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Nyusziváró játszóház 
Nagyon sikeres rendezvényként könyvelhetjük el 
az idei Nyusziváró játszóházat. Szám szerint  
hetvenhatan vettek részt a programon.  
Önkénteseink (Gergelicsné Tóth Csilla, Gergelics 
Lajos, Halmos Anna, Jakab-Koczka Szilvia,  
Juhászné Koltai Zsuzsanna, Molnár Andrea)  
irányításával remek ünnepi díszeket és kellékeket 
készíthettek a gyerekek és a szülők egyaránt.  

A kézműveskedésben segített Gáspár Emese is, az 
Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat munkatársa. 
A gyerekek legnagyobb örömére élő nyuszik is 
érkeztek Kordéné Csikós Éva jóvoltából. 
A foglalkozást, Manner Vilmos és Dr. Saághy  
Ferenc, a Ridikül kiállítás árverésén felajánlott 
pénzadományából finanszíroztuk. 
Köszönjük szépen Mindenki segítségét! 

Fejes Andrea 

A tartalomból: 

Szerkesztők egymásközt 

Köszönet 

Az Iskola hírei 

Óvodai beíratás 

Majális 2018 

Német nemzetiségi 

képviselő 

Német nap  

beharangozója 

Tánctábor 

Lomtalanítás 

Megújul a falu főútja 

Új otthon teremtése 3. 

A Faluház májusi 

programja 

Hirdetések: 

Jobcapital  

munkaerő toborzás 

Talpmasszázs 

2018. április XXIV. Évfolyam 4. szám 

Kedvenc időtöltéseim közé tartozik a 
„számítógépezés”. Leülök a képernyő elé és percek 
alatt szinte mindent megtudhatok, amire kíváncsi 
vagyok, történjék az a világ bármely pontján. A 
közösségi (facebook) oldalon pedig hozzászólha-
tok, véleményt cserélhetek, vitát indíthatok, üzene-
tet küldhetek, és még sorolhatnám. Maradjunk ez 
utóbbinál. Azt hiszem az idei esztendő húsvét 
előtti időszaka minden eddigit felülmúló 
eredményt hozott, már ami az ünnepi 
üdvözletek és jókívánságok küldését 
illeti. Kíváncsiságom nem ha-
gyott nyugodni, ezért lázas kuta-
tásba kezdtem, vajon mikor, hol 
és hogyan kezdődtek az üdvözlet-
küldések, különös tekintettel a húsvétra.  
Kézzelfogható bizonyítékkal ugyan nem szolgálha-
tok, de egyes elbeszélések szerint az első „nyuszis” 
képeslapot Angliában postázták. 1840-ben vezették 
be a bélyeget, minek következtében egyre népsze-
rűbbé vált a lapok ide-oda küldése. Mi sem termé-
szetesebb, hogy eleinte igen igényes formában je-
lentek meg, de az egyre nagyobb népszerűségnek 
köszönhetően hamarosan megjelentek az olcsóbb 
utánzatok. Ez volt a régmúlt. 

Ugorjunk egy nagyot az időben. Gondoljunk arra 
az időre, amikor fénykorát élte a postai úton törté-
nő képeslapküldés. Nem kis gondot jelentett az 
ünnepek, születés és névnapok alkalmával a lapok 
kiválasztása, megírása, bélyegek felragasztása, 
majd a postára való eljuttatása. Volt, aki névsorral 
ment a postára, de többen hazavitték és ott családi 

összefogással estek át ezen a műveleten. 
Visszagondolva, teher volt ez mindany-
nyiunk számára, de szerencsére nem 
sűrűn követték egymást az ünnepek és 

egyéb események, melyek ilyen 
kötelezettséggel jártak.  
Nosza, ugorjunk még egyet! Itt 
vagyunk a mában, csak esetleg a 

névsor, mint hűséges barát jött velünk. 
Igaz, azért az évek múlásával ott is történtek, tör-
ténhettek változások, sajnos nem mindig örömre 
okot adó esemény bekövetkezése okán. De minek 
is a névsor! Tulajdonképpen egy üzenettel akár 
több száz ismerősünket illethetünk kívánságunkkal. 
Tehetjük ezt a közösségi oldal segítségével, vagy 
email-ként is. Magam is ezt tettem, mindkét lehető-

Magyar Költészet napján 
Ünneplőbe öltözött óvodások, iskolások és  
felnőttek verseltek, énekeltek és zenéltek a  
Költészet napja alkalmából rendezett irodalmi  
délutánon április 11.-én, szerdán a Faluházban.  
A programot a Hangerdő Társulat zárta, 

„Varázslatos szamárfül” című produkciójával, ami 
fergeteges sikert aratott a nézők körében. 

