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Megváltásra várva 
A két nagy keresztény ünnep közül a karácsonyt 
általában kedvesebbnek, bensőségesebbnek  
érezzük. A karácsonyi történet a születés öröméről 
szól: Isten eljött közénk, velünk él, betölti életünket 
a jelenlétével. A húsvéti történet viszont véres  
esemény. Az áldozatról szól: arról, hogy Jézus (és 
benne Isten maga) a kapzsiság, az árulás, a  
felkorbácsolt gyűlölet, a jogtalanság és az erőszak 
áldozatává válik. De ez értünk vállalt áldozat, a 
benne rejlő szeretet teljesíti be a megváltásunkat. 
Erre a szeretetre Isten azzal válaszol, hogy 
„feloldván a halál gyötrelmeit feltámasztotta 
(Jézust), mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva 
tartsa” (ApCsel 2,24). 
Nehéz szembesülnünk azzal, milyen mélyre tud 
eljutni az ember: hogyan válunk csőcselékké,  
hogyan manipulálnak minket, a vagyonukat és  
befolyásukat féltő vezetők. Csak az érti meg a  
húsvétot, aki már megtapasztalta, mi lakik a  
szívében; csak az, aki bele tud gondolni abba,  
milyen nagy áldozattal jár valakit szeretni, az  
igazságért küzdeni, valakit megmenteni.  
A húsvét a keresztény hit szívébe vezet minket: a 
kereszt botrányába és a feltámadás csodájába.  
Akinek a kereszténység csak külsőség, hagyomány, 
a valódi énjét takaró gúnya, azt Jézus keresztje sem 
érinti meg. Nem is érti, mi szükség van rá.  
A húsvét azokhoz szól, akik vágynak a megváltásra; 
akik felvállalják megsebzettségüket, és akik még 
nem adták fel az emberségbe és igazságba vetett 
hitüket. 

Dr. Cziglányi Zsolt, katolikus plébános 
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Az előző évekhez hasonlóan, ebben az esztendőben 
is műsorral készültek a pedagógusok és az iskola 
tanulói, hogy kellő tisztelettel emlékezzenek  
nemzeti ünnepünkre, március 15-re. Zsúfolásig 
megtelt a tantermek előtti terület, talán nevezhetem 
zsibongónak is, hiszen az óraközi szünetekben itt 
töltik az időt a gyerekek. Sok szülő, nagyszülő, 
testvér és rokon jött el a rendezvényre. Néhány 
perccel a kezdés előtt, mintha vezényszóra  
történt volna, mindenki elcsendesedett.  
Kissé értetlenül néztünk körbe, egymásra, 
magyarázatra várva. Ilyenkor hajlamosak 
vagyunk a történést valami természetfelet-
tinek betudni, holott egyszerűbb talán a 
sors akaratában keresnünk az összefüg-
gést! Igyekezett a segítségünkre lenni 
abban, hogy lelkileg is ráhangolódjunk 
nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére. 
Miután a tanulók felsorakoztak, Szélig Terézia az 
iskola vezetője köszöntötte a jelenlévőket, nem 
utolsósorban Csizi Pétert, díszvendéget, országgyű-
lési képviselőt, Dragovácz Ágnes polgármestert és 
a megjelent képviselőket.  

A himnusz elhangzása után az óvodások műsorá-
ban gyönyörködhettünk. Jó volt látni, amint 
„ropták” a páros táncot a csillogó szemű 
„apróságok”. Minden igyekezetükkel azon voltak, 
hogy a tanultakat pontosan, jól adják elő. Igaz,  
„itt-ott” elkelt a segítség, néha még a ritmussal is 
gond volt, de nem vizsgázni jöttek ők, hanem szép, 
örömteli perceket szerezni nekünk, felnőtteknek. 

Ez sikerült! A szereplőkön kívül még a  
felkészítőket is dicséret illeti: Sarbakné 
Lendvai Etel, Molnár Andrea, Nagy Tünde 
és Zimmer Angéla személyében.  

Az iskolások műsora következett ezután, 
amit erre az alkalomra létrehozott keret-
játéknak neveznék, mely az 1848–as 
forradalom és szabadságharc történé-
seit tárta elénk szabatosan, pontosan! 

