
   

 

HATÁRTALAN  HÍRMONDÓ 
 

IV. ÉVFOLYAM   29-32. SZÁM –2017. 

MÁJUS – JÚNIUS – JÚLIUS – AUGUSZTUS 

P I N K A M I N D S Z E N T  F O L Y Ó I R A T A  

Arany János: Ünneprontók 

(részlet) 

 

Zendűl, kondul szent harangszó, 

Csengve, búgva messze hangzó: 

   "Imára! imára!" 

Jámbor népe a kis helynek 

Halkan lépve gyűlnek, mennek 

   Imára, imára. 

 

Szép piros a pünkösd reggel, 

Mintha tűzzel, Szentlélekkel 

   Menny-föld tele volna; 

E napot fent s lent megűlik. 

E nap oly ragyogva nyílik; 

   Mint hajnali rózsa.  2 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

  INGATLANOK GYOMMENTESÍTÉSE, 

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁSA 

  

                Az ingatlanok használói, 

tulajdonosai kötelesek ingatlanukat 

megművelni, illetve rendben tartani, 

gyomtól, gaztól, szeméttől, - különös 

tekintettel a parlagfűtől – megtisztí-

tani. Az ingatlan tulajdonosa, keze-

lője, használója a tulajdonában lévő 

ingatlan körüli közterületen található 

gyalogútszakaszt, és ha a gyalogút 

mellett zöldsáv is van, az úttestig 

terjedő teljes területet köteles tisztán 

tartani. Köteles az ehhez a területhez 

tartozó gyepfelület kaszálásáról, 

tisztán tartásáról gondoskodni. Az 

Önkormányzat helyi rendelete előír-

ja, hogy aki e kötelezettségének nem 

tesz eleget, 200.000 Ft-ig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható.  

  

  

Köszönjük azoknak a lakosoknak, 

akik eddig is rendben tartották lakó-

házuk, ingatlanuk környékét, igye-

keztek szebbé, igényesebbé tenni 

környezetüket, a településképet! 

  

 

EMLÉKMŰ-FELÚJÍTÁS 

 

Az Önkormány-

zat pályázatot 

nyújtott be a te-

metően lévő  

I. világháborús 

emlékmű felújí-

tására. Kérjük, 

akinek van az 

emlékműről ko-

rabeli vagy ré-

gebbi fényképe, 

ahol még az em-

lékmű jobb álla-

potban volt, 

vagy leírása, azt, 

legyen szíves, 

eljuttatni  az önkormányzathoz vagy 

a Közösségi Házba. Nyertes pályázat 

esetén  a lehető leghitelesebb módon 

szeretnénk az emlékművet felújíttat-

ni! 

 

Kiss Sándor 

Jegyző 
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 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

BEISKOLÁZÁSI  

TÁMOGATÁS 

 

A képviselő-testület az iskola kezdés 

előtt kiemelten fontosnak tartja a pin-

kamindszenti családok támogatását, 

ezért beiskolázási támogatásban  ré-

szesíti azokat a családokat, akiknek 

pinkamindszenti lakcímük van,  

gyermekük általános iskolában vagy 

középfokú oktatási intézményben 

tanul és a családban az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öreg-

ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 800%-át (206.400 Ft). A 

beiskolázási támogatás évente egy 

alkalommal adható, melynek összege 

2017-ben 21.000 Ft/tanuló. 

 

A támogatáshoz a kérelmeket a Vas-

aljai Közös Önkormányzati Hivatal-

ba kell benyújtani elbírálásra.  
 

A kérelemhez –mely kérhető a hiva-

talban és a Közösségi Házban)– csa-

tolni kell: 

- a középfokú oktatási intézmények-

ben tanulmányokat folytató tanulók 

esetén az oktatási intézmény igazolá-

sát a nappali oktatás munkarendje 

szerint fennálló tanulói jogviszony-

ról és 

-  a család havi jövedelméről szóló 

igazolást (benyújtását megelőző hó-

napról). Ez lehet munkáltatói igazo-

lás vagy folyószámla kivonat.  

HULLADÉKUDVAR 

 

A Müllex lerakóval szemben, Ha-

rasztifalu közigazgatási területén hul-

ladékudvar nyílt, melynek nyitva tar-

tása: 

kedd és csütörtök: 8.00-16.00 

minden hónap  

első szombatján: 8.00-16.30 

 

A  hulladékudvarban lakcímkártyá-

val térítésmentesen a következő ol-

dal táblázatában megjelölt  hulladé-

kokat  lehet lerakni. 

 

Mielőtt azonban elvinné a hulladé-

kot, gondolja át, hiszen a fémhulladé-

kot például a Nyugat MÉH Kereske-

delmi Kft. (Körmend, Platán utca 8.) 

felvásárolja.  

 

Tájékozódjon, hogy Ön is jól járjon 

és ezzel együtt óvja környezetét! 
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HULLADÉK FAJTÁJA MAGYARÁZAT 
MENNYI-

SÉG 

ÉVENTE 

ALKA-

LOM 

használt kenő– és motorolaj fáradt olaj 7 kg 2  

papír– és karton újság, könyv 50 kg 6  

műanyag csomagolás nem szennyezett hungarocell 20 kg 12 

fém csomagolás aludoboz (sör, üdítő) 20 kg 12 

vegyes kompozit tejes, üdítős doboz 1 m3 12 

üveg csomagolási hulladék palack, befőttes üveg 30 kg 12 

termékként nem használható 

gumiabroncs 

felni nélküli gumi 5 db 2 

beton, tégla, cserép, kerámia törmelék 1200 

kg/1 m3 
1 

üveg hagyományos síküveg (ablak) 10 kg 1 

étolaj és zsír használt olaj és zsír 5 l 12 

elemek és akkumulátorok telefonból, fényképezőgépből 30 kg 2 

veszélyes anyagokat tartalma-

zó, kiselejtezett elektromos, 

elektrotechnikai berendezések 

hűtő, TV, stb. 50 kg 1 

műanyagok kerti bútor, redőny, játékok 

(fém nélkül) 

20 kg 2 

vas és acél csövek, vaslemezek, fémtár-

gyak 

1 m3 2 

lom hulladék bútor, kárpitos tárgyak 300 kg 2 



 5 

 

 

Május 9-én búcsúztatta el a település 

Bukovics Ádámot. Tragikus halála 

után a család gyászában osztozunk. 

 

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 

 

Emlékük, mint a lámpafény az estben, 

Kitündököl és ragyog egyre szebben 

És melegít, mint kandalló a télben, 

Derűs szelíden és örök fehéren. 

 

Szemünkben tükrözik tekintetük még 

S a boldog órák drága, tiszta üdvét 

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt 

És élnek ők tovább, szűz gondolatként.” 

 

(Juhász Gyula: Consolatio) 

 

 

  Sólyom Lászlónét  és Rajner Tibort 

Körmenden kísérték utolsó útjára roko-

nai és családtagjai.  

 Kívánunk a  Hozzátartozóknak erőt, 

megbocsájtást és  emlékekben gazdag 

aktív jövőt! 

 

 Külön köszönöm a településnek a se-

gítséget mind a munkámban, mind pedig 

a lelki vigasztalásban. Így az utolsó két 

hétben minden nap találkozhattam édes-

apámmal. Az ő kedvenc operája Erkel 

Ferenc Bánk bánja volt…. 

Ági  

 

„Hazám, hazám, te mindenem! 

Tudom, hogy mindenem neked köszön-

hetem. 

Arany mezők, ezüst folyók, 

Hős vértől ázottak, könnytől áradók. 

Sajgó sebét felejti Bánk, 

Zokog, de szolgálja népe szent javát. 

 

Magyar hazám, te mindenem! 

Te érted bátran meghalok, 

Te Szent Magyar hazám!”   

BÚCSÚZUNK 

D
ü

rer: Im
ád

ko
zó

 kéz 
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 A Pinkamindszenti Önkéntes Tűz-

oltó Egyesület honlapra és progra-

mokra nyújtott be pályázatot a Hold-

kő Alapítványnak. A pályázatból 

honlap készítésre nyert támogatást 

az egyesület. Ezt megtekinthetik a 

pinkatuzolto.hu webcím alatt. Mivel 

a honlapot itt helyben is tudjuk szer-

keszteni, kérem ötleteikkel, vélemé-

nyükkel, régi fényképekkel és törté-

netekkel keressenek meg, hogy szí-

nesebbé és változatosabbá tehessük! 

 Segítségüket előre is köszönöm! 

 

 Itt szeretném megköszönni az 

egyesület 

minden tagjá-

nak a Szent 

Flórián Fesz-

tivál és Bú-

csú megszer-

vezésében és 

kivitelezés-

ében nyújtott 

segítségét a 

színpad-

állítástól a 

gyermekjá-

tékok karban-

tartásán át a 

tűzoltó bemu-

tatóig! 

 

  

 

Továbbá a májusfa-állításban és 

döntésben vállalt munkát szintén kö-

szönjük! Ez utóbbiban külön köszö-

net Perjési Lászlónak! 

HA MEGNYERTE, HADD VIGYE! PÖTE 

És minden segítő kéznek! 
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 A Berzsenyi Dániel Könyvtárral 

való jó kapcsolatnak köszönhetően a 

NAVA pont-on túl, immáron isme-

retterjesztő előadásokkal kiegészített 

filmvetítésekre kerülhetett sor pályá-

zati forrásból.  

 A filmvetítéseknek a pályázat lezá-

rását követően nincs vége, hiszen a 

vetítés feltételei megmaradnak, így 

csupán rajtunk múlik, hogy élünk-e 

vele.  

 Mindig kitartó nyugdíjas klubunk 

először a Hyppolit, a lakáj című 

klasszikust fedezhette fel újra, majd 

a gyermektáborban került sor a Ma-

gyar Népmesék és Móricz Zsigmond 

Árvácska című kisregényéből feldol-

gozott film vetítésére. A vetítések 

előtt Horváth Zoltán mondott film-

történeti és filmtechnikai  bevezetőt, 

egyéb érdekességeket. Ennek a soro-

zatnak a befejező részére július 27-

én került sor - „Valahol Európában”  

- mi, sem aktuálisabb…..  

 Természetesen a sorozatot szeret-

nénk folytatni… mindenki számára 

adott a lehetőség, tessék kérem válo-

gatni…! 

 

 Idén is találkoztak az egykor kö-

zségünkben szolgálatot teljesítő ha-

tárvédők. Ezúttal több generáció is 

nosztalgiázott a terített asztalok mel-

lett (köszönet érte: Csiszár-Mozsár 

Anitának, Katnin Péternének, Novák 

Ágotának). A csapat ezúttal is bejár-

ta a „határsávot”, s az emlékek nyo-

main sétáltak egyet. A felelevenített 

történetek végén a nótázás sem ma-

radt el.  