Támogatók: Buzsicsné Durczi Anna, aki saját  
készítésű könyvjelzőt adományozott a résztvevőknek 
és a „Pogányért” Alapítvány, amely könyvutal-
vánnyal jutalmazta a szerepléseket, valamint a 
Csorba Győző M. Könyvtár. Köszönjük szépen! 

Fejes Andrea 

folytatás a 2. oldalon... 

Boldog ünnepeket 

Fotó Rőder Attila 

Fotók: Rőder Attila 
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Túl vagyunk már a tavasz legnagyobb ünnepén, a Húsvéton. A 
felfokozott izgalom - mely többnyire az ajándékozásra összpon-
tosul -, természetesen az étkezésen kívül, némileg elcsitult.  
Kukába kerültek a csomagolószerek és sajnos bizony már az 
ajándékok egy része is. Miért ez a felhajtás? Minek következté-
ben került az emberiség oda, hogy az örömokozás mértékét az 
ajándék értékével méri? Két részre osztható a dolog. A felnőtt 
korúakra és egy egész más területre, a gyermekekre. A gyerme-
kek számára még ismeretlen az érték fogalma és ily módon az ő 
reakcióik kiszámíthatatlanok. Persze nekünk felnőtteknek  
sikerült az ő meglepetésüket is romba döntenünk. Ünnepek előtt 
megkezdődik a családok nagy többségében az úgynevezett  
kívánságműsor. Mit szeretnél Karácsonyra, Húsvétra? stb… Mi, 
felnőttek pedig, ebbe az amolyan megrendelő műsorunkba  
rendkívül ravasz módon belevonjuk a piciket is. Elhangzanak a 
kérdések: mit hozzon a Jézuska, Télapó, Mikulás bácsi vagy a 
nyuszika? Majd előjönnek a kívánságlisták. Ezek ismeretében 
milyen szülő az, aki felvállalja azt, hogy szeretett gyermekének 
akár erőn felül is, ne teljesítse kérését. Hol van itt a meglepetés? 
Akkor fordulhat elő, amikor a gyermek óhaja mégsem teljesül 
és őt magát éri a csalódás. Persze a szülő ezeket a perceket  
nehezen éli meg. 
 Mindenképpen szólnom kell egy teljesen más kategóriáról, 
éspedig az idősekről (szépkorúakról), ha úgy tetszik - Istenem 
micsoda kifejezés!  
 Gyermekeim szokás és illem szerint tőlem is megkérdezték 
Húsvét előtt, hogy mit kérek ajándékba. Válaszom őszinte és 
egyszerű volt: köszönöm nincsen semmire szükségem. Nos, itt 
kezdődik egy másik világ. Megszoktuk azt, hogy többnyire nem 
a szükségességét nézzük az ajándéknak. Nem vitás, hogy a jó 
szándék vezérel bennünket. Az ember szerencsésebb esetben 
elér egy olyan életkorba, amikor körülveszi azon tárgyak soka-
sága, melyekre már nincsen szüksége, és jó részére soha nem is 
volt. Azt sem tudja, miként került hozzá és mire tartogatja. És 
ezt akarják neki még újabbakkal tetézni. Persze, ezt csak az érti 
meg, aki ebben már benne van. Tudom, hogy sokan vagyunk, 
akiknek a Karácsony egyetlen szem narancsot jelentett és az 
meglepetés volt, mert bizony előfordult, hogy az sem akadt. 
Nem elítélni akarom mai világunkat, de úgy érzem, hogy -  
minden nélkülözés ellenére - annak a réginek emberibb mivolta 
sokkal közelebb állt hozzám. Gyermekeink napjainkban már 
ebbe a „jólétbe”születtek bele és nekik nem is lesz összehason-
lítási alapjuk az akkori élethez. Mindenesetre javaslom, hogy az 
érintettek próbálják megérteni és elfogadni az idős korosztály 
„nincsen szükségem semmire” válaszát, mert mi valóban úgy 
érezzük. 
2018. tavaszán, Húsvét után. d.m. 