Tartalmas, látványos, színvonalas műsort láthat-
tunk! Akár csak az óvodásoknál, itt sem szabad 
megfeledkeznünk a felkészítőkről: Dr. Feldmann-
Németh Krisztina (nevéhez fűződik a műsorkészí-
tés is), Szélig Terézia, Patói Pálma. A korhű tánco-

Repülőgépgyár Pogányban 
Jó ideje az a szóbeszéd járja, hogy a repülőtéren 
légi alkalmatosságok gyártására is sor kerül. A  
közelmúltban a gyár alapkőletételének is tanúi  
lehettünk, majd a napokban megjelentek a munka-
gépek, hogy a tervezett objektum alapozását  

megkezdjék. A beruházás részletei miatt kerestük 
fel a gyár igazgatóját a Magnus Aircraft vezetőjét, 
Boros Lászlót, aki a Pogányi Hírek számára az 
alábbi információt adta a témával kapcsolatban: 
„Talán meg kellene említenem azt, hogy miért  

jövünk Pogányba, illetve ebbe a térségbe Kecske-

métről. A folyamat maga meglehetősen hosszú volt. 

A legfontosabb dolog a repülőtér közelsége. Egy 

nemzetközi szintű repülőtér magának a repülőgép-

gyártásnak a legideálisabb helye. A helyben gyár-

tott gépek kipróbálása és az ideérkező vendégek 

fogadásához ez szinte nélkülözhetetlen. A Pécsi 

folytatás a 2. oldalon... 

Iskolai ünnepség! Emlékezés 1848. március 15-re 

folytatás a 3. oldalon... 

Ilyen repülőgépeket fognak gyártani a közeljövőben 
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Iskolai beiratkozás a 2018/2019 tanévre 
A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának 
időpontja: 

2018. április 12-én (csütörtökön) 8.00-18.00 óra között 

2018. április 13-án (pénteken) 8.00-16.00 óra között. 

A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő  
gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye  
szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.  
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be 
kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a  
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet  
igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az  
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást 
(óvodai szakvélemény). 

Tanköteles kor:  

Tanköteles korú a gyermek abban az évben, amelynek  
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az 
azt követő évben) tankötelessé válik. 
A 2018/2019-es tanévben a 2012. augusztus 31-én, vagy az előtt 
született gyermekek válnak tankötelessé. 

Az iskolai felvételről szóló döntés: 

 Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles 
tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a 
körzetében található. A felvételi körzetekről az általános  
iskolákban, illetve a www.oktatas.hu oldalon található részletes 
információ. A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola  
igazgatója - harminc napon belül - tanulói jogviszonyt létesítő, 
vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. 

A felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat:  

 Az iskola felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) - 
a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 
tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati 
eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárásban az intézmény  
fenntartójának vezetője jár el és harminc napon belül  
másodfokú döntést hoz. 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 

1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító  
pl.: anyakönyvi kivonat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya). 
2. Óvodai szakvélemény, a gyermek oktatási azonosítójával 
(eredeti példány). 
3. Szakértői vélemény, amennyiben az iskolaérettséget  
vizsgálták. 
4. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői  
Bizottság szakvéleménye. 
5. Nem magyar állampolgár esetén regisztrációs kártya/
tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya. 
6. Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog  

gyakorlásáról (nyomtatvány az óvodában kapható vagy  
elérhető az iskola titkárságán). 
7. Nyilatkozat hit- és erkölcstan vagy erkölcstan tantárgy 

kiválasztásáról (helyben kitölthető). 
8. Beleegyező nyilatkozatok (helyben kitölthető). 
A beiskolázási eljárás során az iskolában leadásra kerülő nyom-
tatványok közül a „Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának 
gyakorlásáról” mellé, - ha csak az egyik szülő gyakorolja a szü-
lői felügyeleti jogot - a határozat fénymásolatát kérjük csatolni. 
Határozatok lehetnek pl.: 
• a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügye-
leti jog gyakorlásáról, 
• a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, 
• gyámhivatali határozat, 
• bírósági ítélet, 
• gyám esetén: gyámhivatali határozat 
Szeretettel és örömmel várjuk a leendő elsősöket! 

Pogány, 2018.03.10. Szélig Terézia 
  (tagintézmény-vezető) 

kat Müller Dóra segítségével tették magukévá. Az énekeket 
Kovács-Werczel Karolina tanította be és a zenei kíséretet is ő 
adta. A hangszeres produkciókat a Dallam zeneiskola  
tanítványainak előadásában hallhattuk, Ludányi Ágnes és  
Szula Róbert tanárok felkészítésével. 