KÖNYVTÁR ÉS KÖNYVTÁTMOZI HÖR TALÁLKOZÓ 
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  1867. május 29-én a magyar 

parlament nagy többséggel megsza-

vazta a kiegyezési törtvényt. Június 

8-án Ferenc Józsefet megkoronázták  

az immáron Osztrák-Magyar Mo-

narchia királyává.  

 

„A dinasztiát és 

Deákékat tehát 

egyaránt a kiegye-

zés irányába szorí-

totta a saját helyze-

tük. Két védekezés-

re kényszerült, féle-

lembe merevedett 

politikai erő egyezik ki egymással 

1867-ben, amint arra Németh László 

is találóan rámu-

tat (Kisebbségben, 42–44.). A Habs-

burgok kiegyeznek a magyar nem-

zettel, mert úgy tudják, hogy a ma-

gyarok a legenergikusabb és legfé-

lelmesebb, önállóságra törő népe a 

monarchiának, s nem veszik észre, 

hogy e nemzet vállalkozó kedvét 

közben súlyos törés érte. A magya-

rok pedig megkötik a kiegyezést, 

mert úgy tudják, hogy a Habsburgok 

birodalma kikerülhetetlen szüksé-

gessége az európai államrendnek, s 

nem veszik észre, vagy nem merik 

észrevenni, hogy éppen az a két 

vesztett háború,7 mely a dinasztiát a 

kiegyezésre kényszerítette, egyúttal 

éppen a szabadságharcot és Kossut-

hot igazolja abban, hogy a monarc-

hia egyáltalán nem sebezhetetlen. A 

dinasztia és a magyar politikai veze-

tő réteg kölcsönösen túlbecsülte a 

másik fél erejét, s ebben tévedett; ez 

azonban azért történt így, mert mind 

a kettő érezte, hogy saját {2-

583.} erejéből nem tudja megőrizni 

helyzetét, s ebben nem tévedtek. 

Kiegyeztek tehát, hogy ki-ki meg-

mentse és megóvja azt, ami neki 

fontos: a Habsburgok birodalmukat, 

a magyarok államukat.” 
 

(Bibó István:  

A kiegyezés zsákutcája) 

 

”... én e tényben a nemzet halálát 

látom; s mert ezt látom, kötelessé-

gemnek tartom megtörni hallgatáso-

mat; nem avégett, hogy vitatkoz-

zam, hanem hogy Isten, a Haza s az 

utókor nevében esdekelve felszólít-

salak... Ne vidd azon pontra a nem-

zetet, melyről többé a jövőnek nem 

lehet mestere!” 

 

(Kossuth Lajos: Cassandra levél) 

ÉVFORDULÓ KI-EGYEZÉS? 150 
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„Legsúlyosabb vád, 

mely ellenünk az ed-

digi vitatkozások 

folytában fölhozatott, 

kétségtelenül az, hogy 

javaslatunk az ország 

alkotmányos függet-

lenségét megsemmi-

síti, és Magyarországot némi autonómiá-

val bíró osztrák tartománnyá teszi… 

Azt mondta valaki, hogy ne mondogas-

suk mi magunkat gyöngéknek. Úgy hi-

szem, önérzetünk ettől meg fog óvni ben-

nünket. (Úgy van! Élénk tetszés a közé-

pen.) Egyébiránt a történelemben nem 

tudok példát arra, hogy hazánkat azért 

érte volna veszély, mert erősebb volt, 

mint amilyennek magát hitte; ellenben 

abból, hogy erősebbnek hitte magát, mint 

amilyen volt, szomorú következések 

származtak; a mohácsi vész egyik oka 

erőnknek éppen ezen túlbecsülése lehe-

tett.  

Az államok ereje nem abszolút fogalom. 

[...] Most... mily nagyok az európai álla-

mok dimenziói. A 20 millió népességű 

Olaszországot értelmes népével, virágzó 

kereskedésével, sok jó kikötőjével még 

nagyhatalomnak sem tekinti a világ. Fönn 

bírna ezek közt állani Magyarország, be-

ékelve a hatalmas orosz és német biroda-

lom közé? 
 

(Deák Ferenc képviselőházi beszéde 

1867. március 28-án) 

 

„Már a kiegyezés megkötésekor hatalmas 

politikai vita bontakozott ki erről a meg-

oldásról. Kossuth Deákhoz intézett neve-

zetes Kasszandra-

levelében tiltakozott 

ellene. Szerinte Magya-

rország a kiegyezéssel 

a felbomlásra ítélt 

Habsburg Birodalom-

hoz kötötte sorsát, már-

pedig a nemzetállamok 

kialakulásának korában a birodalmak 

sorsa a pusztulás, s a felbomló Habsburg 

Birodalom maga alá temeti Magyarorszá-

got is. Deák csak röviden válaszolt, a 

nemzet döntésére hivatkozott, illetve köz-

vetve, egyik parlamenti felszólalásában 

adott választ, amikor reményét fejezte ki, 

hogy a birodalom felbomlása esetén Ma-

gyarország éppen a kiegyezés folytán 

alkotmányosan rendezett állapotban lesz, 

így a felbomlástól nem kell tartania. A 

trianoni békeszerződés után kétségtelenné 

vált, hogy a végkifejletet illetően Kos-

suthnak volt igaza...  Kétségtelen azon-

ban, hogy a rendezett viszonyok megte-

remtése gazdasági előnyökkel járt. Ma-

gyarország kölcsönökhöz jutott, gazdasá-

gilag erősödött, a politikai stabilitás, a 

jogbiztonság elősegítette a társadalmi-

gazdasági fejlődést… Sokáig az államjo-

gi kapcsolatok patikamérlegén mérték le 

a kiegyezést: mennyi önállóságot hozott, 

mennyit kellett abból feladni, milyen jo-

gok maradtak az uralkodónál és így to-

vább. Ma inkább azt mérlegeljük: fejlő-

dőképes volt-e a rendszer, átalakulhatott 

volna-e a huszadik század igényei szerinti 

modern demokráciává?” 
 

(Gergely András: Az 1867-es kiegyezés) 
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 FLÓRIÁN FESZTIVÁL ÉS BÚCSÚ 

 Május 6-án, 

szombaton rendez-

tük meg a  

III. Szent Flórián Fesztivált.  

Az idei esztendőben is sok finomság 

került a kóstoló zsűri asztalára (azaz 

Hazel és Nigel Hughson szakácsok, 

Katnin Péterné falugondnok, Csiszár 

István polgármester  és Winkelbauer 

Zsófia semleges kóstoló elé).  

 A sütemények kínálatában megta-

lálhattuk a kosárkát és édes kiflit 

(Singerné) Gyöngyi módra, a(z) 

(Dimov) Ildikó féle sajtost és len-

gyel lepényt,  (Káró) Márti ínycsik-

landozó   pogácsáját és reszelt süti-

jét, hasonlóképp (Csiszár-Mozsár) 

Anita Rákóczi-túrósát vagy (Pacsi) 

Niki Bécsi kockáját. Ízlelőbimbóin-

kat csigázta még (Ács) Piroska ve-

gyes-gyümölcsös tortája, (Ács) Ma-

rika kávés-kókuszos szelete és 

(Csiszár) Bogi eperszív tortája. A 

szigorú ítészek ez utóbbit rangsorol-

ták az I. helyre, a kávés-kókuszost a 

II-ra, míg a lengyel lepényt a III-ra. 

 A főzőverseny legnagyobb fakana-

lát és a győzelmet Perjési László ér-

demelte ki vadpörköltjével, míg a 

második helyre Belső Lászlóné 

(Márti) körömpörköltje került. Ács 

Marikának pedig szívből adtuk át a 

harmadik jutalom-csomagot, aki 

mindenki számára készített nokedlit.  

 Mindenki jóllakottan nézhette a 

színpadon zajló eseményeket vagy 

segíthette gyermekeit gólyalábakon 

járni, kővel lyukba találni. 

Csiszár István polgármesteri köszön-

tője után Kökörcsin és Muskátli buk-

kant fel a padok között a gyerkőcö-

ket keresve. Játékuk egyszerre sze-

rettette meg a zenét, a bábok és fan-

tázia világát a kicsikkel, s bátorságra 

buzdította őket önfeledt mókázással. 

B. Szolnok Ágnes és Jurina Bea 

színművésznőket a suhanó íjak tánca 

követte a Régió Hagyományőrző 

Kulturális és Sportegyesület jóvoltá-

ból. Az íjvesszők csodálatos módon 

állásból, térdelésből, fekvésből is 

célba találtak. Egymás után is egy-

szerre is repültek nem tévesztve el 

irányítójuk akaratát. A bemutató 

után fiúk-lányok, gyermekek, fiata-

lok, idősebbek is kipróbálhatták e 

nemes szerszámokat. (Aki kedvet 

kapott, Körmenden megtalálja a csa-

patot). Bár tüzes nyíllal nem gyújtot-

tunk szénakazlat, tűzoltóink az iz-

zasztó hőség dacára látványos oltást 

és vízsugárral „célba lövést” mutat-

tak a kedves megjelenteknek. A 

„lehűlést” újabb felmelegedés követ-

te a Senior Néptáncegyüttessel, akik 

színpadi táncaikat követően kézen 

fogták az „ücsörgőket” és vitték őket 

a táncba (akár Katák voltak, akár 

nem).  

A közös kígyózást pajzán komédiá-

val pihenhette ki a nagyérdemű ezút-

tal a rekeszizmait  dolgoztatva, mert 

szem szárazon nem maradt a Szó és 

Kép Színpad jóvoltából.  
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FLÓRIÁN FESZTIVÁL ÉS BÚCSÚ  

Mielőtt az est végleg leszállt és szür-

külni kezdett az égalja hastáncra 

kaphatta fel a fejét a néző, majd 

lángra gyúlt karikákon áttekintve 

élvezhette a langyos, tavaszi napot. 

Erika és táncosai után nem vesztet-

tük el a tüzet (miért is tennénk ezt 

Flórián falujában?), hanem még job-

ban megregulázták fiatal színjátszók, 

akik a lángok segítségével mesével 

ringatták álomba a picinyeket és va-

rázsolták el szüleiket. A Teleszterion 

Színházi Műhely előadása után a 

Chubby Band várta a mulatságra vá-

gyókat a Kultúrházban.  

Ezen esztendőben nem voltunk so-

kan, de kik ott jártunk, sok szépet 

láttunk, tanultunk, nevettünk, jóllak-

tunk.  

Legyen így jövőre is! 

 

 Köszönet érte Pinkamindszent Kö-

zség Önkormányzatának, a Pinka-

mindszenti Önkéntes Tűzoltó Egye-

sületnek, a Vas Megyei Önkormány-

zatnak, a Pinka Kocsmának, a falu 

apraja-nagyjának, aki sütött-főzött, 

segédkezett, s annak is, ki „csak” 

nézegetett!  

