (legelőször) ezt védik (4 betű)
9. Az asszony neve, aki eltemette Flóriánt (7 betű)
10.A kőfaragó vezetékneve, aki a Mária szobrot készítette (…József – 6 betű)
11.Régen ezzel merték a vizet kútból, s tűz esetén (5 betű)
12.Ezzel oltják a vegyi anyagok tüzét (3 betű)
13.Ez a szerzetesrend épített templomot Flórián sírja fölött (6 betű)
14.Tűz esetén keletkező gáz és gőz (4 betű)
15.A tűzoltó kobakját védi (5 betű)
16.A pinkamindszenti 130 éves, Szent Flóriánt és Szent Imrét ábrázolja,
asszonyok varrták és hímezték (6 betű)
17.Ezt tisztítják azok a seprők, akiket szintén Flórián véd (6 betű)
18.Így járt az a katona, aki belökte Flóriánt a folyóba (9 betű)
19.A település névadó folyója (5 betű)
20.A tűzoltó állítják fel április végén, a tavasz, az újjáéledés, a párválasztás
jelképe, szalagokkal díszített (7 betű)
21.Az egykori körmenetek állomásain ebből az anyagból állították föl a sátrak
oszlopait (10 betű)
22.Így hívják a vasút melletti keresztet (7 betű)
23.Az egykori vasút vonalán található Viadukt más néven (8 betű)
24.Ezzel gyújtunk be a cserépkályhában, illetve ezt aprítjuk az udvaron (6 betű)
25.Ebben a városban esett fogságba Flórián (5 betű)
26.Ez ellen a csapás ellen is Flóriánhoz imádkoznak (5 betű)
27.1891. augusztus 9-én avatták fel ezt az épületet Pinkamindszenten a tűzoltók
(7 betű)
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