A Szózat elhangzása után, a műsor befejeztével Csizi Péter  
képviselő kért szót, ugyanis azzal a szándékkal érkezett, hogy 
egy emlékoszlopot, kopjafát ajándékozzon Pogánynak, a  
nemzeti ünnep 170. évfordulója alkalmából. Röviden méltatta 
az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot, a hősök  
szerepét és áldozat vállalását, az emlékezés, a hagyománytisztelet 
fontosságát! Szélig Terézia vezető, megköszönve a részvételt, 
azzal a felkéréssel élt, hogy vegyünk részt a koszorúzáson.  
A lépcsőn lefelé menve még mindig hatása alatt voltam a  
gyorsan lepergett eseményeknek. Mire gondoljak vissza, mit is 
őrizzek meg szívesen? A sok vidám mosolygós és komoly  
arcot, mert a műsor mindig mást kívánt. A magabiztosságot, a 
hitet, az eltökéltséget, és még valami nagyon fontosat: a  
hagyománytiszteletet! Őszintén remélem, hogy amit itt kaptak, 
kapnak, azt hosszú távon viszik magukkal.  
Az udvaron egy klarinét-kvartett muzsikájával folytatódott a 
megemlékezés. Az ünnepség végén, az iskola falán elhelyezett 
emléktáblát Csizi Péter országgyűlési képviselő, valamint  
Juhász Zoltán alpolgármester koszorúzta meg.  

Zilahi Lajos                                                                                                                   

...folytatás az 1. oldalról Iskolai ünnepség! 

Az óvodások és… ...az iskolások műsora  

Az Iskola hírei 
KÖSZÖNET 
A váltócipők tárolására új polcrendszert alakítottunk ki az  
iskolában. Köszönjük Petri Péternek a felajánlott faanyagot, 
Juhász KFT-nek a közbenjárást és Petrovics Zolinak, Gergelics 
Lajosnak a szerelést. Reméljük így tisztábban tudjuk tar ta-
ni iskolánkat! 

VERSENYEREDMÉNYEK 

Tolnai Rebeka: 
-2018. március 2-án a háromévente megrendezésre kerülő  
Országos Négykezes Zongoraverseny pécsi területi válogatóján 
Rebeka zenész társával Pannával, a korosztályukban a  
legmagasabb pontszámot elérve, bejutottak az országos  
döntőbe. Gratulálunk az ifjú tehetségeknek, aki már nem  
először vívták ki a zsűri elismerését! 
Hornok Máté: 
- A Nemzetközi Orchidea Pangea Matematika Versenyen me-
gyei fordulóján 99%-os eredményt ért el. A zsűri csak a 100%-
os eredményű diákokat hívta meg a döntőbe. Mi ennek ellenére 
gratulálunk Máténak és büszkék vagyunk az eredményére. 
- A Megyei Zrínyi Ilona Matematika Versenyre 34000 tanuló 
nevezett. Közülük 154-et hívtak be az eredményhirdetésre.  
Máté a 4. osztályosok között a 13. helyen végzett.  
Szép munka volt Máté! Gratulálunk! 

Szélig Terézia 

Fotó: Zilahi Lajos 
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Iskolanyitogató 
a pogányi Általános Iskolában 

Amit a mi iskolánkról tudni lehet: 

A Pécsi Apáczai Nevelési Központ tagiskolájaként intézmé-
nyünkben csak alsós diákokat fogadunk. Családias légkörben, 
az egyéni képességek kibontakoztatására széleskörű módszerta-
ni kultúrával rendelkezve, az alternatív pedagógiák elemeit is 
beépítjük mindennapjaikba. Német nemzetiségi nyelvoktató 
programunk heti 5 órában valósul meg. További 1 órában a  
német nemzetiség szokásait, hagyományait, remek táncoktató-
val azok táncait tanítjuk a gyerekeknek.  
Az 1. és 2. évfolyamon a tanulási nehézségek elkerülése  
érdekében vagy a már kialakult probléma oldására órarendbe 
épített óraként mozgásterápia foglalkozásokon vesznek részt 
tanítványaink. Megismertetjük diákjainkat különböző  
önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelési, stresszoldási 
technikákkal. A Montessori pedagógia elemeit alkalmazva,  
változatos projektmunkák, témahetek teszik színessé  
hétköznapjainkat. Az olvasás/írás tanítása Meixner-módszert 
megerősítve fonomimikai jelekkel történik. Színvonalas  
műsorainkra már évek óta büszkék vagyunk. Négy éven  
keresztül heti rendszerességgel úszásoktatásban részesülnek 
tanítványaink. Kiemelkedő a tanítók tehetséggondozó  
tevékenysége matematika, magyar nyelv és irodalom, ének  
továbbá rajz tantárgyakból. 
Az elfogadó, biztonságot adó környezet megkülönböztetett  
figyelmet kap intézményünkben. 
Mindennapjaink: A hét minden napja beszélgető-körrel indul. 
Iskolaotthonos rendszerben tanítunk, így a házi feladat készítése 
is itt az iskolában történik. 
Az arra igényt tartó szülők és diákok részére zeneiskolai  
képzésre is van lehetőség a helyben működő Dallam zeneiskola 
keretében. A hagyományok ápolása kiemelt szerepet kap  
intézményünkben: családi nap, ünnepek/megemlékezések,  
rendezvények, sportversenyek, hagyományőrző- és erdei-iskolai 
programok, kirándulások. 