 Reméljük 2018-ban foci és ping-

pong tivornya is lesz újra, esetleg 

egy-két kerékpáros túra, horgász-

verseny „vagy amit akartok”, ismé-

telten. 
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DR. KOLLER IMRE háziorvos rendelése:  
 

Hétfő     

9.00 – 12.00 óráig–Vasalja 
 

Kedd    Körnap  
13.00 – 14.00 – Kemestaródfa  

14.15 – 15.15 – Pinkamindszent 

15.30 – 16.30 – Magyarnádalja 
 

Szerda    9.00 – 12.00 – Vasalja 
 

Csütörtök  13.00 – 17.00 – Vasalja 
 

Péntek    10.00 – 12.00 – Vasalja 
 

Ügyelet a körmendi mentőállomáson: 

(Rákóczi u. 92.  

telefon: +36/94/410-136,  

segélyhívó: 104 vagy  112) 

GOMBÁS KRISZTINA  
 

 

Fogadóóra:  

minden kedden 10.45-kor  

a Közösségi Házban! 

minden csütörtök  

10-11-ig az IKSZT-ben. 
 

A fogadóórán kívül kereshető a hi-

vatal az alábbi időpontokban és elér-

hetőségeken:  

hétfőtől péntekig 7.30-16.30 

06/94/594-115 
 

Krízisvonal:  

15.30-7.30 (következő nap) 

06/30/245-46-74  
 

HÁZIORVOSI RENDELÉS  HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÚJRA 

HIVATALI ÜGYSEGÉD 

CSALÁD– ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT 

Még mindig és  

megint van!  

 

Hogyan oldjuk meg a 

szemét-kérdést? 

 

Javaslatokat várunk a 

Közösségi Házba! 

GYÜMÖLCSFÁK 

 A tó mellett ültetett Tündérkert fáit, 

kérjük a tulajdonosokat, gondozzák 

tovább, a nagy melegre való tekintet-

tel locsolják többet! 

 

 Aki szeretne még ültetni, bátran te-

gye, hogy minél több családnak le-

gyen fája , legyen egy kert, ami szim-

bóluma közösségünknek! 

ÉRTESÍTÉS 

 

Az E.ON tájékoztatása szerint a 

2017.08.10-én tomboló vihar után 

a hálózat helyreállítása, javítása 

folyamatban van. A helyreállítás 

pontos időpontja bizonytalan. 

Egyedi kárigény bejelentése: 

Körmend, Kandó Kálmán u. 2.  

hétfőn és pénteken:  

9.00-13.00 óra között, 

szerdán 13.00-18.00 óra között. 
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 A Nyugdíjas Klub szorgalmasan és 

kitartóan összejár. Segít és dolgozik.  

Olyannyira, hogy annyi anyag gyűlt 

össze úgy gondoltam, a következő 

számban külön oldalakt szentelünk a 

témának, s lehet, így is folytatásos 

lesz…. 

Most csak felsorolom, mi történt: 

Április 20-án vendégünk volt 

Böröndi Lajos költő, s a mintegy 2 

órás anyag feldolgozásra vár, 

Május 6-án kilátogattak a Szent Fló-

rián Fesztiválra, ahová sütemény is 

készült, 

Május 12-én a Közösségek Hetén 

főztek, sütöttek, beszélgettek, 

Május 18-án elkezdtük a filmklubot, 

a Hyppolit, a lakáj című film megte-

kintésével és a korszakba való bete-

kintéssel,  

Július 27-én folytattuk a filmtörténe-

ti kalandozást és megtekintettük a 

Valahol Európában című klasszi-

kust. 

Egy szó, mint száz, lesz, mit írnom... 

 

 

 

„Igazi közösség csak ott jön létre, 

ahol az emberek rejtélyes módon 

szeretik egymást. Vagyis barátok. 

Minden érdeken, valláson, politikán, 

társadalmi helyzeten és világnézeten 

túl.” (Müller Péter)   

 

 

 Egyre izgalmasabb a péntek délu-

tán, ha érkezik Hazel és Nigel, im-

máron Anikó és családja, Starboy 

Thomas és testvére, Schöne és ter-

mészetesen mindazok, akik szívesen 

beszélnek angolul (is) és szívesen 

főznek valamit, ami a kultúrák köze-

ledését, egymás megismerését segí-

tik.  Magyar részről készült már gu-

lyás, lecsó, csorba leves. De ettünk 

walesi zöldséglevest, angol pudingot 

és húst is. Holnap (08.18.) amerikai 

palacsinta lesz.   

 Csatlakozz a csapathoz! 

NYUGDÍJAS KLUB AFTERNOON TEA 
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TAVASZKÖSZÖNTŐ ÉS PINKALANDOR   

  

 „Táborral indult a pinkamindszenti 

nyár (Pinkalandor). 

 Óvodások és általános iskolások 

táborozhattak ismét az Közösségi 

Ház (IKSZT) szervezésében a nyári 

szünet első hetében. Változatos 

programokban vehettek részt min-

den nap. Hétfőn többek között jártak 

a Batthyány Kastélyban , majd talál-

kozhattak Nyulász Péter íróval és 

Ritter Ottó illusztrátorral.  

 Kedden és pénteken Horváth Zol-

tán a mesék és filmek világát hozta 

közelebb a gyerekekhez, Novák Ági 

pedig az elemek és csillagjegyeik 

kapcsolatát ismertette velük és kü-

lönböző játékokat játszottak.  

 Kipróbálhattak olyan sportokat, 

mint kenuzás és íjászat, valamint 

vetélkedőben is részt vehettek. A 

sportok és a tanulás mellett szórako-

zásra is bőven volt lehetőség.  

 Láthattak bábszínházat, 

kézműveskedtek, kürtös kalácsot 

sütöttek és strandoltak 

Moschendorfban.  

 A tábort közös meséléssel zárták.” 

- összegezte STANKOVITS BORI az 

eseményeket, aki közösségi szolgá-

latát töltötte a tábor alatt a gyerme-

kek örömére.  A Tavaszköszöntő 

tábor képes beszámolóját lásd:  
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FOCI KUPA GRATULÁLUNK! 

SZÍNHÁZ ÉS MINDEN MÁS… 

„ÜSS A HASADRA!” TÁBOR  

ÉS A REPÜLŐ SÁTRAK 

Idén második alkalommal táboroztak itt a csepűrágók, akik ezúton is 

köszönik, hogy jó Pinkamindszenten lenni! Alkotni, dolgozni, mulatni, 

aludni, s egyáltalán lenni! (Na és persze Móni főztjét enni!) 

A Kemestaródfai Falunap-

ra összeállított csapat, 

ment, rúgott, védett,  

játszott és GYŐZÖTT.  

Szívből gratulálunk! 
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BETEKINTŐ-KIKACSINTÓ AVAGY KÖZÖSSÉGEK HETE 

 Boldogságos születésnapom volt a 

2017. esztendő május havának 12. 

napján.  

 Településünk az elsők között csatla-

kozott az országosan meghirdetett 

rendezvény-sorozathoz, amely a kö-

zösségekre kívánta irányítani a figyel-

met.  A közösség, mint a társadalom 

alapja a legkisebb (család) egységtől a 

legnagyobbig (nemzet). Létezése min-

dig produktív és szimbolikus is. Iden-

titás-erősítő. A mindennapok (iskola, 

munkahely, sport és művészetek) és 

az ünnepek nélkülözhetetlen  (családi, 

hitéleti, nemzeti) alapköve.  

 Most és itt megálltunk egy pillanatra 

és próbáltuk megfogalmazni, mit je-

lent számunkra a közösség, létezik-e 

egyáltalán, s ha igen, milyen formá-

ban.  

 Az aprófalvakról való „Forrásadó” 

konferenciánkat Drimmer László nyi-

totta meg ismertetve az országos ak-

ció célját. A Cselekvő Közösségek 

programban három mentort mutatott 

be. Ő Vasvárról érkezett, Ilon Gábor 

Kőszegről. Lendvai Veronika 

(Bejcgyertyános) pedig a harmadik 

vasi képviselő. A mentorokat a köz-

művelődés, a múzeumi és könyvtári 

területekről választották ki. A prog-

ram időszakára jutó támogatási keret-

összeg a mentorok bérére, képzések 

tartására, módszertani anyagok kidol-

gozására különíttetett el. Az átfogó cél 

a társadalmi aktivitás növelése, a fej-

lesztésbe bevont településeken a kö-

zösségi szerepvállalás erősítése, a te-

lepülések önkormányzatai, kulturális 

intézményei és lakosai közötti kapcso-

latok erősítése, az együttműködés kul-

túrájának magasabb szintre emelése. 

 

A projekt céljai pedig: 

a kulturális intézmények egyedi esz-

közeivel folyamatos szakmai-

módszertani támogatás biztosítása a 

települések, és azok kulturális intéz-

ményei, és/vagy civil szervezetei szá-

mára társadalmi kohéziót erősítő, kö-

zösségfejlesztési folyamatok megva-

lósításához. 

 

A program kapcsolódik a TOP-5.3.1-

16-os számú  A helyi identitás és ko-

hézió erősítése elnevezésű pályázat-

hoz is, amit Vas megyében csak a má-

sodik körben sikerült benyújtani, s 

amiben 45 millió Ft áll rendelkezésre 

járásonként.  
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 A közösség-fejlesztés az elsődleges cél, 

melyben a nyertesekkel fognak a mento-

rok szorosabban együtt dolgozni. Ezen 

kívül a közművelődési intézményekkel és 

a polgármesterekkel is együttműködés 

kialakítására törekednek.  

 A Közösségek Hete minden esztendő-

ben megrendezésre kerül majd, mint ak-

ció. A „tanuló évben” 549 település re-

gisztrált az országban, egy-egy település 

esetenként több programmal is. Vas me-

gyében 16 település jelentkezett be a 

programba, mintegy 30 eseménnyel.  Ez-

zel az országban a középmezőny végén 

helyezkedik el aktivitásával. 

 „Bármilyen hátrányosnak látszó adott-

ságból lehet jól kijönni”  A pesszimista 

ember azt mondja: félig üres a poharam, 

az optimista pedig azt, hogy félig tele van. 

„A Magyarország uniós tagságának ered-

ményeként kiépült, a fejlesztéseket 2004 

óta szolgáló fejlesztéspolitikai rendszer 

2020 után megszűnik, vagy jelentősen 

csökkenni fog a keretösszeg”, ezért a tele-

püléseknek abból kell majd építkezni, 

amit saját erejükből meg tudnak teremte-

ni.   

 Rendszerváltás után miért nem tért visz-

sza közelítő vágányra a társadalom? - 

vetődött fel a kérdés. 

Önálló cselekvésre a civilek képesek. 

