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Egykor így tudtuk: Csikorgó hideg, méteres hó, 
hajnal, sötét, néhány családtag, álmos, de izgatott 
gyerekek, böllér apa (vagy nagypapa)… pálinka, 
visítás, forrázás… aztán a munka naphosszat. 
Nos, január 20-án ez Pogányban nem így történt. 
Ötödik alkalommal készültünk arra az eseményre, 
amit a falu számára nyilvános programként 
hirdettünk meg, azaz vágjunk le és  
dolgozzunk fel közösen egy disznót. 
Jöttek is szép számmal a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Német Nemzetiségi Egyesület 
által meghirdetett össznépi 
elfoglaltságra az ismerősök, 
barátok. A svájci sapkás urak 
és retro-otthonkás hölgyek  
persze nem üres kézzel érkez-
tek. A szükséges szerszámok, 
eszközök mellet előbbiek zsebé-
ben ott lapult a bátorító tüzes víz, 
míg utóbbiak isteni friss süteményeket 
rejtegettek kosárkáikban. Jól kezdődött. 
Már javában kivilágosodott, amikor megérkezett 
egy kisteherautó platóján, kalodájában a nap pasz-
szív főszereplője, Röfike is. Igaz, nem volt már 
annyira röfike, inkább Röfi úr, mert kellő optimiz-
mussal 160 kilóssá cseperedett. Körülnézett a falu-
ház udvarán, a körülötte összegyűlt, mindenre el-
szánt pogányiakon. Hiába vigasztaltuk barátsággal, 
hogy jó helyen jár. Lemondóan beletörődött, hogy 

ez volt élete első és egyben utolsó kirándulása. 
És a fiúk munkához láttak. Ifjabb és kevésbé ifjú 
böllérek mutatták meg egymásnak és mindenkinek, 
hogy nálunk messze nincs kihalóban ez a mester-
ség. Lányaink, asszonyaink pedig bebizonyították, 
hogy minden férfi csak egy őt segítő nő mellett 

lehet sikeres. Igazi csapatmunka volt. 
Közben szomorúan kellet tudomásul 

vennünk, hogy az idén semmi nem 
emlékeztet bennünket a régi  

disznóvágásokra. Nem volt hó, 
nem volt hideg, szikrázóan  
sütött a Nap, akadt, aki ingujj-
ban dolgozott. Voltak azonban 
most is érdeklődő gyerekek, 
ezúttal összejött egy jóval na-
gyobb család (közel fél  

Pogány) és mindannyian nagy 
örömünket leltük a közös prog-

ramban. Akadt finom forralt bor, 
meg az én pálinkám, meg a te pálin-

kád, na meg az övé… Nagyon finom volt a 
délelőtti fokhagymás sült máj, amelynek 
elkészültekor a férfiak már a kolbász és a hurka 
töltésénél tartottak, a hölgyek pedig a háromszáza-
dik káposztás gombócot helyezték el a főzőüstben. 
Mindkettő párját ritkítóan jóra sikeredett. A közös 
ebéd után szinte már csak a romeltakarítás utómun-
kálatai maradtak (el is végeztük becsülettel). 

„Alattad a föld, fölötted az ég, 
benned a létra" 

- beszédfejlődésről, beszédfejlesztésről  
szülőknek, nagyszülőknek 

A Pogányi Szabadegyetem szervezésében egy  
kompetens és gyakorlatias előadást hallgathattunk 
meg Salgóné Burkus Emmától, aki hosszú évek óta 

dolgozik gyerekekkel logopédusként és gyógypeda-
gógusként. 
Betekintést nyerhettünk a beszéd elsajátításának a 

folytatás a 2. oldalon... 

Disznóvágás – ötödször 

Együtt szaval a nemzet 
A Magyar Kultúra Napján országos szinten három 
iskola diákjait díjazták a 2017-es évi  
"Együtt szaval a nemzet" szavalatukért. 
Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a 
pogányi iskola tanítványai is a díjazottak között 
voltak. 
Diákjaink 30 -30 fő részére a Törökmezei Kaland-
parkba, a Petőfi Irodalmi Múzeumba és aquaparki 
belépőket nyertek. 

Köszönöm a felkészítők segítségét,  
együttműködését! 

Szélig Terézia 

Fotó: Szilágyi Imre 

folytatás a 3. oldalon... 