Elnyertük a "Mentoráló intézmény", az ÖKO-iskola, a PTE 
partnerintézménye címet. 
A mozgásterápia révén országos Bázis-iskolaként működünk. 
Amit nyújtunk: 
* pszichikus funkciók alapozása mozgásterápiával 
* alapkészségek kialakítása, erősítése, folyamatos egyéni fej-
lesztéssel 
* az önálló ismeretszerzés alapjainak megteremtése 
* színvonalas, korszerű oktatás, tehetséggondozás, széles körű 
ismeretszerzés 
* szeretetteljes családias légkör, személyes törődés, odafigyelés 
* nemzeti, nemzetiségi értékek ápolása 

PROGRAMJAINK ISKOLÁBA KÉSZÜLŐKNEK 

tagintézmény-vezető: Szélig Terézia 

tanítók: dr. Feldmanné-Németh Krisztina, Juhászné Koltai  
Zsuzsanna, Kovács-Werczel Karolina, Lőrinczi Andrea,  
Ludván Zsolt, Müller Dóra, Patói Pálma 

Szeretettel várjuk az iskolaválasztás előtt álló kedves  
szülőket, gyerekeket! 

További információk:  

educentrum.hu/pogány ill. az iskola vezetőjétől kérhető 

tel.: 72-425-464 

e-mail: pogany@educentrum.hu 

web: www. educentrum.hu/pogany  

Tudományegyetem és a városi ill. pogányi önkormányzatok 

hozzáállása is nagy szerepet játszott a helyszín kiválasztásában. 

Olyan régiót kerestünk, ahol a számunkra szükséges munkaerőt, 

akár képzéssel vagy a nélkül biztosítani tudjuk a szükséges  

infrastrukturális háttérrel együtt. Jelenleg gépeinket egy  

viszonylag kicsi, mintegy ezer négyzetméteres helyen építjük.  

Itt kezdetben egy 3.000 négyzetméteres épület és egy  

irodaépület készül majd, ez után egy 5.000 négyzetméteres  

kompozit üzem kerül kivitelezésre. Így a kapacitásunk lényege-

sen megnövekszik. Áprilisban már itt szeretnénk folytatni a 

munkát átmenetileg a repülőtér hangárjában. Az épülő csarnok 

augusztus tájékán készül el. Az első gép májusban fog elkészülni 

a bérleményben és szeptember tájékán már az új csarnokban is 

megkezdődik a termelés. A dolgozói létszám év végére el kell, 

hogy érje a 120 főt. Szakemberekre is szükségünk lesz, de  

nagyszámban betanított dolgozókra is igény lesz. Jelenleg 21 

fővel rendelkezünk. A felvételre kerülő alkalmazottaknál két 

lényeges szempont van. Az első, hogy a leendő munkatársunk 

akarjon dolgozni és rendelkezzen kézügyességgel. A jelentkezé-

sek folyamatosak, de most írtuk alá a megállapodást az 

JOBCAPITAL-lal, akik a társaság teljes humán munkaerő felvé-

telét, oktatását fogják végezni. Jelentkezni már most is lehet.  

A munkaerő felvétel folyamatos, amíg a létszám nem lesz meg. 

Természetesen vannak nehézségeink és ezek a kivitelezést  

hátráltatják időnként. Ilyen például az, hogy utófinanszírozás 

miatt nekünk önerőből kell mindent elvégeznünk, a támogatást 

csak a későbbiekben kapjuk majd meg. A bérekről talán annyit 

lehet elmondani, hogy jelenlegi helyünkön, Kecskeméten van 

egy elfogadott bér. Szeretnénk olyan fizetéseket, hogy  

munkatársaink találják meg számításaikat és legyen egy  

biztonságos anyagi hátterük. Talán önmagáért beszél, hogy a 

jelenlegi létszámunkból egyetlen egy fő kivételével mindenki jön 

velünk ide, az új helyre. Végleges állapotában a gyár évi 250 db 

kompozit test legyártására lesz alkalmas. Az összeszerelést  

tekintve évi 100-120 gép a tervezett. Amerikában és Kínában 

van leányvállalatunk. A kínaiak komplett összeszerelést  

végeznek, ők dobozolva kapják a gépeket. 

A magunk részéről mindenkivel a térségben jó együttműködésre 

törekszünk és reméljük, hogy Pogány is szépen fog profitálni 

majd a beruházásból.” 

Dragovácz Márk 

...folytatás az 1. oldalról Repülőgépgyár... 