Azonban a kis településeken elsősorban 

tűzoltó egyesületek működnek, jóval ke-

vesebb sport egyesület és szinte nincs 

kultúrával foglalkozó.   Természetesen 

nem kell csodálkozni, hiszen a körzetesí-

tések (1960-70-es évek), majd a közel-

múlt bezárt iskolái elvitték a települések-

ről a tanítót. Nincs saját plébánosa sem. 

Az egyetlen „intézmény”, amit szerencsés 

esetben egy jó szakember próbál működ-

tetni, a könyvtár, közösségi tér, hívjuk 

most közösségi háznak.  

  Közösségi élet mondhatnánk, nincs. 

Természetesen ez nem igaz, hasonlókép-

pen ahhoz, hogy a gyerekek egyre rosz-

szabbak.  

 A hiba a mi készülékünkben rejlik.  A 

csatát ezúttal az eltérő értékrenddel egy 

településen élő embereknek önmaguknak 

kell megvívni, ha jól szeretnék érezni ma-

gukat lakóhelyükön, még akkor is, ha vi-

szonylag kevés időt töltenek ott a munka-

helyek és az oktatási intézmények nehéz 

elérhetősége miatt.  

 Csiszár István polgármester szerint a 

cselekvés mozgatórugóját kell megtalálni 

egy polgármesternek. Ezen kívül hasznos, 

ha értéket képvisel, elvei vannak, nem 

politikai érdekek mentén tevékenykedik 

és legfőképpen nem éri be annyival, hogy 

„szereztem” pénzt. Kiáll hosszú távú fo-

lyamatokért, felvállalja, hogy irányítani 

kell a közösséget, mint egykor a kántorta-

nító: erkölcsi és elvi példamutatással. Ha 

nem azért polgármester, mert „kell vala-

ki”.  

 A saját környezetünkben is találunk  

pozitív és negatív példát arra, hogy 

„mindig történik valami” vagy „soha, 

semmi nem történik – elvagyunk, mint a 

befőtt”. 

BETEKINTŐ-KIKACSINTÓ AVAGY KÖZÖSSÉGEK HETE 
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Az aprófalu: 

Magyarországon a települések 1/3-a 

aprófalu, az összlakosság mintegy 

2,5%-a él bennük.  

 Mit jelent ez? Számon tartanak-e 

bennünket és milyen minőségben?  

Kell-e és kinek ismerni a több száz 

oldalas kormányzati anyagokat, 

amelyekben 10 oldalanként egyszer, 

egy apróbetűs részben megemlítik 

ezeket a településeket? 

Kell-e ismerni felméréseket, tanul-

mányokat, amik rendszerezik a kü-

lönböző település-típusokat és jel-

lemzőiket?  

 A válasz az, hogy testületnek, 

jegyzőségnek kötelezően igen; civi-

leknek pedig biztosítani azt, hogy 

hozzáférjenek saját kíváncsiságuk és 

akaratuk szerint. Ezt még  kiegészít-

ve azzal, hogy segítséget nyújtani is 

indokolt lenne ezen anyagok értel-

mezésében. Ez természetesen sok 

munka, s hogy kire hárul és milyen 

motiváció szükséges hozzá, az egy 

következő kérdés...   

 Jó lenne, ha tisztán látnánk azt, 

hogy kinek, mi a konkrét feladata 

(például, s most egy feltevés követ-

kezik: kormányunk célja a falvak 

elnéptelenedésének megakadályozá-

sa.  Az alábbi hálón keresztül kéne 

„levezényelni” a dolgot, amiben je-

lenleg sajnos elveszítjük a fonalat, 

mi, földi halandók.)  

 

Kinek, kivel kéne és mennyi infor-

mációt megosztani? Ki felelős egy 

módszertan kidolgozásáért, ki az 

anyagiak hozzárendeléséért, ki a 

kivitelezésért, végrehajtásért? Ho-

gyan történik a visszajelzés és med-

dig jut el? Hogyan érvényesíthető 

egy önálló település, egy térség, egy 

régió specifikus vagy általánosan 

jellemző kívánsága? Ki gyűjti össze 

egy adott térség problémáit, és őt 

ellenőrzi-e valaki? A papíron funk-

ciót betöltő emberek felelőssége tet-

ten érhető-e? (Ebben az esetben is 

lehet jó és rossz példát is találni. 

Többnyire az illető személyisége 

határozza meg cselekedeteit.) 

 

„Egy nemzet boldogsága inkább 

függ az emberek jellemétől, mint a 

kormányzás formájától.” 

(Csoóri Sándor) 

BETEKINTŐ-KIKACSINTÓ AVAGY KÖZÖSSÉGEK HETE 
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Típusos aprófalu: 
 
- természetes fogyás 
- elöregedés 
- inaktívak létszámának növekedése 
- műveletlen földek 
- előállított javak a városba vándorolnak 
- a határt, az erdőt máshonnan művelik 
- közintézmények leépülése 
- falugondnoki szolgálat működteti az 

alapellátást 
- rendezett, gondozott falvak 
- elköltözött rokonoknál potenciális forrás 
- ötlethiány, kezdeményező-készség hiány 
- házak gondozottak 
- elzártság, ingerhiány „hagyatéka” 

ÉLETKÉPES 

Gettósodó, erőforrásait felélő aprófalu: 
 
- önpusztító társadalmi és gazdasági folyamatok 
- mélyszegénység (romák) 
- növekvő népesség 
- alacsony iskolai végzettség 
- kiirtott erdők 
- lelakott házak 
- kertek, határ gondozatlan 
- nagy a bevándorlás városból a „harmadik 

világba” 
- újratermeli önmagát 

  
ÉL 

Hétvégi, üdülőházas aprófalu: 
 
- tavak, folyók melletti, erdőkben meghú-

zódó falvak 
- jól megközelíthető 
- vonzza a betegségben szenvedőket, nyu-

godt környezetre várókat, nosztalgiázókat 
- hétvégenként népesedik be 
- szolgáltatások nincsenek, városból hoz-

zák az emberek 
- megjelenik az iskolázott réteg 
- új értékeket hoznak, öko-gondolkodást 
- kettéosztottság (őslakók-„üdülők”) 
- irányító ember „külsős” lesz, mert na-

gyobb az érdekérvényesítő képessége 
ÉLETKÉPES 

Turisztikai, szolgáltató aprófalu: 
 
- időszakos lakosság (vendégek) 
- cserélődő ingatlantulajdonosok 
- minőségi szolgáltatások 
- komplex vendéglátás és programszolgáltatás 
- érdekérvényesítése jó 
- kínálat széles, lehe, helyspecifikus (pl.: hegymá-

szás) 
- gondozott falu 
- információs pontok 
- fejlesztés mindenkinek érdeke 
- konfliktus a helyi gazdálkodók és a szolgálta-

tók között (életmód és viselkedés) 
- nehézsége: optimális méret megtalálása 
- csak 4-5 falu tudja gazdaságosan létrehozni à 

kooperációigény 
ÉLETKÉPES 

Részlet az „Aprófalvas térségek fejlesztési programja” – Nemzeti Vidékstratégia 2020-

hoz való illeszkedésének vizsgálata című tanulmányból. A Forrásadó Konferencia továb-

bi anyagait megtalálják a Közösségi Házban, szívesen  megmutatjuk bárkinek. 

 20 

 

„uradalmi” aprófalu: 
 

- egy-két nem helyi vállalkozó által irá-
nyított település 
- a helyiek nekik dolgoznak (feketén is) 
- jó esetben a „földesúr” a közösségre is 
áldoz, fejleszt 
- a kizsákmányolás vagy mecenatúra 
kialakulása a „földesúr” személyiségétől 
függ 

- monokultúrás gazdálkodás 
- piai érzékenység 

- környezeti veszély 

- gépesítés à munkaerő csökkentés 
- helyi vezetés beéri a mecenatúrával és 
hagyja az „urat” irányítani 

SZÁMUK NŐ 

  

Szuburbán, kedvező  
közlekedési  helyzetű aprófalu: 

 

- nagyváros és innovációs út melletti, jó 
közlekedésű falvak 

- középosztály kiköltözik a városból 
- fizetőképes kereslet a szolgáltatások 
iránt 
- fiatalodó népesség 

- mezőgazdasági tevékenység csökken 

- ingázók nagy aránya 

- lakóparkká váló települések 

- a beköltözők átveszik az irányítást fel-
készültség miatt 

 

ÉL 

  

Öko- és más, alternatív életlehetősége-
ket kínáló aprófalu: 

 

- 1972 óta gondolat 
- egy bizonyos társadalmi csoport igénye 

- helyszín specifikus (adottságok) 
- értelmiségiek, akik idilli képpel rendel-
keznek a faluról 

 

9 TELEPÜLÉS 

AZ ÉN FALUM 
(ezt Önöknek kell kitalálni) 

További kérdés az, hogyan tudunk megfelelni az „együttműködés” elvárásá-

nak, hiszen számos esetben több település tud csak forráshoz jutni. A pályáza-

ti kiírások nyelvén konzorciumnak (több kedvezményezett támogatásával megvalósuló 

projektek esetében a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkameg-

osztásán alapuló együttműködése a projekt közös megvalósítása, valamint ennek érdekében 

közös gazdasági érdekeik előmozdítása és erre irányuló tevékenységük összehangolása céljá-

ból.) nevezett együttműködés megvalósítható-e, s hogyan? Alapvető feltételei: 

településvezetők jó viszonya, közös érdekek megtalálása, közös teherviselés 

(adminisztráció, stb.), közös jövőkép és akarat (ne csak a kötelezően ellátandó 

feladatok mentén jöjjön létre (pl.: orvosi és szociális ellátás, oktatás), civilek 

jó viszonya (pl.: tűzoltó egyesületek, kulturális intézmények). 
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S mit tehet egy település a siker ér-

dekében? (Ha van kedve kicsit ját-

szani a gondolattal, rangsorolja az 

alább felsoroltakat!) 

 ragaszkodik a minőségi munka-

végzéshez, még akkor is, ha ez 

adott esetben konfliktusokkal jár 

(egy település irányítása nem le-

het szociális alapú) 

 kiáll azok mellett, akik a cselekvő 

akaratot képviselik (civilek, intéz-

ményi dolgozók), igyekszik szá-

mukra létbiztonságot teremteni 

 megbecsüli az önkénteseit 

 keresi a vele egyívású falvak 

együttműködését 

 múltját megbecsüli, ápolja és őrzi 

értékeit (nem pályázattól függő-

en) 

 tervez, jövőképe van 

 szociálisan érzékenyen reagál a 

lakosság egyedi igényeire (ez je-

lenthet anyagi, lelki, dologi segít-

séget; de azt is, hogy adott eset-

ben megvívja harcát a hivatalos 

ellátórendszer alkalmatlanságával 

szemben) 

 folyamatosan informálódik lehe-

tőségekről, új elképzelésekről, jó 

példákról 

 biztosítja az anyagi stabilitást (ez 

nem azt jelenti, hogy vigyázok a 

pénzre; hanem azt, hogy forgatom 

egy részét, fejlesztek, próbálko-

zom új utakat építeni a vállalható 

kockázattal) 

 

 

BETEKINTŐ-KIKACSINTÓ AVAGY KÖZÖSSÉGEK HETE 
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BETEKINTŐ-KIKACSINTÓ AVAGY KÖZÖSSÉGEK HETE 

Akikre büszkék lehetünk:   Pinkamindszenti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

                 Nyugdíjas Klub 

 

Belső László elnök köszöntötte az asztal köré gyűlt vendégeket, akik Magda 

néni kemencében sült finomságait falatozhatták (töltött káposzta, pogácsa) a 

kellemes nyári délutánban. A téma a Tűzoltó Egylet múltja, jelene, jövője 

volt.  