Díjátadás a Gandhi Gimnáziumban 
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Mai számunkban elsőként felkerestük Zejda Zoltánt és feleségét 
Szilvit, akik elmesélték tör ténetüket:  

Családunkkal 1990-ben jöttünk ide. Korábban csirkeneveléssel 
foglalkoztunk a Reménypusztai Termelőszövetkezet keretén  
belül. Mivel bérelt ólunk volt, próbáltunk egy saját, gazdálkodásra 
alkalmas helyet keresni. Tekintettel arra, hogy a „mentorunk” 
pogányi volt, ide hozott bennünket „házhelynézőbe”. Korábban 
soha nem jártunk a faluban sem. Megkezdtük a családi ház építését 
és végül is a csirkeól tervét elvetettük (a szomszédok legnagyobb 
örömére) és helyette autószerelő műhely készült. A család fenntar-
tása szempontjából ez a döntés jobbnak ígérkezett. Végül is befeje-
ződött az építkezés és kiköltöztünk a kertvárosi panelból falura. 
Feleségemmel, két lányunkkal és a papával meg a mamával.  
A beilleszkedés számunkra nem okozott gondot annak ellenére, 
hogy a három generációt másként érintette. Mi semmiféle  
nehézséget nem tapasztaltunk. Házunk frekventált helyen van, 
szemben velünk van a sportpálya és akkor még a kocsma is  
működött. Már az építkezés alatt megismerkedtünk a helybeliekkel. 
Aztán fokozatosan, szinte észrevétlenül kialakult a baráti kör.  
Az időszak kezdetén sok barátunk járt ki Pécsről. Az autószerelés, 
mint szakma ekkor még a régi, Pécsi ügyfelekre támaszkodott. 
Helyben, úgymond csak sürgős esetben kerestek meg, hiszen  
mindenkinek megvolt a maga szerelője, de aztán fokozatosan az 
ismerkedésekkel ez az ügyfélkör is kialakult. A gyerekek Pécsre 
jártak iskolába, de a beilleszkedés nekik sem okozott gondot, a  
kisebbnek mindenesetre ez könnyebben ment. Meg kell említeni a 
papát és mamát is. Koruknál fogva a közéletben nem vettek már 
részt. Számukra mintha a kiköltözés egy amolyan megváltás lett 
volna. Teljesen felszabadultan töltöttek velünk itt az új helyen még 
20 boldog évet. Ők már itt nyugszanak a helyi temetőben. 
Szilvinek sokat jelentett akkoriban az iskolában szervezett  
asszonytorna, mely nagyon sok ismerkedésre adott lehetőséget. 
Aztán sajnos lassan az is megszűnt. Betegsége miatt, sok  
mindent le kellett építeni és persze az életkor előrehaladtával 
jött egy másik generáció, mely átveszi a stafétabotot. 
Zoli szeretne nyugdíjasként dolgozni tovább, amint mondta: 
amíg a szerszám ki nem esik a kezéből. 
Ez volt a Zejda család rövid története. Bizonyára mindenkinek 
megvan a maga élménye, legyen az jó, avagy rossz. Közreadá-
sával talán segíteni tudunk egymásnak abban, hogy újonnan 
választott otthonunk boldoggá tegyen bennünket. 

Dragovácz Márk 

Borverseny 2018 
Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is  
megrendezi a „Pogányi Borversenyt”, melyre szeretettel  
meghívjuk! 
A jelentkezés feltételei: 
A bormintákat, fajtánként 2 db 7 dl-es, jelöletlen üvegben  
kérjük leadni. A nevezési díj mintánként 500 Ft, melyet a minta 
leadásával egy időben kell fizetni. 
A borminták leadási időpontja:  
2018. március 5. hétfő, 10-16 óra között, a Faluházban. 
A verseny eredményhirdetése:  
2018. március 6. kedd, 18 órakor lesz a Faluházban. 
Várjuk visszajelzését és jelentkezését a 06-20-445-1644-es 
telefonszámon! 

Aztán eljött az este. Rövid otthoni toalett-igazítás után minden 
szereplő új öltözékben és még nagyobb mosollyal változott át 
házigazdává, hogy így fogadhassuk a csak az esti programra 
érkező meghívott vendégeket. Össze is jöttünk, több mint  

kilencvenen. Többségében a Német Nemzetiségi Egyesület  
tagjai és közeli segítői voltunk. 
Hogy mi várt ránk ezután? Díszített asztalok, nagyon finom 
vacsora, ki-ki hozta italok és sütemények. Tombola, kiváló zene 
és tánc, késő éjszakáig. Köszönjük Röfi úr! Jövőre újra  
találkozunk (az utódoddal). 