Együttműködési megállapodás aláírása. Boros László a  

Magnus aircraft igazgatója /balról/ és Papp Zoltán /jobbról/ a 

JOBCAPITAL igazgatója Fotó: Dragovácz Márk 

IDŐPONT TÉMA 

2018.03.21. 
16:30 - 17:15 

Játékos képességfejlesztés: hallásdifferenciálás, 
figyelemfejlesztés, szókincsfejlesztés 
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Ridikül 
A pogányi Női Lapozó megtisztelt azzal, hogy felkért az általuk 
rendezett női táska kiállítás megnyitására. Biztos voltam benne, 
hogy a hangulat remek lesz, ismerve őket. Így is lett, nem kel-
lett csalódnom, ahogy annak sem, aki ellátogatott a Faluházba, 
és megnézte a gazdag és szép kiállítást. A kiállítás anyagát töb-
ben adták össze, de volt táska vásár (KiraBags), könyvbemutató 
(Szakács Zsuzsa: Újraföstve), és még táska aukció is, melynek 
bevétele a Faluház húsvéti programját támogatja. A lelkes  
társaság egymásra licitálva versengett az aukcióra bocsátott 
táskákért, s jelentős hozzájárulást fizetett megvásárlásukkal.  

De mi is az a női táska, nézzük csak közelebbről! (A dőlt betűs 
szöveget magam is úgy vettem át az internetről, mivel részlete-
sebben ismerteti a retikül történetét, mint azt én tudnám férfiúi 
tudásommal): 

„Az apróbb tárgyaknak zsebeket alakítottak ki, amiket a férfiak 
nadrágjára varrtak, a hölgyek pedig a derekukon körbe tekerve 
viselték. 1790-ben aztán Párizsban az elegancia hívei (és egy-
ben a divat előfutárai) kezükben kezdték el hordani ezeket a kis 
"rejtekhelyeket" (latinul "reticulum", ebből ered a "retikül"  
szavunk). A korabeli angol magazin, az Imperial WeeklyGazette 
epésen meg is jegyzi egyik cikkében, hogy míg a férfiak kezüket 
a zsebükben, a nők zsebüket a kezükben tartják, ami elég 
"ridiculous" (nevetséges). 

A latin reticulum szó azt jelenti: "kis háló". Ebből következik, 
hogy az antik Róma hölgyeinek kézitáskája, reticulumja  
hálószemekből szőtt kis zsákocska volt. Szintén ebből  
következik, hogy a ridikül helyes magyar kiejtése retikül, hiszen 
a latin reticulum húzódik meg a szó mélyén. 

Ám érdekes módon az sem téved túl nagyot, aki ridikült mond, 
mert a franciák is használják ezt az alakot a kézitáska jelölésé-
re, legalábbis 1801 óta. Az élő és nem okoskodó nyelvgyakorlat 
az idegen reticulum főnevet a francia ridicule - nevetséges je-
lentésű - melléknév alakjára torzította. A francia nyelvben a 
ridicule szónak két jelentése is van: nevetséges és kézitáska. 

A mai értelemben vett praktikus retikül az 1860-as években je-
lent meg, az angol kosztümmel egy időben. Ekkor mutatta be 
ugyanis a híres Worth mester Eugénia császárnénak az első 
szövetből készült trottőrkosztümöt. A kosztümhöz hamarosan 
bőrtáskát készítettek. Ennek akkora sikere lett, hogy többé el 
sem hagyták a nők. 

Csak az alakja változott, de sűrűn. 1912-ben például hosszú 
zsinóron lógott le a földig, 1914-ben doboz alakot öltött, majd 
miniatűr aktatáskává finomult. Ma pedig már minden elképzel-
hető formában találkozhatunk vele.” 

Saját tapasztalataim alapján a nők nem egy táskát keresnek szü-
letésüktől fogva, hanem A TÁSKÁT, s életük (egyik) kudarca, 
hogy ezt nem találják meg, nekem legalább is úgy tűnik. Az 
egyiknek a színe jó, a másiknak a formája, a harmadiknak a 
mérete, a negyediknek a stílusa… 
Két kardinális kérdés van tehát meglátásom szerint a nő életé-
ben, a férfi és a táska (illetve bónuszként ide sorolhatjuk a cipőt 

is). Kiválasztásuk és hozzájuk kerülésük analógiája kísérteties 
hasonlóságokat mutat – mint ahogy időről időre azok lecserélés-
re tett kísérleteik módja is. 
Köszönöm a Női Lapozónak a megtisztelő feladatot, mely némi 
kihívást is rejtett magában, hiszen férfiként kellett méltatnom a 
női táskát, melyet a mindennapokban a pasik messze elkerülnek. 
Csak remélni tudom, hogy a Hölgyek véleménye szerint is meg-
felelően álltam a sarat. 

Deák Máté 
 

A rendezvényt  

támogatta: a 

falugondnokság és 

Werczel Jánosné. 