1878. november 11-én hatal-

mas tűz pusztította el a falu nagy 

részét. Ekkor az emberek úgy hatá-

roztak, újjáépítik a falut, és létrehoz-

nak egy tűzoltó egyesületet, amit 

1880-ban meg is alapítottak nők és 

férfiak egyaránt. Az emberek felis-

merték, hogy egymással összefogva, 

tudásukat és tapasztalatukat egymás-

sal megosztva jobban tudnak segíte-

ni a bajban. Módosabb gazdák segít-

ségével sikerült egy kocsi- fecsken-

dőt vásárolni, ami abban az időben 

hatalmas előre lépés volt, mert nem 

kellett kannáról kannára adni a vizet. 

Egy fogatot kellett szerezni, ami el-

húzta a kocsit. Kézzel locsoltak, két 

vagy négy ember pumpált. A víz 

gyorsabb helyszínre juttatása mér-

földkőnek számított, a kocsi a kor 

kihívásainak megfelelő találmány, 

eszköz volt. Ez az eszköz még na-

gyon jó állapotban megtekinthető a 

körmendi hivatásos tűzoltó parancs-

nokság előtt egy beton talapzaton. 

Hogy került oda? Teri néni szerint 

elrendelte a tanács, hogy vigyék el. 

László tudomása szerint abban az 

időben cserébe kaptak egy motor-

fecskendőt. A bartel ügyletben elke-

rült eszközt rendbe tették, megóvták. 

(Az más lapra tartozik, hogy a kö-

zösséget nem kérdezték meg, szeret-

né-e ezt az üzletet, pedig a kisbíró is 

kidobolhatta volna – teszik hozzá a 

nyugdíjas klub tagjai) 

Az egyesület ké-

sőbb zászlót ké-

szíttetett, amit 

1930-ban szentel-

tek fel. A rúdba 

szegeket ütöttek, 

amin a támogatók 

neve szerepel. A 

zászló felújítása 

folyamatban van.  
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„Szerettük volna restauráltat-

ni, de annyiba kerül, hogy egy ilyen 

kis közösség azt nem tudja kifizetni. 

Kaptunk árajánlatot 1.500.000 fo-

rintról. Ebben az esetben az eredeti 

anyagot kihímezték volna újra kor-

hű fonalakkal, és a középen lévő 

festett képeket is helyreállították 

volna. A másik lehetőség egy öt-

százezer forintos kivitelezés. 

Amennyiben ezt választjuk, elké-

szülhet az eredeti mása új anyagok-

ból, az eredetit pedig két üveglap 

között, megfelelő hőmérsékleten 

tudnánk kiállítani. A közösség úgy 

döntött, hogy a Szent Flórián és 

Szent Imre képmásával díszített, 

hímzett zászlót a templomban elhe-

lyezi és gyűjtést indít a másolat el-

készítésére.” A helyszín nem kér-

dés, hiszen a falu védőszentje Szent 

Flórián, így mindig is a katedrális 

adott otthont a lobogónak. Jelenleg 

az összeg felét sikerült adakozásból 

félretenni. Ötletként felmerült, hogy 

a Tűzoltó Szerház elé helyezzen ki a 

település adománygyűjtő dobozt 

ismertetővel (esetleg fényképpel). 

„A moschendorfiakkal (tűzoltó 

egyesületükkel) jó a kapcsolat. Már 

kaptunk tőlük két tűzoltó autót. De 

érdeklődnek a zászló iránt is, talán 

ebben is tudnak segíteni. Az idei 

esztendőben elfogadták a meghívá-

sunkat a II. Szent Flórián Tűzoltó 

Bálra, ami egyben adománygyűjtő 

esemény is.”  

A későbbiek folyamán az egyesület 

tudott vásárolni egy fecskendőt, ami 

körülbelül 100-150 lier/perc kapaci-

tású berendezés. Ez megint előrelé-

pés volt a falu és az egyesület szá-

mára. Az volt a probléma, hogy ez 

simán csak egy szivattyú és felsze-

relései voltak, így egy fogatot kellett 

szerezni a helyszínre juttatásához. 

Ha már ott volt, összeszerelték, így 

lehetett emberi erőforrás nélkül 

használni, ami növelte a hatékony-

ságot. Ez a kis szivattyú a mai napig 

üzemel. A Vas Megyei Katasztrófa-

védelmi Igazgatóság és a Flórián 

Szövetség múzeumot hozott létre és 

elkérték ezt a régi felszerelést. Na-

gyon megörültek neki, hogy még 

működőképes, így kölcsön adtuk 

nekik. Ez azt jelenti, hogy bármikor 

visszakérhetjük, a múzeumban pe-

dig természetesen a származási hely 

és a tulajdonos jelölve van.  
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1958-tól egység-könyvet ve-

zettek, ami a mai napig őriz az 

egyesület. Ebben szerepelnek a ta-

gok, tevékenységük és a fontosabb 

események. (oktatás, versenyek, el-

lenőrzés, propanyag, új jogszabály-

ok, stb.) Az első nyilvántartott tag-

lista 1913-ból való. Az utólag beírt 

tagok közül 1913-ban 2 főt, 1920-

ban 2 főt, 1927-ben 1 főt találunk, 

1930-50 között további 8 főt, 1950-

60 között további 14 főt. Az első 

teljes taglista 1966-ból származik, 

ekkor 24 fős a tagság. (Közülük 12-

en tsz tagok, 2 fő gyári munkás, 1 fő 

kovács és 1 fő kovács tanonc, 1 fő 

útőr, 1 fő vasúti munkás, 1 fő ács 

segéd, 3 fő traktoros 1 fő erdei mun-

kás, 1 főről nem derül ki, de ő a tűz-

oltó parancsnok helyettese.)  

A legidősebb tag (az 1939-

ben született Kardos Jóska bácsi) a 

tavalyi esztendőben (2016) ünnepel-

te tűzoltóságának 50. évfordulóját. 

Ma is tiszteletbeli tag. Minden gyű-

lésre eljön. Ő tűzoltónak érzi magát. 

Nagyon büszke volt rá, mikor meg-

kapta a Vas Megyei Tűzoltó Szövet-

ségtől a plakettet, amit a helyi szer-

vezetek kérésére állítanak ki.   

Családon belül hagyományo-

zódik az önkéntesen vállalás. A leg-

fiatalabbak 4 éve léptek be az egye-

sületbe 20-21 évesen a 3. generáció 

képviseletében. A településen az 

egyetlen civil szervezet hagyomá-

nyokkal és cselekvő akarattal.  A 

közösség túlélte az irányító rendsze-

rek változásait, ami a másik közös-

ség szervező hálózatról – egyház – 

nem mondható el. Tüzet oltani min-

dig kell (tanulság: egyetlen ideoló-

gia sem tudja veszélyeztetni a léte-

zés (az emberi élet és megszerzett 

tulajdon) védelmére szerveződött 

közösséget (mármint az európai kul-

túrában). Az egyesület később a 

Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesü-

let pinkamindszenti egységeként 

működött. Sajnos, mikor a tanácsi 

rendszer kezdődött, megsínylette ezt 

az egyesület, mivel sem a 

kemestaródfai, sem a 

magyarnádaljai, sem a pinkamind-

szenti egységet nem támogatták, 

nem kaptak védőfelszereléseket. 

Vasalja kapott, ott volt a központ, 

azt bővítették. Úgy gondolták akko-

riban, hogy elég, ha onnan kijönnek 

egy-egy tűzesethez oltani. Az 1960-

as évek elején az egyesület kapott 

egy kismotor fecskendőt, egy 400 l/

perc kapacitású felszereléssel egy 

utánfutón. Valószínű, hogy ezt kap-

ták a tűzoltó szekér helyett. Ez a 

fecskendő (is) üzemképes ma is. 

Ezzel az eszközzel nagyon sok ver-

senyt megnyertek a tűzoltók. Az 

első területi versenyükön, 1964-ben, 

II. helyezést értek el. A versenyeken 

nyert plakettek ma a Tűzoltó Szer-

házban láthatók a helytörténeti gyűj-

teményben. Jelenleg csak a dobogós 

helyezések emlékei láthatók, mert a 

mennyiség miatt válogatni kellett.  
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A 80-90-es évekig 

versenyeztek ezzel a 

fecskendővel a fiúk. 

Ez a verseny két rész-

ből áll: kismotor-

fecskendő szerelése 

és eljuttatása a célig; 

a második pedig a 

staféta, ahol a tagok 

váltóban futottak, árkot ugrottak, pa-

lánkot másztak. A pinkai csapat min-

dig nagyon erős volt. Ha szerelésben 

nem is győztek le mindenkit, akkor 

stafétában biztos.  

1991 októberében a tagok úgy 

döntöttek, hogy a vasaljai egyesület 

pinkai egységét megszűntetik és újra 

alakulnak Pinkamindszenti Önkéntes 

Tűzoltó Egylet néven. Ettől kezdve 

újra önállóak. Jelenleg 22 taggal mű-

ködnek fiatalok és idősebbek egyaránt 

(ez 33%-a a férfi lakosságnak). 16 fő 

végezte el az alapfokú tűzoltó képzést, 

2 parancsnoki és 2 tűzoltóvezetői ké-

pesítésű tag van. Ez azt jelenti, hogy 

bármikor, bármilyen helyzetben bevet-

hetők. „Mindig megyünk is” A falu 

létszámához viszonyítva előkelő he-

lyen állnak a körmendi parancsnok-

ságnál is képzettség és a tagok száma 

alapján.Az egyesületnek együttműkö-

dési megállapodása van a körmendi 

Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal. 

A pinkai egység Vasaljára és Kemes-

taródfára van beosztva. Ez azt jelenti, 

hogy a három település nyújt egymás-

nak segítséget baj esetén első körben. 