Szászi János 

...folytatás az 1. oldalról Disznóvágás ötödször 

Fotó: Pálmai Tibor 

Új otthon teremtése  
és a beilleszkedés nehézségei 

Évtizedek óta figyelem a falu életének alakulását és különösen 
azoknak a változásoknak a hatását, melyek alakítják  
mindennapi életünket. Pogány, mint tudjuk, nagyon régi múltra 
tekint vissza. Településünk neve írásban már 1181-ben szerepel. 
Az elmúlt évszázadok meghozták a változásokat és az utóbbi 
időszakban ezek a változások egyre rohamosabban mennek 
végbe. Régen alig történt a faluban említésre méltó esemény. 
Az itt élő családok helyben élték le életüket, generációról  
generációra. Emlékszem, gyermekkoromban szinte nem volt 
olyan eset, hogy ide költözött volna valaki, akár évtizedeken 
keresztül, vagy ha előfordult, akkor is csak nagyon ritkán.  
Az innen való elvándorlás volt az, ami korábban indult meg, a 
falu hátrányos helyzete miatt, sem áramunk, sem szilárd  
burkolatú utunk nem volt. Az elköltözők többnyire Pécs  
kertvárosba, Postavölgybe és Nagyárpádra távoztak. A helybeni 
vándorlás az „újpogányi” építési lehetőségekkel kezdődött.  
Sokan a régi faluból a fenti részbe építettek új házat. Itt, persze 
az új otthonban, még ha ismerték is egymást a lakók, de nem  
ugyanazok voltak, akik szomszédként generációkon át, élték 
együtt életüket. Az új lakóhelyre költözés mellett a szomszédok 
azért helybeli ismerősök voltak. A nagyobb változás akkor  
kezdődött, amikor az új házhelyek kialakításával megkezdődött 
a tömeges építkezés. Az ide költöző családok nagyrészt a  
városból és panelból jöttek. Nekik nehezebb volt a helyzetük, 
mivel sem a szomszédokat sem a lakókat nem ismerték és  
ráadásul a falusi életmód, az eddigitől eltérő körülmények új 
helyzet elé állították az otthonteremtőket. A beilleszkedés  
nehézségei nyilvánvalóan családonként másként jelentkeztek.  
A Pogányi Hírek megpróbálja nyilvánosságra hozni azokat az 
eseteket, melyeket az olvasók szívesen adnak közzé azzal a 
szándékkal, hogy okuljanak belőle mindazok, akik esetleg ilyen 
nehézségekkel szembesülnek. A jelen körülmények természete-
sen mások, mint évtizedekkel ezelőtt. A templomok, kocsmák 
látogatottsága nem számottevő, mely helyek hajdanán bizony az 
ismerkedés domináló színhelyei voltak. Hol és hogyan  
ismerkedjenek azok, akik Pogányban szándékoznak otthont 
teremteni? 

Fotó: Rőder Attila 
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In memoriam Birkenstock János 
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, amikor J.S. Bach D-dúr 
szvitjéből az Air című mű hangjai törték  meg a csendet a 
pogányi sírkertben, ahol néhányan - ismerősök, barátok - emlé-
kezni gyűltünk össze, Birkenstock János halálának második 
évfordulóján. Ha nem tudtuk volna, hogy merre van végső 
nyughelyed, könnyen megtaláltuk volna, hiszen utat mutattak a 
sírodnál már égő gyertyák, melyeket rokonaid, tisztelőid  
helyeztek el. A zene elhangzása után Kosztolányi Dezső:  
Halotti beszéd című versét tolmácsoltam a résztvevők felé. Ezt 
követően Dragovácz Márk mondta el visszaemlékezését és  
gondolatait, amit saját kérésére írtam le: 

„Kedves Jani, tisztelt Barátaim! 
A megállíthatatlan idő kereke kíméletlenül járja a maga útját.  
A világ s benne mi emberek ennek a ténynek kegyetlensége folytán 
előbb-utóbb a pályának a végére érünk. Jani barátunk földi  
pályafutása két évvel ezelőtt, ezen a napon ért véget. Két év,  
730 nap. Kedves barátunk, ennyi idő telt el nélküled ezen a  
Földnek nevezett bolygón, ebben a Pogánynak nevezett faluban, 
melyben évtizedeidet velünk leélted. A világegyetem évmilliárdos 
létében ez a szemvillanásnyi idő adatott neked, hogy velünk  
maradjál. Te jó és megbízható barát voltál mindvégig. Rád mindig 
lehetet számítani és segítségeddel sok bajbajutott embernek  
enyhítetted fájdalmát. Ember voltál a javából, megbízható és  
hiteles. Eltelt 730 nap nélküled, és ez idő alatt baráti köröd több 
mint 50 alkalommal ülte körbe az asztalt azokon a pénteki napokon, 
melynek oszlopos tagja voltál több mint egy évtizedig. Hiányzol! 
Még mindig hiányzol! Betöltetlen az űr, melyet magad után hagytál 
és üres a hely, mely valaha a tiéd volt. Véglegesen üres! Jelenléted 
oly sokszor szórakoztatott bennünket, a baráti körnek igazi vidám 
életet adtál, mint ahogy komoly dolgokban aggályaidat is  
megismerhettük. Sajnos mindez elmúlott, többé nem jöhetsz közénk 
és ezért jöttünk ide, hozzád ahol földi maradványaid végleges  
nyugalomra leltek. Itt vagyunk ezen a szomorú napon, és vigaszta-
lanul szembesülünk azzal, hogy eltávoztál körünkből. Emlékedet 
töretlenül őrizzük. Nem tudjuk, hogy hol vagy, nem tudjuk, hogy 
látsz-e bennünket, de ha igen, akkor azt is tudod, hogy ennek a 
megemlékezésnek szomorú szívvel teszünk eleget. Az Unikum baráti 

kör itt elhelyezett mécsese a Te maradandó emlékedet őrizze.  
Halovány fénye jusson el hozzád és vigye magával üzenetünket, 
mely szerint, ha te el is mentél, a földi idő megy tovább, és mi  
visszük magunkkal emlékedet. 
Ezúttal Juhász Gyula versének üzenetét küldjük neked, mely így szól: 

Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 

Kedves Jani nyugodjál békében!” 