séget felhasználtam. Nem csak én, nagyon sokan! Eleinte még 
csak nyomon követhető volt, hogy ki kit, később azonban már a 
„tetszik” és a „megosztás” olyan, jó értelemben vett kavarodást 
idézett elő, hogy önmagammal nem egyszer, többször futottam 
össze, fogtam kezet és kívántam magamnak boldog ünnepeket.  
Túl azon, hogy óriási a választási lehetőség a különböző  
formátumú és szövegű, álló és mozgó, éneklő és néma  
képeslapok között, túl azon, hogy sokkal kényelmesebb,  
gyorsabb, az utolsó pillanatban is „feladható”, mégis van egy, 
(vagy több?) hátulütője. A képeslapok hosszú évtizedeken át 
tartó népszerűsége ugyancsak háttérbe szorult és vele együtt a 
személyesség, a fontosság, varázsa is. 
Amit szeretnék még megosztani önökkel, egy húsvéti történet, 
mely évtizedek óta kísér, velem van. Akkortájt olyan tízéves 
forma „legényke” lehettem. Szüleim igen vallásosak voltak, 
amiből következik, hogy, engem is ilyen neveltetésben  
részesítettek. Vasárnaponként kötelező volt a szentmisén való 
részvétel, a karácsonyról, meg a húsvétról nem is beszélve, 
hogy csak a két legnagyobb ünnepet említsem.  
Édesanyám nagyszombaton már kora reggel egy fazékba tette 
az alkalmatos sonkát, majd feltöltötte vízzel és elhelyezte a 
sparhelt (kályha) egyik lapján, majd meggyújtotta a bekészített 
fát és gondja volt rá, hogy estére a finom étek az asztalra kerül-
hessen. Szinte még most is érzem azt az illatot, ami kiszökött a 
fedő alól. Mi tagadás, nehéz volt ellenállnom a kísértésnek és 
egyre azon törtem a fejem, hogyan tudnék néhány falatot kiva-
rázsolni az edényből. Kértem, majd könyörgőre fogtam, de ő 
hajthatatlan maradt és ragaszkodott a szokásokhoz, miszerint a 
sonka csak az esti mise után, amikor is elénekelték már az 
„alleluját”, kerülhet fogyasztásra. Nem tudtam belenyugodni 
ebbe a döntésbe és akkor jött az isteni szikra! Ott sertepertéltem 
édesanyám körül, és legnagyobb döbbenetére elkezdtem énekel-
ni: alleluja, hála légyen az Istennek…együttérző mosoly jelent 
meg az arcán, tudom akkor ő is közel állt ahhoz, hogy engedé-
keny legyen, de nem tette. Következetes volt. És jól tette!  
Hálával és jó szívvel gondolok rá nem csak ezért és nem csak 
húsvétkor. 

Zilahi Lajos   

Szerkesztők egymásközt 
Kedves Lajos! 

Mivel lektori megbízatásom okán abban a megtiszteltetésben 
lehet részem, hogy én olvasom elsőként a Pogányi Híreknek 
szánt soraidat, így azonnal reagálhatok a fenti írásra.  
Én imádok képeslapot küldeni, sőt kapni is. Rendelkezem az 
említett névsorral, esetemben egy régi regiszteres kis notesz 
tartalmazza a kiválasztottak adatait. Név- és születésnapra is 
szoktam küldeni, főleg olyan rokonoknak, ismerősöknek, akik a 
népszerű internetes oldalon nem elérhetőek. Karácsony és hús-
vét idején az ünnepvárás, a ráhangolódás része, hogy  
kiválasztom a szép példányokat a papírboltban. Rengeteg szép 
képeslapból lehet válogatni! Késő esti program, hogy kiterítem 
a lapokat és a címlista alapján kiválogatom, hogy ki melyik 
képeslapot kapja. Szép, vékonyan fogó tollal írom az üdvözlő 
sorokat. Nem sablon szöveggel, mindenkinek mást. Vagy szép 
idézetet, az ünnephez illőt másolok a lapra. Elégedett nyuga-
lommal készítem útjára a képeslapokat. Az ünnep előszobája, 
amikor már az üdvözlőlapok is útra kelnek.  Régen még  
alkalmi, ünnepi bélyegeket is választottam, mára ez már nem 
szokásom. Akiknek írok, szinte mind viszonozzák. Idős roko-
nok felhívnak és megköszönik – legalább beszélgetünk. Kedves 
Barátnőm saját készítésű lappal viszonozza a köszöntést.  
Persze, IGEN! Én is használom a facebook-on az üzenetküldésnek 
nyilvános és privát formáit. Sok barát, rég nem látott ismerős 
sorai jutnak el hozzám és küldöm én is szerte a jókívánságokat.  
De a képeslapküldést, ezt a szép szokást el nem hagynám, még 
úgy sem, hogy a postai díjakkal és képeslapárakkal egyre  
költségesebb! 

Juhászné Koltai Zsuzsanna 

...folytatás az 1. oldalról Boldog ünnepeket 

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 
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Majális 2018 

Pogány Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a  

„Pogányi majálisra”! 
 