Bevethetőek műszaki mentésbe, bale-

setekkor, katasztrófa helyzetekben 

(árvíz, fakidőlés). Ezek elhárítására 

megvannak a megfelelő eszközök 

(kivéve autóvágó, ami baleseteknél 

fontos lehet, de anyagilag egyelőre 

meghaladja a lehetőségeinket). A ko-

rabeli egyenruhákból két sapka ma-

radt, ami szintén a kiállításon találha-

tó. A 70-es évek ünneplő ruhája ma-

radt meg hiánytalanul. A tanácsi rend-

szer eltűntével, eltűntek a tárgyak, em-

lékek, eszközök is. Fénykép egy-kettő 

maradt, ezek szintén a kiállítás anya-

gát képezik egy közlegényi csákóval 

együtt. A 90-es évek közepéig a te-

metkezéseken is ők segédkeztek, ők 

vitték a halottat.  

Az indulástól eltérően hölgyek 

jelenleg nem tagjai az egyesületnek, 

bár akadálya nincs egy női raj felállí-

tásának. Természetesen ma is, aho-

gyan korábban mindig, a háttérmunkát 

ők végzik és mindenben segítik a fér-

fiakat.  

A kültéri gyermekjátékokat is 

a tűzoltók készítették. A rendezvénye-

ken a fizikális munkát (pl.: színpad-

állítás, pakolás) ők végzik el, és a biz-

tonságra is ők ügyelnek. Őrzik a má-

jusfa-állítás és kitáncolás hagyomá-

nyát. Őrzik a tiszteletet, a lángot. 
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HA NEM ÉNEKELSZ, HA NEM TÁNCOLSZ, HA NEM TARTASZ DISZNÓÖLÉST, 

AKKOR MI MARAD A KÖZÖSSÉGBŐL? 
 

Immáron 10 esztendeje annak, hogy Pinkamindszentre költözött egy házaspár. 

Hazel Hughson londoni étterem-vezető és Nigel Hughson walesi szakács és 

muzsikus. Pogács Mónika újságíró, rádiós riporter kérdezte nem először a párt 

arról, mit jelent nekik a településen élni. A Közösségek Hete keretében a Kö-

zösségi Ház udvarán kezdtük a beszélgetést rendhagyó módon, hiszen Mónika 

ezúttal (ismerve már a történet nagy részét) apró kis cédulákat hozott, ame-

lyen hívószavak szerepeltek. Baráth Anikót kértük meg, hogy tolmácsoljon, 

aki becsülettel állta a sarat. 
 

Ragyogó napsütésben a fenyőfák árnyékában üljük körül a sörasztalokból erre 

az alkalomra összeállított nagy étkezőt. Magdi néni töltött káposztája és a ke-

mencében sült pogácsa lassacskán elfogy. 

Az első két kérdés így hanzott: miért indultak útnak messzeföldről, és hogyan 

találtak rá Pinkamindszentre. 

 

N.H.: Sok évvel ezelőtt Wales hasonló volt Pinkamindszenthez. 

Nagyon sok hagyományunk volt, nyugalom, de most rengeteg migráns van, 

ami a kultúránkat megölte. Nem szeretném ezt újra látni.  

A kultúra az, amivel a nemzet rendelkezik, ez tesz minket különbözővé má-

soktól, és ez tesz különlegessé is. Szomorúsággal tölt el, hogy láttam saját ha-

zám kultúráját elpusztulni. Remélem, hogy ez sosem történik itt meg. Ha nem 

énekelsz, ha nem táncolsz, ha nem tartasz disznóölést, akkor mi marad a kö-

zösségből? Nem szabad megismétlődnie annak, ami Nagy-Britanniában meg-

történt.  

 

P.M.: Amikor pár napja beszélgettünk, akkor is hangsúlyozták, hogy tisztelet-

ben tartják a mi kultúránkat, nem akarják erőltetni a sajátjukat. Megismerni 

szeretnék a miénket és minél többet átvenni belőle.  

 

N.H.: Ennek a kultúrának a részévé szeretnénk válni. 

 

Közben szemerkélni kezd az eső, még nem döntötte el igazi szándékát a fölöt-

tünk vonuló felhő. Pokrócba burkolódzunk, közben egy kisgyermekes család 

elköszön.  

BETEKINTŐ-KIKACSINTÓ AVAGY KÖZÖSSÉGEK HETE 
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P.M.: A kézben tartott cédulán a következő szerepel: ház az interneten.  

 

N.H.: Valóban az  interneten láttunk meg egy házat, ami jól nézett ki. A kér-

dés az volt, hol van? (A telek végén – mondja Magdus néni és mosolyog) 

Magyarországon. Jó, de hol van Magyarország? Első látogatásunkkor a bala-

toni repülőtérre érkeztünk. Rengeteg házat láttunk és telket. A házak többsé-

ge, amit láttunk Ausztriában és Németországban volt. Amikor megláttam a 

Pinkamindszentit, akkor azt mondtam, nekem ez kell. Nem akartam sem 

Ausztriában, sem Németországban élni. Úgy éreztem ez a megfelelő hely szá-

munkra. És úgy gondolom tíz év után, hogy jó döntés volt. Hálás vagyok érte. 
 

P.M.: Szép házak vannak Pinkamindszenten. 
 

Magdus néni: Ez egy régi típusú parasztház, három ablakos, hegyes tetejű, 

hosszú ház. 
 

Darabos felhő van fölöttünk – vág közbe Panni néni. Sebaj, elfújjuk – mon-

dogatjuk, de hiába. Mégiscsak rázendít az égi kórus. Bemegyünk, bepako-

lunk. Van, akit megijeszt az eső. 

Elosztozunk az Ágitól kapott virágokon, mindenkinek jut – saját kertjéből 

hozta minden résztvevőnek. Személy szerint válogatta, kihez, milyen illik. Az 

intézmény külön kap, mert mindig van benne élő virág, amolyan mezei cso-

kor, vagy az épület előtt nevelgetett tulipánból pár szál.  László felajánlja, a 

tűzoltó autóval hazaviszi, ha valaki akarja, de ki kerékpárral jött, azzal is 

megyen. Terus néni a koporsószögemet (cigi) és a telefont is hozza utánam. 

Mindent precízen, óvatosan. Magda néni a kötényt is leveszi. Az interjú im-

máron a könyvtárban folytatódik.  
 

Hívószó: zene 

N.H.: Második nagy szerelmem a zene, az első ugyanis itt ül (ezt kell monda-

nom) – kezdi Nigel a történetet, miközben Hazelre kacsint és mosolyog. Aki 

ismeri, tudja jól, remek humora van. Leonardótól Bachig képes viccelődni 

kimagasló műveltsége révén. 

– Egész életemben játszottam. 4 éves koromtól a nagymamám foglalkozott 

velem. Zongorázni tanított. Amióta csak emlékszem, zenélek.  

Walesben nagy hagyománya van a zenének. Templomokban játszani, kóru-

sokban énekelni. 11 éves voltam, amikor először közönségnek orgonáltam a 

helyi templomban. Velem volt a zenetanárom, aki Walesben egy híres zene-

szerző (kórusműveket komponált). Számomra a zene egy nemzetközi nyelv. 

Mindenki meg tudja érteni Bachot, Chopint. 
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A magyar nyelvet nehezen értem. Egy csodálatos nyelv. Olyan nekem ez, 

mintha most eredeti walesi nyelven mondanék nektek valamit, s Ti nem tudjá-

tok lefordítani.  

 

Mond is egy mondatot, amiből egy szót sem értünk. Természetesen most is 

mosolyog.  

 

– a walesi nyelv hasonló a magyarhoz. Csak ott beszélik. Gyerekként angolt 

és mindent angolul kellett tanulni. Nekem is második nyelv volt. A magyar 

megtanulása feszegeti a határaimat.   

 

Hívószó: Állandóság 

Az állandóság az embereket jelenti. Olyan, mint Pinkán az élet: változik, de 

nem nagy mértékben. Sok változást látok az elmúlt 10 évben itt. Könnyű, fi-

nom változásokat. Nincsenek nagy problémák. Amikor először idejöttünk, 

rengeteg Trabantot láttam, azóta mindenkinek új autója van. Úgy látom, hogy 

Magyarország még nem vesztett annyit, mint Nagy-Britannia. Újra kell húz-

nom, mert megint elkezdek politizálni… 

 

Hívószó: Viktoriánus étel 

Néhányan tudják, hogy főszakácsként dolgoztam Angliában. Rengeteget mo-

sogattam. Nem lennék jó magyar férfi. Az 1800-as évek régi stílusú ételeit 

szeretem, a kemencében készülteket. Amikor először kinyitottam a kemence 

ajtaját, megpróbáltam a kezem betenni. Ha 10-ig el tudok számolni, akkor 

nem jó, ha csak négyig, akkor igen. Walesben is vannak a kertekben kemen-

cék. Hazel, aki London környékéről származik, nem ismerte ezt. Ott gázzal 

fűtenek mindent. 

 

Hívószó: Magyar nyelv 

N.H.: Csodálatos, nem értem. Intelligens, szép nyelv. Finom nyelv, nem úgy, 

mint a német. Ha ők beszélnek, olyan mintha mérgesek lennének. Ha boldo-

gok, akkor is.  

A magyar hasonló a walesihez, mert barátságos nép mind a kettő. 

Mulatságos volt, mikor Angliában bementünk egyik nap a Tescoba. Ott senki 

sem beszél egymással. Fizetni szerettünk volna. Megszokásból köszöntem: Jó 

napot kívánok! –  mintha itthon lennék a körmendi boltban .  

A hölgy azt mondta: Köszönöm szépen! – magyar volt. Elkezdett magyarul 

beszélni, én pedig mondtam, hogy sajnos nem értem.  
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Hívószó: Gulyás 

N.H.: Nagyon jó étel, szeretem, sok helyen kipró-

báltam. Olyan, mint a régi, walesi hagyományos 

ételek. Mi is apróra vágjuk a húst, valami finom jó 

szószba rakjuk. Tulajdonképpen ez a pörkölt. Stew. 

Nincs benne paprika. Snidlinghez hasonló hagyma-

félét rakunk bele. Minden nemzetnek van nemzeti 

növénye, Wales jelképe ez a hagymaféleség, a leek. 

 

 

 

Hívószó: Pinkamindszent 

H.H.: Pinkamindszent szuper, az egész falu csodálatos, nagyon szép az egész 

környék. Élvezem, amikor a növényeket és az állatokat látom az ablakból. 

Mivel én londoni vagyok, ott csak épületeket látni, amerre a szem ellát. Há-

zak, emberek, autók,  házak, emberek, autók… 

Itt a házak mellet, a templomot, a mezőt és az erdőt is, és ez csodaszép. 

 

N.H.: Úgy gondolom, néha zavarja az embereket, ha zenélek – de nem  – ér-

kezik a válasz, mert nem halljuk. 