Az elhangzottak hatására még egy ideig mindenki a maga  
gondolataiba merülve állt, majd egy imával búcsúztunk. Az 
Unikum baráti kör találkozóhelyén folytattuk az emlékezést, 
kissé már kötetlenebb formában. Mindenkinek volt egy-egy 
története, amit szívesen hallgattunk.  
Igaz, hogy ennek a megemlékezésnek szomorú szívvel tettünk 
eleget, de a történteken változtatni nem lehet! Igaz, hogy a  
fájdalomnak enyhülnie kell! De az még igazabb, hogy  
felednünk sosem szabad!  
Végül köszönet illeti barátunkat, Dragovácz Márkot, az  
emlékezés kigondolásáért és szervezéséért! 

Zilahi Lajos 

fogantatás pillanatában kiinduló rögös útjába, és megtudhattuk, 
hogy milyen hétköznapi dolgokkal segíthetjük csemeténket a 
helyes beszéd kialakításában. 
Külön hangsúlyozta az előadó, hogy mekkora szerepe van a 
szülőknek/nagyszülőknek a gyermek egészséges fejlődésében. 
A legfontosabb, hogy az örökké rohanó világban is tudjunk 
minőségi időt együtt tölteni. Igyekezzünk felfedezni és  
megérteni csöpp lelki világukat és kavargó érzelmeiket és  
érdemben reagálni is rá, valódi kommunikációt kialakítva, ne 
csak utasításokat és parancsokat osztogassunk. 
A tévében látható szinkronizált mesék helyett olvassunk,  
mondjunk mesét, hogy az élő beszédet, mimikát, gesztikulációt 
figyelhesse meg és sajátíthassa el. 
Ismertessük meg gyermekünket az IGAZI környezetével, hogy 
ne csak hangoskönyvekben találkozzon a bárány bégetésével, 
vagy a monitor háttérképén az erdővel. Tudja megtapintani, 
megszagolni, teljes valójában látni és hallani. Mindez kiválóan 
fejleszti a kis felfedezőt a teljes fogalmi megértésben, így a  
beszédfejlődésben is, és remekül erősíti a szülő-gyermek vagy 
nagyszülő-gyermek kapcsolatot. 
Ha már kialakult beszédfejlődési elakadást, problémát  
észlelünk, ne habozzunk segítséget kérni! És mindezt tegyük 
meg mihamarabb, hisz a lemaradás mértéke egyre csak  
növekszik az idő múlásával, így a rehabilitálása is  
hosszadalmasabb lesz. Ilyen esetben a Baranya Megyei  
Pedagógiai Szakszolgálathoz fordulhatunk, ahol nagy  
szakértelemmel ásnak a probléma mélyére és állítják helyre azt. 
Végezetül csak annyit fűznék hozzá, hogy ahogy az előadás 
címe is kimondja, rajtunk felnőtteken és a gyermeken múlik 
csak, hogy hova is tud fejlődni, mit tud elérni a jövő  
generációja. Ne rajtuk spóroljunk időt magunknak! 

Schaffer Júlia 

...folytatás az 1. oldalról Alattad a föld... 

Iskolanyitogató 
a Pogányi Általános Iskolában 

Időpont Téma 

2018.01.23 
16:30-17:15 

Játékos képességfejlesztés: mondókák, testsé-
ma fejlesztése, soralkotási készség fejlesztése  

2018.03.08 
16:30-17:15 

Játékos képességfejlesztés: irányok térben és 
síkban, egyenletes lüktetés, ritmusfejlesztés, 
szókincsfejlesztés 

2018.03.21. 
16:30-17:15 

Játékos képességfejlesztés: hallásdifferenciá-
lás, figyelemfejlesztés, szókincsfejlesztés  

Időpont: 
március 6. 

(kedd) 
Tevékenység Pedagógus 

7:45-8:00 
Iskolában folyó pedagógiai 
tevékenység bemutatása 

Szélig Terézia 

8:00-8:45 
1. évfolyam: nemzetiségi 
német nyelv 

Szélig Terézia 

8:00-8:45 
2. évfolyam: magyar nyelv 
és irodalom 

dr. Feldmann-
Németh Krisztina 

9:00-9:45 
2. évfolyam: nemzetiségi 
német nyelv 

Müller Dóra 

9:00-9:45 
1. évfolyam: magyar nyelv 
és irodalom 

Patói Pálma 

Nyílt nap az iskolában: 

Lelkesen készülünk és örömmel várunk minden érdeklődőt!  