Helyszín: Sportpálya.  Időpont: 2018. május 1. kedd, 10 órától. 
 

Program: 

10 órától 

- Kispályás foci: jelentkezni lehet Hegedüs Józsefnél,  

 tel.:70-363-2050 

- Polgárőr autó és tűzoltó autó bemutató, helyszíni toborzás 

 a Pogányi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületbe  

- Légvár  

10-14 óráig arcfestés 

12-17 óráig Lovagoltatás - siklósi „Apró Paták” Egyesülettel 

14-18 óráig Lufihajtogató bohóc 

15 órától „Varázsóra” interaktív foglalkozás - népszerű  

fizikai kísérletek 
Minden program ingyenes! 

A családoknak, baráti társaságoknak a főzéshez tűzrakóhelyeket 

biztosítunk.  

Kérjük a kedves Lakókat, hogy lehetőleg gázégőt használjanak!  

Büfé: TóPiás: italok, üdítők és Marcsi Büfé: hamburger, kolbász. 

További információ: Fejes Andrea: 20/445-1644  

Az Iskola hírei 
Versenyeredmények: 
Hatalmas pogányi siker az Országos Négykezes Zongora-
versenyen! 
- Tolnai Rebeka és Nagy-Palotás Panna a megyei  
megméretés különdíja után Balassagyarmaton szorgalmas,  
kitartó gyakorlással a versenyen nyújtott kiugró teljesítménnyel 
megnyerték az országos négykezes zongoraversenyt. 
Felkészítőjük a hosszú évek óta kiváló tehetségeket nevelő, 
többszörösen elismert és kitüntetett zenepedagógus,  
Iván Katalin.  
Gratulálok az ifjú tehetségeknek! Büszke rájuk  családjuk, a 
barátok, az iskolatársak és az egész falu közössége! 
- A Megyei Német Népdaléneklési Versenyre iskolánkból  
Kovács-Werczel Virág és Sági Kamilla nevezett. A 7.  
alkalommal megrendezésre kerülő versenyen kategóriájukban 
kimagasló teljesítménnyel, tisztán csengő hangjukkal ARANY 
minősítést szereztek. 
Felkészítőjük Kovács-Werczel Karolina, aki az új kihívásnak 
kiváló szakmaiságának köszönhetően itt is maradéktalanul meg 
tudott felelni. Köszönöm Karolin munkáját!   
- A Megyei Kalmár László Matematika Versenyen Hornok  

Máté 4. osztályos tanuló 
indult el. Máté szereti a 
gondolkodtató, ahogy ő 
mondja az "agyalós"  
feladatokat. Heti rendsze-
rességgel 50-60 külön  
feladatot oldott meg. A 
tanév során ez 1200-1300 
versenyfeladatot jelentett. 
Az elérhető 20 pontból  
17-et szerzett, ami a  
holtversenyek okán a 12. 
helyre volt elegendő. Szép 
volt Máté! Sok sikert a 
felső tagozaton! 
Felkészítője: Szélig Terézia 

szöveg és fotó:  
Szélig Terézia 

tagintézmény - vezető   
   Az „ARANYOS” gyermekeink 

helye, mely a határozat kézhezvételétől számított  
15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be. 
Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek 
2018. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti,  
2018. szeptember 1-jétől napi négy órában óvodai nevelésben 
köteles részt venni. Ebből adódóan – a családi napköziben 
vagy bölcsődében maradó gyermekek, valamint az óvodába 
járás alól felmentést kérő gyermekek kivételével - minden há-
roméves korú és annál idősebb kisgyermeket be kell íratni az 
óvodába. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga 
után. 
A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő 
egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - 
felmentheti a kötelező óvodába járás alól. 
A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői 
javaslattal - 2018. április 20-ig Pogány Község Jegyzőjéhez 
nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító 
óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem be-
nyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges. 
A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 
2018. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni Pogány  
Község Jegyzőjét.  
Pogány, 2018.03.09. Molnár Andrea 
 intézményvezető 

