A FALUHÁZRÓL
2013-ban megnyitottuk a Faluházat, ami az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Keretében, az
IKSZT működtetésére 49.745.934 Ft összegből valósult meg. A három épületből álló komplexum
korszerű, modern eszközökkel felszerelt, mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető. Az első
épület előtti parkolóban esőbiztos kerékpár- és babakocsi tároló áll az idelátogatók rendelkezésére. Az
első épületben korszerű számítógépes terem 5 munkaállomással, beszélgető sarokkal és
teakonyhával. Itt található a községi könyvtár, amely folyamatosan bővülő könyvállománnyal várja a
gyerekeket, a diákokat és a felnőtteket. A több mint kétszáz beiratkozott régi olvasó mellé várjuk az
újabb könyvtárlátogatóinkat! A második épület, a több mint száz fő befogadására alkalmas színházterem a nagyobb közösségi rendezvények lebonyolítására ad lehetőséget. Az új hang- és
fénytechnikai felszerelés lehetővé teszi, hogy különböző műfajú előadásokat, műsoros esteket,
rendezvényeket, esküvőket, konferenciákat, értekezleteket rendezzünk. Helyet biztosítunk a falu
intézményeinek és egyesületeinek, civil szervezeteinek saját rendezvényeinek megtartására. A
harmadik épületben található a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok irodája, a konyha és a
kondicionáló terem. A volt bolthelyiségben kapott helyet a játékterem, ahol csocsó, biliárd, darts, pingpong és társasjátékok várják a szórakozni vágyókat. Látogassanak el hozzánk, hiszen széleskörű
szórakozási lehetőséggel és programválasztékkal várunk minden kedves pogányi lakost a Rákóczi út
9. szám alatti Faluházunkba! Szeretettel várunk minden érdeklődőt a hét minden napján!
A ház vezetője: Fejes Andrea Együttműködő partnerünk: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.

NYITVATARTÁS
FALUHÁZ:
HÉTFŐ: 10-16-ig KEDD-PÉNTEK ÉS VASÁRNAP: 14-20-ig SZOMBAT: 15-21-ig
SZÁMÍTÓGÉPTEREM:
HÉTFŐ: 10-16-ig KEDD-PÉNTEK ÉS VASÁRNAP: 14-20-ig SZOMBAT: 15-21-ig
KÖNYVTÁR:
HÉTFŐ: 10-16-ig KEDD-PÉNTEK : 14-20-ig A könyvtári szolgáltatások ingyenesek,
beiratkozás szükséges. Szeretettel várunk mindenkit!
KONDITEREM: HÉTFŐ: 12-16-ig, KEDD: 14-17-ig, SZERDA: 14-17-ig
CSÜTÖRTÖK: 14-17-ig, PÉNTEK: 14-17-ig és 19-20-ig. A konditeremben
szobakerékpárral, futópaddal és izomerősítő centerrel várjuk a mozogni vágyókat. A
gépek ingyen és saját felelősségre használhatók. A gépek, egyenként legfeljebb 30
percig vehetők igénybe. Váltócipő használata kötelező! Időpont-foglalás,
bejelentkezés a következő telefonszámon: 06-72-231-054.
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK
Fénymásolás, nyomtatás: A/4 egyoldalas fekete-fehér - 20 Ft/oldal, A/4 kétoldalas
fekete-fehér - 30 Ft/oldal Szkennelés: 20 Ft/oldal

Árainkról és a részletekről érdeklődni lehet személyesen, a Faluházban
kihelyezett plakátokon, a poganyifaluhaz@gmail.com e-mail címen vagy a
06-72-231-054-es és a 06-20-445-1644-es telefonszámon!