az iskola tanítói 

Fotó: Rőder Attila 
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hányan áldoznának időt, energiát és néha saját zsebből pénzt is 
céljaink elérése érdekében? Ezek a kérdések megválaszolása 
alapvető feltétele a sikeres munkának. 
Ezen a ponton nem várt ajándék érkezett, az Egerági önkéntes 
tűzoltók új, gondos gazdát kerestek kedves tűzoltóautójuknak. 
Személyes ismeretség és elhivatottságunk ismeretében  
döntöttek úgy, hogy Pogány alakuló egyesületének adják a  
járművet. Ez az esemény tovább szította a maroknyi csapatunk 
lelkesedését. 
A Polgárőrség év végi közgyűlésén a tagok elé tártuk  
elképzeléseinket, és a tagság úgy döntött, alakuljunk át tűzoltó 
és polgárőr egyesületté, oly módon, hogy az egyesületen belül 
külön szakosztályként működik majd a tűzoltó egyesület. 
A célokat megfogalmaztuk. 
Szakmai célunk - így Pécs közvetlen közelében - nem az  
elsőnek beavatkozás lesz, hiszen mi össze sem tudjuk szedni az 
aznapi csapatot, a Pécsi hivatásos tűzoltók már itt vannak és 
beavatkoznak. Mégis akkor mi szükség van a munkánkra? 
Ugyan beavatkozni nem vagyunk képesek csapatként elsőként, 
de egyes tagjaink gyorsan a helyszínen tudnak lenni,  
helyismerettel, gyors helyzetfelméréssel tudják segíteni a  
hivatásos tűzoltókat. Hisszük, hogy megfelelő képzés után, akár 
életet is menthetünk (hiszen minden tűzoltónak ez a célja)!  
Ha a prózaibb oldalát nézzük a dolognak, akkor inkább az  
elhúzódó káreseteknél, esetleges viharkárok szakszerű  
felszámolásával lehetünk hasznára mind a falunak, mind a  
hivatásos kollégáknak. 
Célunk továbbá, hogy ehhez a feladathoz elhivatott  
önkénteseket találjunk, képezzük Őket, biztosítsunk számukra 
gyakorlati tapasztalatok szerzésére lehetőséget, és egy jól  
működő, hatékony kis csapatot építsünk fel. 
Célunk, hogy a biztonságos és hatékony munkavégzésünkhöz 
védőfelszereléseket, eszközöket biztosítsunk tagjaink számára. 
Célunk, hogy az ajándékba kapott tűzoltóautót olyan állapotba 
hozzuk, amit megérdemel, hogy szolgálni tudja az egyesület 
szakmai munkáját akár hosszabb távon is. Célunk kell legyen, 
hogy a megbecsült gépjárművünk elhelyezését, felszereléseink 
tárolást megoldjuk. 
Célunk, hogy kis csapatunk a falu életében részt vegyen,  
rendezvényeken jelenjünk meg, tűzvédelemmel kapcsolatos 
információkat, ismereteket osszunk meg a falu lakosságával. 
Terveink szerint a fiatalokat is meg fertőzzük a tűzoltó szakma 
szeretetével. Ennek keretében az iskolában, óvodában  
előadásokat, nyári táborokat szeretnénk tartani. 
Fontosnak tartjuk, hogy céljainkat Pogány lakosai is megismerjék, 

tudják, miben lehetünk a falu és lakosai 
szolgálatára. Ezért tervezzük, hogy a 
Pogányi újságban folyamatosan hírt 
adunk tevékenységünkről, terveinkről, 
melyek megvalósításához örömmel  
fogadunk minden segítséget. 
Munkánkat önkéntesen végezzük, a  
tárgyi feltételeket és a működési  
költségeket támogatásokból fedezzük.  
Ha támogatná a munkánkat, azt  
megteheti az újsághoz mellékelt csekken 
vagy banki átutalással. 

(Számlaszámunk: 11731001-20159728) 

Szabó Rudolf 

A Pogány Biztonságáért Polgárőr Egyesület 
2017.évi szakmai és pénzügyi beszámolója 

Polgárőreink a törvényeket betartva, a helyi lehetőségekhez, a 
település szerkezetéhez igazodva, az egyesület tagjainak egyéni 
elfoglaltságaik figyelembevételével látták el önként vállalt  
feladataikat. 
A 2017-es évet 54 fővel kezdtük meg, amivel Baranya megye 
egyik legnagyobb polgárőr egyesületének számítunk. 

Egyesületünk pénzügyi forrásai: 

• Pogány község Önkormányzata 790.000.- 
• Pogány község lakói és föld-tulajdonosai 147.000.- 
• Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége 350.000.- 
• tagdíjak 50.000.- 

Egyesületünk főbb kiadásai: 

• Üzemanyag 403.000.- 
• gépjármű fenntartás és javítás 518.000.- 
• felszerelés (öltözet) 268.000.- 
• reprezentáció 75.000. 
• bank-költség 43.000.- 