Köszönjük szépen! 

Fejes Andrea 

Választás 2018 
Tisztelt Választópolgárok  
A parlamenti képviselők választására 2018. április 8-án,  
vasárnap kerül sor.  
Pogány Baranya megye 01. számú egyéni választókerületébe 
tartozik. 
A parlamenti választás egyfordulós, az egyéni jelöltek közül az 
a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 
A szavazás reggel 6 órától este 19 óráig tart.  
A szavazóhelyiség címe: 7666 Pogány, Széchenyi u. 11. 
Kérem, a szavazáshoz minden választópolgár vigye magával az 
érvényes személyi okmányait, mert ezek nélkül a  
szavazatszámláló bizottság nem adhatja át a szavazólapot. 
A választási kampány szabályai is módosultak. 
Az új szabályok szerint megszűnt az ún. kampánycsend, így a 
kampányidőszak a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. 
A választási eljárásról szóló törvény azonban korlátozza a  
szavazóhelyiséget is magába foglaló épület bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül a kampánytevékenységet. Ebben a 
körzetben a szavazás napján semmilyen kampánytevékenység 
nem folytatható (plakát elhelyezés, választó közvetlen  
megkeresése, politikai reklám, hirdetés, választási gyűlés). 

A törvény szerint: 

„A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a  
szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy segítségét 
jogosult igénybe venni. 
Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő  
szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé,  
szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos  
személyszállítás nem végezhető.” 

A szavazólap átvételét a korábbiakhoz hasonlóan a  
választópolgár saját kezű aláírásával igazolja.  
A szavazatszámláló bizottság - a választópolgár befolyásolása 
nélkül - kérésére megmagyarázza a szavazás módját, illetve  
2 tagja segítséget nyújt a szavazásban ha pl. a választópolgár 
írástudatlan, testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályozza a 
szavazásban. 
Ebben az esetben a választó más, általa választott segítőt is 
igénybe vehet. 
A szavazás során a választók szavazófülkét használhatnak, de 
arra nem kötelezhetők.  
A szavazóhelyiségben a választók csak a szavazáshoz szükséges 

A „Női lapozók” és a cikk írója (b) Fotó: Rőder Attila 

Táskabemutató a  
legkisebbek segítségével 
Fotó: Szilágyi Imre 

folytatás az 5. oldalon... 
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Sztanics János 
Kukoly 

1960 – 2018 

Megérkezett a szomorú hír, 
véglegesen eltávozott tőlünk 
Jani. Ezt tudatja velünk az 
önkormányzat homlokzatán a 
fekete lobogó is. Amikor neki-
álltam e sorok írásának azon  
gondolkodtam, hogy mit is 
kellene mondanom róla. Életé-
ről kellene számot vetnem, 
mely oly szűkre szabottnak 
tűnik. Gyermekkorunkban 
szomszédként éltük meg  
ifjúságunk szép napjait, még 
ha egy évtized korkülönbség is 
volt köztünk.  
Janiról beszélni nagyon nehéz és egyben könnyű is. Őt szinte 
mindenki ismerte a faluban, élete nyitott könyvként jelent meg 
szemünk láttára, melyből mindenki olvashatott, egészen  
haláláig. Halálhírére megkérdeztem barátomat, hogy miként 
vélekedik róla, a válasz nagyon egyszerű és igaz volt, így  
hangzott: nagyon jó ember volt. Megismerni nem volt nehéz, 
hisz munkáját szemünk láttára végezte mindannyiunk javára, a 
köz érdekében. Gyakran láthattuk a közterületeken dolgozni, 
tekintet nélkül a munkaidőre, akár alkonyatkor vagy a nyári, 
kora hajnalokon. Ahhoz a generációhoz tartozott, akik még  
tudták anyanyelvüket, és ha lehetősége volt rá (egyre ritkábban) 
akkor beszélte is azt. Mindig előszeretettel mesélt a múltról, 
azokról a „régi időkről” amikor még Pogány is más volt.  
Ismerte a falu minden zugát, a forrásokat, erdőket és a dűlők 
eredeti bosnyák elnevezéseit és helyeit. Sokszor hallottam  
társaságban ezekről beszélni, ha akadt kíváncsi érdeklődő,  
akkor lelkesedése végtelen volt.  
Magával vitte mindazt, amit már nem volt ideje továbbadni. 
Közeledik a tavasz, a tóparti növényzet éledezik már, amit 
olyan nagy szeretettel gondozott hosszú éveken keresztül.  
A természet megújulása immár nélküle megy végbe, de  
emlékét, keze nyomát rajta hagyta a falun, amiért mi, itt  
maradtak, valamennyien hálával tartozunk! 
Nyugodjék békében! 

d.m. 