A ház a falu szélén áll, a mező közepén. Nincs szomszédja. Út is csak kavi-

csos és földes visz oda.  

 

Hívószó: Szintetizátor 

N.H.: Egy pár darab van otthon…pontosan 5. Van egy nagy zongora, és egy 

orgona is (elektromos). Dobok, egy klarinét, egy didgeridoo 

És egy hárfa. Amikor meghalok, fogok tudni játszani rajta.  

 

P.M.: Miért szereti jobban a keaboard-ot? Mik az előnyei?  

(Nigel röviden így hívja az elektromos zongorát, amiben számítógép is rejlik) 

Az tetszik, hogy egy zongorán játszom, de egy egész zenekar tud szólni. Kó-

rusoknak különböző rendezvényein játszottam, és ez így olcsóbb volt, mint 

egy egész zenekar gázsija. 

Wales nemzeti szimbólumai: vörös sárkány, 
hagyma, nárcisz, az uralkodó fejdísze, hárfa 

 30 

 

 

Hívószó: 27 államfő 

Ez volt az utolsó nagy rendezvény, ahol én készítettem a vacsorát 27 európai 

uniós vezetőnek, politikusnak. Én készítettem az ételeket, én is terveztem. Ha 

tudtam volna, hogy mi lesz, akkor … Kohl nagyon szeretett enni. Annyit enni, 

még senkit nem láttam.  Ágyat kellett neki hozni Németországból, mert nem 

bírta el a helyi alkalmatosság. Onnantól kezdve, hogy megérkezett odáig, 

hogy elment, folyamatosan evett. Ez volt a legnagyobb rendezvény, amin én 

voltam a főszakács. 

 

Hívószó: a főzés tudománya 

16 éves koromban Londonba mentem dolgozni, mert Walesben nem sok lehe-

tőség volt (hasonlóan, mint Pinkamindszent-Budapest) Egy kis városból 

(Llandeilo) származom, s egy nagyvárosban találtam magam, ami nagyon-

nagyon furcsa volt. Egy hotelben dolgoztam, közben iskolába mentem. Ebből 

alakult ki a  4 nap munka, egy nap iskola. Munka-iskola 5 évig, utána lettem 

szakács. Így tudtam folyamatosan előre menni a ranglétrán. A legvégén veze-

tőként dolgoztam, ami azt jelentette, hogy a hotel összes ételéért én voltam a 

felelős. 16 évesen a mosogatással kezdtem, ezt 6 hónapig kellett csinálni, ez 

volt a hagyomány. 

 

Hívószó: afternoon tea  

H.H.: 2017. januárjában kezdtünk kéthetente találkozni. Ágiék 

szerették volna az angolt gyakorolni, mi pedig a magyart. De 

ez nem iskola. Főzünk, játszunk, közben két nyelven beszé-

lünk. Eddig készítettünk pár angol süteményt is. Ezzel a gaszt-

ronómiát és a kultúrát is megismerjük picikét. Legközelebb 

Ági lesz a soros.  

 

Mindenki mosolyog, mert nem állok jó szakács hírében. Viccelődnek, virsli 

avagy rántotta?  

Megnyugtatnám a tisztelt olvasót, hogy 

erdélyi csorba leves volt és elfogyott 

az utolsó cseppje is.     

 

Akit érdekel egy vidám társaság (én 

már láttam, hogy mutogatja el Nigel 

Pom-pomot), azt szeretettel várjuk két-

hetente pénteken a Közösségi Házba!  
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PART GALÉRIA - PARTVONAL ALKOTÓTÁBOR ÉS KIÁLLÍTÁS 

 
Szék szék hátán, kapu a szérűn, karcokba rejtett nők, csillámok a folyón, szög-oldások 

 Vártunk, vártunk, hogy megtudjuk 

lesz-e támogatás. Tartottuk a kap-

csolatot egymással és reményked-

tünk. Szabolcs azt mondta, ne vár-

juk, akkor is megcsináljuk, ha nincs 

rá fedezet.  

 Belevágtunk. Egy szoba, két ágy, 

két alkotó, a harmadik lélekben ve-

lünk. Első éjszaka a hórihorgas, szi-

kár ember fejkendővel kobakján el-

kezdett székeket rakosgatni egymás-

ra. Legalul csak egy, felette szélese-

dő alakzat, mely a csúcsában újra 

keskenyedik. Teret követel magának 

a Kultúrház nagy termében. Létezik. 

Talált tárgyból építtetett.  

Nincs benne kötőanyag vagy csavar. 

Önmagából, önmagáért. Nincs sza-

bály, amely korlátozta volna az épí-

tést, sem formai sem technikai. A 

„tökéletes” szabad alkotás eredmé-

nye.  

Land art. „A land art, mint tájléptékű 

művészet, nemcsak erőteljes beavat-

kozás volt a nyugati művészet adott 

állapotába, s nem csupán a művészet 

fennmaradásával kapcsolatos re-

ményt sugárzott, hanem tiltakozásul 

is szolgált a természet elidegenedett 

szemléletével szemben. Talán a kör-

nyezet általános állapotával kapcso-

latos aggodalom elemei is megtalál-

hatók voltak az erőteljes 

„menekülési” folyamatban.”  

S a folytatás… 

 Fúró, fúrók, csavarok, akáchusán-

gok, motorfűrész, forgács. Látkép 

egy résen (kulcslyukon) keresztül. 

Pillanatkép, mielőtt belép az ember a 

településre. A vetés szélén, az árkon 

túl. Hajnalban a napfelkelte, este a 

naplemente játszik a faszövet nyílá-

sain. Látszik a templomtorony, az 

abszolútum, mindennek az alapja. S 

a PinKapu –így neveztük el– léle-

gezni kezd. Megállnak emberek, né-

zegetik, fényképezkednek vele. Ha 

megállsz vagy elhaladsz mellette 

tudod, védett helyre értél, ahonnan 

mindig van kilátás és ahová mindig 

van betekintés. Ez viszont kötelez.   

 Megérte megvenni a csavarokat, 

kölcsön adni jó szívvel a szerszámo-

kat, főzni, sütni, beszélgetni.  

 Közben egy szalmakalap oson a 

gabonatáblában, csak a karima lát-

szik ki a táblából, ahogy simogatja a 

kalászt. 

Palettáját és ecseteit, a pici vásznat 

türelmesen és rendületlenül sétáltatja 

a Pinka partig és vissza. Talán át-

érezzük a olajképek láttán, mi fogta 

meg a lelkét a vidékben, a folyóban, 

a fényben.  
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És megérkezik a csend. A bárso-

nyos, meghitt rajzolat. Rézkarc. Kü-

lönleges színárnyalatokkal. Minde-

gyikből csak egyetlen egy van. Mo-

solyog. Gyöngéd megformálása lé-

leknek és testnek. Kamperizmus. 

 Legvégül bekerül a térbe a 

„dróthímzés”, a plasztikába öntött 

gondolat és a fantázia kőbe és fémbe 

oltott megtestesülése.  

 

LIEB ROLAND 

okleveles építész-

tervezőművész, szob-

rászművész, éremmű-

vész, 1976-ban szüle-

tett Sopronban, Tö-

mördön él.  

 

„Már apró gyermekként intenzíven 

rajzoltam, lemásoltam különböző 

ábrákat, tehát sokkal korábban kezd-

tem el képzőművészettel foglalkoz-

ni. Majd hosszú ideig föl sem vető-

dött nálam a művészet. Gépipari 

technikumba jártam, és felmenőim 

között sem volt művész. Csak ké-

sőbb döntöttem úgy, hogy jelentke-

zem a Képzőművészeti Egyetem fes-

tő szakára. A felvételi elsőre nem 

sikerült, ugyanakkor Sopronban fel-

vételt hirdettek az akkor indult alkal-

mazott képzőművészeti szakra ,és 

sikerrel bekerültem a Nyugat-

Magyarországi Egyetem elsőéves 

hallgatói közé. 2001-ben diplomáz-

tam; és soha nem bántam meg, hogy 

mindez így alakult, mert bár nem a 

pénz a legfontosabb az ember életé-

ben... A szobrászattal szinte véletle-

nül – ha vannak egyáltalán véletle-

nek – ajándékozott meg a sors. Senki 

sem mondta nekem azt, hogy a kép-

zőművészetből nehezen lehet megél-

ni. A képzőművészek és az építészek 

nagyon kis mértékben hatnak a vizu-

ális kultúrára, hiszen a megrendelő 

kívánalmainak kell megfelelnünk. 

Ettől a kívánalomtól csak nagyon kis 

mértékben lehet eltérni. Legföljebb 

abban dönthetünk, hogy eleget te-

szünk-e a fölkérésnek.   

 Panaszra azért nincs okom, mert 

néhány évvel ezelőtt a British Muse-

um megvásárolta négy érmemet. 

Nemrég pedig a Szépművészeti Mú-

zeumba került három munkám.”  
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MÉSZÁROS SZABOLCS  

festőművész 

Született 1975-ben Szom-

bathelyen, jelenleg is ott 

él. 

 

„Mészáros Szabolcs eze-

ken a képein megmutatja, hogy nem 

fél. Egy festő, aki nem fél. Érzi, 

hogy az élet folyam-szerű, áramló, 

ezért imádja a kis folyókat, ezért 

imádja az esőt. Talán az esőt szereti 

a legjobban…  Az utolsó fátylon át 

nézi tárgyait ez a festő, utána már ott 

a valóság, túlontúl hidegen vagy épp 

nagyon is forrón, s ez a kevés, ez a 

mosolygós távolságtartás még éppen 

megvéd minket a végtelentől… 

Amikor folyót fest, esőt fest, akkor 

nem egyszerűen a Rábát, a Dunát, a 

Tiszát festi, nem a tegnapi vagy a 

mai esőt festi, hanem valamennyi 

folyamot, az említetteken túl a Ní-

lust és a Gangeszt is, valamennyi 

esőt, a negyven naposat és az eljö-

vendő esőket is. Festményei való-

sabbak, mint egy fotó, arról, amit 

fest és valósabbak annál is, ami a 

tárgyuk. A valódi valóság végtelen-

ségét festi. Ezt hívjuk festészet-

nek.” (Weiner Sennyei Tibor) 

 

Az idei évben nemcsak a szakma dí-

jazta a legjobb alkotókat a Vásárhe-

lyi Őszi Tárlaton, hanem a közönség 

is véleményt alkothatott. Minden lá-

togató leadhatta szavazatát arról, 

hogy a kiállított 203 alkotás közül, 

melyik művet tartják a legszebbnek. 

  

„Mészáros Szabolcs: Csillogás című 

műve nyerte el a legtöbb szavazatot. 