A 2017-es esztendőben 1473 óra járőr-szolgálatot láttunk el 
településünk közigazgatási területén, ez idő alatt több mint 7000 
km-t tettünk meg szolgálati gépjárművünkkel. A folyamatos 
közterületi jelenlétünk meghozta a gyümölcsét, tudomásunk 
szerint bűncselekmény nem történt a faluban! 
Rendszeresen láttunk el Pécs belvárosában rendőrrel közös 
szolgálatot és végeztünk légi megfigyelést is. 
Nagy sikerrel rendeztük meg a XI. Baranya Megyei Polgárőr 
Járőrversenyt településünkön, amely keretén belül több mint 60 
polgárőr járőrözött egy időben a falu területén. A siker közös 
munka gyümölcse, ezért még egyszer köszönet Pogány  
Önkormányzatának, minden támogatónknak és segítőnknek. 
Segédkeztünk a júliusi viharkárok elhárításában, ami egy súlyos 
természeti csapás volt a falu életében. Számunkra kiváló vizsga 
volt ez az esemény, hisz bebizonyosodott, hogy késő esti,  
váratlan esemény bekövetkeztekor is számíthat Pogány  
lakossága tagjaink segítségére. Rendkívül gyorsan sikerült  
mozgósítani tagjainkat. Polgárőreink az esemény felszámolásával 
kapcsolatos munkáját a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője köszönő levéllel ismerte el. 
A Pécs-Pogány repülőtér nyílt napjának a forgalomirányítását 
egyesületünk szervezte, 14 polgárőrünk képviselte településünket. 
Segédkeztünk a település több rendezvényének biztosításában, 
mint a Táltos verseny, a Magyar-est, a Termék mustra és az 
Adventi örömfutás. 
Az év folyamán 3 tagunk elvégezte az önkéntes tűzoltó  
tanfolyamot, Deák Máté, Szabó Rudolf (b) és Weisz Péter (j).  

A képzés folyományaként Kordé Norbert címzetes tűzoltó  
alezredes szakmai irányításával elindultunk az önkéntes tűzoltó 
egyesületté válás útján. 
Ez az út, gondolkodással kezdődött. Mit szeretnénk, és mit  
tudunk vállalni e szép, de nehéz hivatás szolgálatában települé-
sünkön? Vajon mennyi embert lehet az ügyünknek megnyerni, 

A MI Tűzoltóautónk története 
Mercedes Benz 408 D típusú gépjárműfecskendőnket  
1969. december 19.-én vették először nyilvántartásba a  
németországi Hessen tartomány, Bensheim városában,  
rendszáma HP-2056 lett (a város címere látható még ma is a 
tűzoltóautó ajtaján). Bensheim város Auerbach kerületének  
önkéntes tűzoltói használatában 27 éven át szolgálta a majd  
40.000 lelket számláló várost ez a kis piros autó. 
Bensheim magyar testvérvárosa Mohács, a két város tűzoltói is 
kiváló kapcsolatot ápolnak. A tehetősebb német város a jó  

folytatás az 5. oldalon... 

forrás: 
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Hát itt tartunk most. Pogány ajándékba megkapta ezt a  
hihetetlen szerkezeti és motorikus állapotban lévő, kis  
futásteljesítményű (31970 km 49 évesen!), gyönyörű autót. 
Célunk, hogy megkapja azt a törődést, amit megérdemel, a  
hivatalos átadása után, szeretnénk ismét forgalomba helyezni, és 
reményeink szerint szolgálatba állítani Pogányban. 

Kordé Norbert 

szakmai kapcsolat jegyében, több ízben ajándékozott - náluk 
már nem használt - tűzoltó felszereléseket a mohácsi  
tűzoltóságnak. 

1996-ban egy ilyen alakalommal került a tűzoltóautó  
Magyarországra, és az első magyarországi üzembe helyezése 
épp 27 évvel a németországi szolgálatba állását követően,  
1996. december 19.-én történt meg. 
Mohácson nem került a hivatásos tűzoltóság által használt  
járművek közé, többek közt azért, mert nincs a tűzoltóautóban 
beépített víztartály. A technikát a német körülményekre  
tervezték, gyártották, ahol nagyon jó a közterületi tűzcsapokkal 
ellátottság, így a gépjármű orrára szerelt 800 l/perc  
vízátbocsátási képességű szivattyú az akkori követelményeknek 
tökéletesen megfelelt. 
Mohács tűzoltóparancsnoka mégis talált hasznos elfoglaltságot 
„kis hősünknek”. 1999-ben bérbe adta a Beremendi Cement-
gyárba, ahol az akkori vállalati tűzoltóság szere lett. 
Beremend önkormányzata szintén német testvér településétől 
kapott egy használt tűzoltó autót ajándékba, így 2007 októberében 
a GFU-955 rendszámra „keresztelt” tűzoltóautónk visszakerült 
Mohácsra. 
Mohácson továbbra sem tudták/akarták használatba venni így  
4 év tétlenség következett. 
2011-ben a Tűzoltóság szervezetében átalakulások mentek  
végre, többek közt az addigi helyi gazdálkodást központi  
gazdálkodás váltotta fel. Ennek keretében a használaton kívüli 
felszerelések hasznosítása is előtérbe került, azzal a szándékkal, 
hogy a hivatásos tűzoltóságok segítsék az ez idáig majd teljesen 
megszűnt önkéntes tűzoltó egyesületek eszköz ellátottságát. 
Ennek a programnak a keretében Szászvár ÖTE megkapta a 
tűzoltóautót, hogy hasznosítsa. 
Szászváron már volt tűzoltó technika, és jobb paraméterekkel 
rendelkező technika állt rendelkezésre. A szándék az lett, hogy 
átalakítják a szert műszaki mentésre alkalmas gépjárművé.  
Elkészítették a szakmai igényeknek megfelelő átalakítási tervet, 
költségvetést készült hozzá, és ezen a ponton megállt a történet. 
Az elképzeléseiket, csak nagyon sok pénzért sikerült volna 
megvalósítani (saját szakemberek hiányában), ezért úgy  
döntöttek felajánlják inkább más ÖTÉ-nek, hátha máshol,  
hasznosabb tud lenni az autó. 
2014-ben így került a szer Egerágra a Szent Flórián ÖTE  
tulajdonába. A kezdeti lelkesedés elfogyott, a tagság  
ilyen-olyan okok miatt végül is nem kezdett semmit az autóval. 
2017 tavaszán új lendület költözött az egyesületbe, leporolták a 
régi elképzeléseket, és új erővel kezdtek a szakmai feladatok 
megvalósításába. De újabb nem várt fordulat gátolta a tettre 
kész tűzoltóautó szolgálatba állását. Adminisztrációs hibák  
miatt óriási tartozás halmozódott fel a kötelező biztosítónál, 
amit csak oly módón lehetett lenullázni, ha az autót végleg  
kivonják a forgalomból, és tovább adják más tulajdonosnak. 