Új otthon teremtése 
és a beilleszkedés nehézségei 2. 

A Pogányi Hírek múlt havi számában a Zejda családot mutattuk 
be, akik közel 30 éve érkeztek hozzánk, és teremtettek otthont. 
Ez alkalommal Dr. Somoskövi István és felesége Dr. Radácsi 
Andrea meséli el tör ténetét. 
2014 decemberében költöztünk Pogányba. A történet távolról 
indult. István Pécsett született és az egyetem után itt is élt.  
A feleség zalai és az ismeretség az egyetemi évekre tehető.  
Végül is 2008-ban kiköltöztünk Angliába. Négy és fél év után 
jöttünk vissza, de nem Pécsre, hanem az osztrák határ mellé. Ez 
egy rövid kitérő volt egy nagyon szép környezetben. Ott igazán 
nem éreztük magunkat otthon. Ekkor visszahívtak bennünket a 
klinikára, Pécsre, de nem igazán akartunk a városba költözni. 
Addigra már annyira beleéltük magunkat a „vidéki életbe”, a 
zöld környezetbe, a tiszta levegőbe, hogy mindenképpen csak a 
falusi élet jöhetett szóba. Pogányt már korábbról ismertük, egy 
itt lakó kollegánk által. Miután felmértük a környéken a lehető-
ségeket, végül is számunkra ez a hely tűnt a legmegfelelőbbnek. 
Úgymond rögtön beleszerettünk a házba, a környezetbe, a tó 
környékébe / a férj horgász/, vagyis az egész faluba. Annak elle-
nére, hogy István panelban lakott, a kert szeretetét gyermekko-
rából hozta magával. Andrea falusi lány volt. A lakóhelyünk 
lehetőséget ad arra, hogy azt a kevés szabadidőnket szinte telje-

sen a kertben tölthessük. Arról nem is beszélve, hogy micsoda 
áldás ez a három gyermek részére, akik ilyen körülmények kö-
zött élhetik gyermekkorukat. Maga a falu ideális hely. A város 
közelsége előny és mégis a falu adja azt a tökéletes környezetet, 
amire mindig is vágytunk. Számunkra a beilleszkedés nem oko-
zott nehézséget. Két gyermek idejött bölcsödébe és óvodába. 
Mivel az iskola csak 4 osztályos, a legnagyobb gyereket Pécsre 
írattuk be. Be kell vallanunk, hogy a beilleszkedésben sokat 
segített az óvoda, mert más szülőkkel, a pedagógusokkal ott 
ismerkedtünk meg és persze a gyermekek is, itt találnak egymás-
ra. Meg kell említenünk a helyi templomot is. Minden misén ott 
vagyunk és ott is, van egy közösség, mely, ha kicsike is, de al-
kalmat adott az ismerkedésre. Valamint nagyon lényeges a 
szomszédság szimpátiája. A pozitív hozzáállás, melyben részesí-
tettek bennünket nagyon kellemessé tette az itt lakást. Felejthe-
tetlen élmény volt, amikor a kezdeti időszakban bekopogott a 
szomszéd azzal, hogy ma sütött kenyeret és kóstolót hozott. Ezek 
a dolgok azok, melyek maradandóvá teszik a jót. A helyi rendez-
vényeken, ha nem is rendszeresen, de igyekszünk részt venni. 
Persze a gyerekek miatt ez időnként nehézkes. Mi úgy ítéljük 
meg, hogy ebben a rohanó világban a lakosság jelentős része 
csak aludni jár haza, ennek ellenére meglehetősen sok program 
van. Ezen a hétvégén a fogorvosi széket felváltotta, ha csak egy 
rövid időre is a természet gyógyítása. 

Dragovácz Márk 

ideig tartózkodhatnak, más választópolgárt választójoga  
gyakorlásában nem akadályozhatnak. 
Ha a választópolgár elrontja a szavazólapot, mielőtt azt az  
urnába dobja, egy alkalommal kérhet újat. Ilyenkor a rontott 
szavazólapot átadja a bizottságnak, aki azt bevonja és helyette 
újat ad át. 
Azok a választópolgárok, akik este 19 órakor sorban állnak a 
szavazásra várva, még leadhatják szavazatukat 19 óra után is, a 
szavazatszámláló bizottság csak akkor zárja le a szavazást,  
miután a sorban állók leadták szavazatukat. 
A szavazás napján a szavazóhelyiségben választóként  
megjelentek számáról több alkalommal is tájékoztatják a  
közvéleményt.  
A szavazással kapcsolatos bővebb információk a  
www.valasztas.hu honlapon találhatók. 