Közel ötszázan szavaztak a kihelye-

zett szavazólapokon. Mészáros Sza-

bolcs a negyvenes éveiben járó 

szombathelyi festőművész. Képe, a 

Csillogás egy érdekes perspektívá-

ból mutatja be a vizes világot.” – 

mondta el Elek András, a Tornyai 

János Múzeum igazgatási ügyintéző-

je.  

 

(http://www.vasarhelyitv.hu/

hirek.php?hir=10098) - 2016 
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KAMPER LAJOS 

grafikusművész 

1949-ben született 

Kőszegen, Szom-

bathelyen él.  

 

„A művészet maga 

a „kényes egyensúly” 

 

Adni, de nem kiszolgálni! Kamper 

Lajos nem esett csapdába, de annak 

ellenére, hogy befutott, rutinos, tudá-

sát oktatásban is kamatoztató mű-

vész, tisztában van a folyamatos ve-

szélyhelyzettel. 

Ez nagyon szimpatikus, mert a ma-

gabiztos művészek hajlamosak ön-

maguk klasszifikálására, amelyből a 

leállás, önismétlés következhet. Ter-

mészetesen, mint gyakorló művész-

nél túl általános ott megállni, hogy a 

művészet egésze ilyen vagy olyan. A 

kérdések tartalmi és technikai szem-

pontból több síkon jelennek meg. 

Először is „kényes egyensúly”, hogy 

hol válik el a grafikus a festőtől? 

Ugyanis Kamper Lajos képei na-

gyon színesek, tehát megszólal a fes-

tészet csábító „szirén hangja” – hogy 

képzavarral éljünk. Egy ilyen műve 

került elém, de mivel a kinyomtatott 

vacak print a monitor színorgiájához 

képest igencsak halovány lett – je-

lent meg előttem Kamper Lajos igazi 

művészi arca – a grafikus, a vonalak 

mestere, aki a színkompozíciók mö-

gé gondos vonalhálózatot tervez. 

És itt a „kényes egyensúly”! A ké-

pek egyrészt jól meghatározható, 

geometrikus rendszerre épülnek, 

ugyanakkor a végtelenségig feszíti 

ezt a keretet organikus formákkal. 

Ez az igazi mutatvány. A szó szoros 

értelmében akrobatikus, formában, 

színben, témában. Egyensúlyozó ar-

tisták, zenélő bohócok – de nem 

mostaniak.  

Ősi mutatványosok örökösei, talán a 

reneszánsz korból. Abból a korból, 

amikor új módon fedezték fel az em-

bert, és a nők szerepe is lassacskán 

kezdett megváltozni. Mert egyik fő 

témája a Nő.  

Talán periférikusnak tűnik, hogy cí-

mereket is tervez, de ez pontosan 

modellezi alkotói attitűdjét. A múlt-

ból meríteni és a mához szólni.” 

Gálig Zoltán 

(Pinkamindszent címere is az ő keze 

munkája) 
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MÁJUS – PÜNKÖSD HAVA – TAVASZUTÓ –  ÍGÉRET HAVA 

1. hétfő Fülöp Munkaszüneti nap 

2. kedd Zsigmond 17.30-18.30 Ficánka gyermektorna 

3. szerda Tímea  

4.  csütörtök Flórián 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

5. péntek Györgyi  

6. szombat Ivett SZENT FLÓRIÁN FESZTIVÁL ÉS BÚCSÚ 

7. vasárnap Gizella Anyák Napja 

8. hétfő Mihály 17.00-18.00 gyógytorna (Közösségek Hete) 

9. kedd Gergely 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

   17.30-18.30 Ficánka gyermektorna 

10. szerda Ármin  

11. csütörtök Ferenc 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

12. péntek Pongrác „TÉRÜLJ-FORDULJ” DÉLUTÁN – KÖZÖSSÉGEK HETE 

13. szombat Szervác  

14. vasárnap Bonifác  

15. hétfő Zsófia 17.00-18.00 gyógytorna  

16. kedd Botond 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

   17.30-18.30 Ficánka gyermektorna 

17. szerda Paszkál  

18. csütörtök Erik 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

19. péntek Ivó  

20. szombat Bernát  

21. vasárnap Konstantin  

22. hétfő Júlia 17.00-18.00 gyógytorna  

23. kedd Dezső 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

   17.30-18.30 Ficánka gyermektorna 

24.  szerda Eszter  

25. csütörtök Orbán 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

26. péntek Evelin 17.00-20.00 afternoon tea 

27. szombat Hella 10.00-tól Határőr Találkozó  36 

 

MÁJUS – PÜNKÖSD HAVA – TAVASZUTÓ –  ÍGÉRET HAVA 

28. vasárnap Csanád Gyermeknap/ A magyar hősök emlékünnepe 

   MÁJUSFA-KITÁNCOLÁS 

29. hétfő Magdolna 17.00-18.00 gyógytorna  

30. kedd Janka 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

   17.30-18.30 Ficánka gyermektorna 

31. szerda Angéla  

JÚNIUS – SZENT IVÁN HAVA – NYÁRELŐ –  NAPISTEN HAVA 

1. csütörtök Tünde 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

2. péntek Kármen  

3. szombat Klotild  

4.  vasárnap Bulcsú Pünkösd 

5. hétfő Fatime Pünkösd – munkaszüneti nap 

6. kedd Norbert 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

   17.30-18.30 Ficánka gyermektorna 

7. szerda Róbert  

8. csütörtök Medárd 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

9. péntek Félix 17.00-20.00 afternoon tea 

10. szombat Margit  

11. vasárnap Barnabás  

12. hétfő Villő 17.00-18.00 gyógytorna  

13. kedd Antal 8.30 rendőrségi fogadóóra (Vasalja) 

   10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

   17.30-18.30 Ficánka gyermektorna 

14. szerda Vazul  

15. csütörtök Jolán 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

16. péntek Ajtony A nyári szünet első napja:-) 

17. szombat Laura  

18. vasárnap Arnold  
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JÚNIUS – SZENT IVÁN HAVA – NYÁRELŐ –  NAPISTEN HAVA 

19. hétfő Gyárfás PINKALANDOR TÁBOR 

20. kedd Özséb PINKALANDOR TÁBOR 

21. szerda Alajos PINKALANDOR TÁBOR 

22. csütörtök Paulina PINKALANDOR TÁBOR 

23. péntek Zoltán PINKALANDOR TÁBOR 

24. szombat Iván  

25. vasárnap Vilmos  

26. hétfő János  

27. kedd László 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

28. szerda Levente  

29. csütörtök Péter 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

30. péntek Pál  

Július 1-8 között terveink szerint Alkotótábor lesz a Közösségi Házban. 

„Amikor Mátyással ismét kitelt az apostolok száma, és eljött pünkösd napja, Jézus ígérete szerint 

„megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent 

Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken…” (ApCsel 2,3–4). Ez az a „történelmi pillanat”, amikor az 

idegen népek közé téríteni induló apostolok lépteivel a keresztény vallás világhódító útjára indult. Az Írás 

értelmében pünkösd vasárnapját már az ősegyház is a Szentlélek eljövetelének emlékezetére ülte meg, de a 

pünkösdi esemény értelem szerint az egyetemes egyház születésnapja volt kezdettől fogva… A pünkösdi 

csoda ábrázolása ritka, s nem követi pontosan a Szentírásban foglaltakat. A 6–6 apostol karéjában, középen 

rendszerint ott ül Mária (az anyaszentegyház képviseletében), s míg az apostolok feje felett 12 lángocska 

lebeg, Mária fölé a Szentlélek terjeszti ki szárnyait galamb képében.” 

(Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium) 
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JÚLIUS – SZENT JAKAB HAVA – NYÁRHÓ – ÁLDÁS HAVA 

1. szombat Tihamér  

2. vasárnap Ottó  

3. hétfő Soma  

4. kedd Ulrik 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

5. szerda Emese  

6. csütörtök Csaba 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

7. péntek Bódog  

8. szombat Ellák  

9. vasárnap Veronika  

10. hétfő Amália  

11. kedd Nóra 8.30 rendőrségi fogadóóra (Vasalja) 

   10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

12. szerda Izabella  

13. csütörtök Jenő 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

14. péntek Örs  

15. szombat Henrik  

16. vasárnap Valter  

17. hétfő Endre  

18. kedd Frigyes 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

19. szerda Emília  

20. csütörtök Illés 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

21. péntek Dániel  

22. szombat Magdolna  

23. vasárnap Lenke  

24. hétfő Kinga  

25. kedd Kristóf 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

26. szerda Anna  

27. csütörtök Olga 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

28. péntek Szabolcs  

29. szombat Márta  

30. vasárnap Judit  

31. hétfő Oszkár  
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AUGUSZTUS – KISASSZONY HAVA – NYÁRUTÓ – ÚJ KENYÉR HAVA 

1. kedd Boglárka 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

2. szerda Lehel  

3. csütörtök Hermina 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

4. péntek Domonkos  

5. szombat Krisztina  

6. vasárnap Berta  

7. hétfő Ibolya  

8. kedd László 8.30 rendőrségi fogadóóra (Vasalja) 

   10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

9. szerda Emőd  

10. csütörtök Lőrinc 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

11. péntek Zsuzsanna  

12. szombat Klára  

13. vasárnap Ipoly  

14. hétfő Marcell  

15. kedd Mária 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

16. szerda Ábrahám  

17. csütörtök Jácint 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

18. péntek Ilona KENYÉRSÜTÉS 

19. szombat Huba  

20. vasárnap István, Vajk SZENT ISTVÁN ÜNNEPE 

21. hétfő Sámuel  

22. kedd Menyhért 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

23. szerda Bence  

24. csütörtök Bertalan 10.00-11.00 családsegítő fogadóóra 

25. péntek Lajos  

26. szombat Izsó NYÁRBÚCSÚZTATÓ 

27. vasárnap Gáspár  

28. hétfő Ágoston  

29. kedd Beatrix 10.45-11.45 hivatali ügysegéd fogadóórája 

30. szerda Rózsa  
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HATÁRTALAN HÍRMONDÓ 

Kiadja:  

Pinkamindszent Község Önkormányzata 

Szerkesztő: Rajner Ágota 

e-mail: ikszt.pinkamindszent@gmail.com 

telefon: +36/20/406-67-07 

Megjelenés időpontja: 2017.08.18. 

 

Az ÉNYNYK ÉmKK Zrt.új buszjáratot indít. Tanszünetben munkanapokon 

Pinkamindszentről indul: 7.58, Körmend buszállomásra érkezik: 8.18. 

Iskolai előadási napokon a Rábagyarmatról Körmendre közlekedő járat 

(6933/12) 4 perccel korábban közlekedik és érinti Pinkamindszentet. 

Az újság szerkesztéséhez és cik-

kek, hírek írásához keresünk aktív 

lakókat.  

A mostani személyi feltételekkel 

3 havonta tudjuk megjelentetni az 

újságot. A következő szám: ősz 

(szeptember-október-november) 