...folytatás a 4. oldalról A MI tűzoltóautónk... 

Archív fotó 

Köszönet 
A Pogányért Alapítvány kuratóriuma nevében köszönöm  
mindazon magánszemélyeknek és szervezeteknek, ezen belül a 
Pogányi Önkormányzatnak, valamint a Horvát- és a  
Német Önkormányzatnak, akik a tavalyi évben támogatták az 
Alapítvány működését. Az összeget - kiegészítve egyéb  
forrásokkal - teljes egészében a falu lakosságának érdekében 
használtuk fel. Ebből támogattuk pl. a gyerekek nyári tűzoltó 
táborát, vásároltunk tartós élelmiszert a rászoruló családoknak, 
támogattuk a karácsonyi koncertet és ebből tudtuk minden  
háztartásba eljuttatni a Pogányi Hírek éves naptárát is. 
Kérem, hogy munkavállalóként vagy vállalkozóként segítsék 
továbbra is munkánkat, azaz településünket jövedelemadójuk 
1%-nak felajánlásával. Ezt munkáltatójuknál, vagy a NAV-nál 
az egyénileg leadott személyi jövedelemadó bevallásakor  
tehetik meg. 

Adószámunk: 18323643-1-02 
Köszönettel: 

Rőder Attila az Alapítvány elnöke 

Régi történetek, históriák szülőfalumból 
A történet, melyet szeretnék az olvasókkal megosztani mintegy 
60 évvel ezelőtti. 
A leírtak hitelességét a ma élő pogányi idősek (köztük 91 éves 
édesapám) garantálják. 
Az említett időszakban - a mai horgásztavat tápláló patak  
vízenergiáját használó - 5 malom közül már csak egy működött. 
Az akkor is divatját élő feketegazdaságban ez a malom nem volt 
partner a „fekete őrletés”-ben, ezért sok gazda úgy döntött, hogy 
a szomszéd faluba viszi őrletni a gabonáját. 
Ez idő tájt jellemző volt a faluban élő emberekre a szegénység. 
Egyesek máról holnapra éltek. Sokan nem tudtak írni és olvasni. 
Az IQ szint is igen alacsony volt. 
Élt a faluban mély szegénységben egy házaspár. Kicsinyke  
földdarabjukat két - éhhalál küszöbén álló - ökrükkel próbálták 
megművelni. Ezt úgy tették, hogy a boronát ketten cipelték fel a 
dombra és azt a szerencsétlen, gyenge állatokkal csak lefelé 
húzatták. 
Egy napon ők is a fekete őrletés mellett döntöttek, de állataikkal 
nem mertek nekivágni a nehéz útnak. A férj felkapta a búzával 
telt zsákot a hátára és felesége kíséretében elindultak. Út közben 
utolérte őket egy gabonával megrakott szekér, melyen a gyeplőt 
egy hölgy fogta, és a szekér túlterheltsége ellenére felajánlotta, 
hogy elviszi őket. Az asszony először ódzkodott, de végül felült 
a szekérre. Férje továbbra is cipelte a zsákot, felesége megjegy-
zése közepette: „szenvedjen, mint Krisztus a keresztfa alatt!” 
Aztán látva férje szemlátomást fogyó erejét, megszánta és így 
szólt: „Na, nem bánom. Ülj fel te is e szekérre, de láthatod, 
hogy a lovak alig bírják! A zsákot ne tedd le, azt tartsd továbbra 
is a válladon, hogy a lovak ne szenvedjenek.” 

Birkenstock Zoltán 
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Kiadja a Pogányért Alapítvány, 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. 

Adószám: 18323643-1-02 email: poganyihirek@gmail.com 

Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság 

Megjelenik 240 pld-ban, időszaki kiadványként. 