Pogány, 2018. március 14. Nádoriné dr. Rohi Éva 
 jegyző 

Könyvajánló 
A Női Lapozók vendége volt nemrégiben Szakács Zsuzsa írónő. 
„Újraföstve” című könyve kölcsönözhető a könyvtárban.  
Várom a kedves Olvasókat! 

Fejes Andrea  

A kerti  
tevékenység  
kedvelt  
foglalatosság a 
szabad időben. 

Fotó: Rőder Attila 

...folytatás a 4. oldalról Választás 2018 
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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 áprilisi 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. április 9. 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. április 9. hétfő, 10.30 

~~~~ 

Költészet Napja 

Sok szeretettel hívjuk a költészetet, a verseket, a zenét kedvelő 
gyerekeket, felnőtteket a Magyar Költészet Napja alkalmából 
rendezett irodalmi délutánra. Hozza el kedvenc versét és ossza 
meg velünk! Fellép a Hangerdő Társulat "Szamárfüles  
varázskönyv"  c. műsorával - Romhányi után, szabadon...  

Időpont: 2018. április 11. szerda, 17.00 

~~~~ 

VI. Pogányi Szabadegyetem  

A Pogányi Szabadegyetem előadásai folytatódnak az újévben is. 
Az előadások 500.- Ft-os belépőjeggyel látogathatók, a bevételt 
a „Pogányért” Alapítványon keresztül falunk életének, környe-
zetének támogatására fordítjuk. Szeretettel várjuk a korábbi és 
az újonnan bekapcsolódó érdeklődőket!  

Az áprilisi előadás címe: „Te jól csinálod? - Etikett, proto-
koll és illem a mindennapjainkban.”   

Előadó: Dombi-Mirolya Erzsébet, tanár, kulturális és  
művészeti menedzser. 

Szeretettel várunk mindenkit!  

Időpont: 2018. április 17. kedd, 18.00 
~~~~ 

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. április 20. péntek, 18.00 óra.  

Lekvár-és szörpverseny 2018 

A tavaly is nagy sikert aratott lekvár-és szörpversenyt idén is 
meghirdetjük, várjuk a házi lekvárokat és szörpöket. Továbbá, a 
zsűrizéshez várjuk gyerekek jelentkezését, valamint a háziasz-
szonyoktól palacsinta felajánlásokat. A díjkiosztó után, a lekvá-
rokat palacsintába töltve kóstolhatják meg az érdeklődők! 

A minták leadási ideje és helye:  

2018. április 16-19-ig, a Faluházban, nyitva tartási időben. 

Eredményhirdetés: 2018. április 21. szombat, 15.00 

~~~~ 

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! 

Borverseny 2018 
Örömmel számolok be a már hagyományos borversenyről! Te-
szem ezt a Bíráló Bizottság tagjaként, amelyben immár 12 esz-
tendeje bírálok. 
Két, nagy tudású, gyakorló borász társam mellett (Schmidt  
Mátyás és Bognár László) én képviselem a közízlést, az  
érzékenyebb női oldalt. Természetesen én is rendelkezem  
borbírálói és sommelier végzettséggel. 
Több borvidéken kóstoltam, bíráltam már és mindig  
megállapítom, hogy ebben a kis országban olyan sokféle és 
sokféle nagyon jó bor található, élvezhető! 
Az elmúlt időszakban nagyon sokat fejlődött a kistermelői  
borkultúra is! A borversenyek mutatják a minőségi fejlődést! 
A borbírálatok során sok jó tanács elhangzik, meg tudják  
tanácskozni a gazdák a tapasztalataikat, illetve az eredmények 
mutatják a jó utat, az esetleges fiaskók pedig tanulságok,  
melyekből le kell vonni a következtetéseket, így lehet előre 
menni. 
A pogányi borversenyre a gazdák szép borokat hoztak úgy meg-
jelenésben, mint beltartalomban. Az időjárás 2017-ben alapve-
tően kedvezett a szőlőtermesztésnek, kiváló, szép szőlőket szü-

reteltünk. Itt elhangzott 
ugyan, hogy Pogányban 
volt kis jégverés, de ez 
elég lokális volt, és nem 
okozott végzetes kárt. A 
gazdák most is kellő-
képpen odafigyeltek a 
szüretre, a feldolgozásra 
és remek borokat készí-
tettek. Ez mutatja, hogy 
a versenyző borok több 
mint harmada Arany 
érmes lett.  

„Pogány Legjobb Bora 2018” megtisztelő címet Szászi János 
„szekszárdi bikavér” bora nyerte el. 
A rendezvényt támogatta Szilágyi Imre. 
Szívből gratulálok a gazdáknak, kívánva jó egészséget, erőt, 
kitartást és a 2018. évre jó termést, szép eredményeket! 

Dombi-Mirolya Liza 

Fotó: Rőder Attila 