Terjeszti a Pogányi Önkormányzat, 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. 

Nyomdai munkák: Capillatus Kft. Felelős vezető: a kft. ügyvezetője 

A Faluház márciusi programjai 
 

NYITVATARTÁSUNK: 

HÉTFŐ: 10-16-ig 

KEDD-PÉNTEK ÉS VASÁRNAP: 14-20-ig 

SZOMBAT: 15-21-ig 
 

KONDITEREM NYITVA TARTÁSA: 

HÉTFŐ: 12.00-16.00-ig 

KEDD: 14.00-19.00-ig 

SZERDA: 14.00-17.00-ig 

CSÜTÖRTÖK: 14.00-20.00-ig 

PÉNTEK: 19.00-20.00 
 

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA: 

A Faluház nyitvatartási idejében 
 

ÁLLANDÓ SZABADIDŐS PROGRAMJAINK: 

HÉTFŐ: Baba-mama klub 10-12-ig,  

KEDD: Fittforma 19.30-tól,  

SZERDA: Jóga 17.30-tól, TRX 19.15-től 

~~~~ 

KLUBJAINK 

Baba-mama klub  

Hívunk és szeretettel várunk minden kismamát és kisbabát a 
Baba-Mama klubba. A kötetlen klubnapot minden második 
hétfőn, 10.00-12.00 óra között tartjuk, utána a Védőnő tart  
tanácsadást. 

Következő alkalom:  

2018. március 12. hétfő 10.00 óra. 

~~~~ 

Családsegítő szolgálat 

Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat család-
segítője, Gáspár Emese minden hónap második hétfőjén  
10:30-tól 11:30-ig ügyfélfogadást tart a Pogányi Faluházban. 

A családsegítő telefonos elérhetősége: +36-30-476-1385 

Időpont: 2018. március 12. hétfő, 10.30. 

~~~~ 

Ünnepi megemlékezés 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepi 
műsort adnak a pogányi iskolások és az óvodások. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket! 

Időpont: 2018. március 14. szerda, 17 óra. 

Helyszín: Iskola.  

~~~~ 

Női Lapozó 

Nők könyvekről, olvasmányélményekről, újságokról. Aki  
kedvet érez arra, hogy megossza másokkal irodalmi élményeit, 
szeret beszélgetni jó könyvekről, érdekes újsághírekről, annak 
itt a helye! 

Időpont: 2018. március 22. csütörtök, 18.00 óra.  

~~~~ 

Húsvéti játszóház 

Nyusziváró kézműveskedésre hívjuk a falu apraját-nagyját! 
Asztali díszt, tojástartót, hímes tojást készítünk együtt.  
Kérjük, hogy kifújt tojást hozzon mindenki magával! 

Időpont: 2018. március 23. péntek, 16.00 órától. 

~~~~ 

Könyvtár hírei 

2018 januárjától továbbra is lehetőség nyílik az alábbi folyóira-
tok helyben olvasására: Szabad Föld, Nők Lapja, Dörmögő  
Dömötör, Geronimo Stilton, Turista, Földgömb.  
Minden pénteken ingyenes könyvbörzét tartunk, jöjjenek, 
válogassanak kedvükre! 

Elérhetőségeink 

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! 

Medve nap a 
könyvtárban 

Előbújt-e a medve február 
2-án? Milyen idő lesz? 
Miért alszik téli álmot a 
medve? Ezekre a kérdé-
sekre kerestük a választ 
mesék, versek és énekek 
segítségével a könyvtári 
teadélutánon. 
Két csoportban, huszonöt 
kisgyermek és szüleik 
játszottak együtt, önfeled-
ten. 
Az eseményről készült 
képek és egy rövid videó 
megtekinthető a 
www.pogany.hu honlapon. 

Fejes Andrea 

Kedvenc mesehősöm, Genorimo Stilton 
Örömmel tudatom, hogy könyvtárunk látogatottsága igencsak 
fellendült! Általános iskolás gyerekek hada keresi, kölcsönzi és 
olvassa a Stilton könyveket. A lányok Tea, a fiúk Geronimo 
történeteit ”falják”! 
Ennek apropójából rajzpályázatot hirdetett a könyvtár: 
„Kedvenc mesehősöm, Genorimo Stilton” címmel. A felhívásra 
igényes, szépen kidolgozott, rendkívül színes pályamunkák 
érkeztek. A Faluház hirdetőjén kiállítást rendeztem a rajzokból, 
amit azóta is megcsodálnak a látogatók! 
Az ünnepélyes díjkiosztóra 2018. január 17-én került sor, 34 fő 
részvételével. A kis olvasók könyvjutalmait a Csorba Győző 
Megyei Könyvtár ajánlotta fel, amit ezúton is hálás szívvel  
köszönünk! A díjátadót követő pikniket a községi  
önkormányzat biztosította. 

Örülök a gyerekek lelkesedésének és köszönöm szépen a  
kedves szülők támogató hozzáállását! 

Szöveg és fotó: Fejes Andrea 

Fotó: Petkó Kinga 