Óvodai beíratás 
Értesítjük az érdekelt szülőket, hogy a 2018/2019-as nevelési 
évre az óvodai beíratás  
2018. április 23-án és 24-én lesz, naponta 7-16 óráig. 
A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő  
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára. 
(lakcímkártyára), valamint a gyermek születési anyakönyvi  
kivonatára vagy személyi igazolványára. 
Óvodába az a gyermek iratható be, aki a harmadik életévét 
2019. március 1-ig betölti, és felvételét az óvodai férőhelyek 
száma lehetővé teszi. 
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni,  
amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak.  
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű  
gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban 
biztosított. A gyermek csak egy óvodába iratható be. 
Az óvodai nevelési év 2018. szeptember 1-jén kezdődik, és 
2019. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek 
fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik 
a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a 
körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves 
és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérel-
mét teljesítette, és van szabad férőhelye. 
Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről  
2018. május 10-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor 
kérheti – az elérhetőségének megadásával – hogy gyermeke 
felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető. 
A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van 
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Német nemzetiségi választások 
Lezajlottak hazánkban a parlamenti választások. A következő 
rövid írásban a hazai (benne a pogányi) németség választási 
eredményéről/sikeréről kívánok – néhány konkrét adat  
közreadásával – beszámolni. 
Mi is volt ennek a nemzetiségi parlamenti választásnak a  
tétje/jelentősége? Az elmúlt ciklusban már működött a nemzeti-
ségek parlamenti szószólója című intézmény. Ezt a posztot  

Ritter Imre, 63 éves budaörsi lakos  
töltötte be. Erről a státuszról röviden azt 
kell tudnunk, hogy a szószólónak joga van 
a parlamentben saját nemzetisége érdek-
képviseletében szót kérni, beszámolni 
nemzetisége aktuális kérdéseiről, problé-
máiról. Nincs joga azonban interpellálni, 
napirend előtt szót kérni, szavazni. Ritter 
Imre ezt a viszonylag szűk mozgásteret az 
elmúlt négy évben megfelelő módon  
töltötte ki. Működése során jelentősen 
javult a kormány nemzetiségekhez fűződő 

viszonya, nőtt a számukra juttatott állami támogatások összege. 
Fontos volt ezen a választáson, hogy a Magyarországi Németek 
Országos Szövetsége önálló parlamenti képviselőt tudjon  
delegálni. Ehhez a választások során mintegy 23 ezer érvényes 
szavazatra volt szükség. Hazánkban több mint 33 ezer német 
nemzetiségű lakos regisztrált a német nemzetiségi listára  
történő szavazásra. Közülük, legnagyobb örömünkre a szavazá-
son a regisztráltak több mint 80 százaléka jelent meg és 25.660 
érvényes szavazattal megválasztotta parlamenti képviselővé a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának jelöltjét, 
Ritter Imrét. Ennek eredményeként 85 év után újra önálló  
parlamenti képviselője van a magyarországi németségnek. 
Mit mutatnak ugyanezek a számok Pogányban? A választásra 
regisztráltak száma 62 fő volt. Közülük 54-en jelentek meg a 
szavazáson és 52 érvényes szavazatot adtak le. Ezzel a helyi 
németség átlagot meghaladó módon járul hozzá a nemzetiségi 
parlamenti képviselő megválasztásához. 
Adódik a kérdés: Mit várunk az új parlamenti struktúrától?  
Az eddigieknél is hatékonyabb érdekképviseletet. A nemzetiségi 
szervezetek által fenntartott intézmények (iskolák, művelődési 
házak) üzemeltetéséhez jelentősen nagyobb állami támogatást, a 
nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek (egyesületek) 
eddigieknél is jelentősebb támogatását és elismerését. 
Ezek után már csak egy feladat hárul a várhatóan nagyobb  
mértékben dotált szervezetekre (így a pogányiakra is):  
Nemzetiségünk hagyományait, kultúráját az eddigieknél is  
nagyobb mértékben ápolni és azon fáradozni, hogy 
soknemzetiség-lakta hazánkban továbbra is megmaradjon  
egymás kultúrájának kölcsönös elismerése. 

Szászi János 

Méltó jubileumi ünnepséget tervezünk május 20-ára – Pünkösd 
vasárnapra – a Sportpálya öltözőjének teraszára. Már 15 órakor 
kezdődnek az események, amikor is gyerekprogramokkal és 
korabeli pogányi sváb ételek bemutatójával várjuk az  
érdeklődőket. A fő műsor 17 órakor kezdődik a terasz előtti 
sátorban, ahol a német kórus jubileuma köré csoportosulnak az 
események. Az énekkar ebből az alkalomból egy új CD-t  
jelentet meg, amely felöleli a német dalosok elmúlt 20 évét.  
A program során bemutatót adunk a CD anyagából, amelynek 
megszólaltatásában részt vesznek a kórus alapító tagjai is.  
Várunk természetesen vendég előadókat is. Meglátogatja  
falunkat a szederkényi német kórus, a véméndi német táncosok 
és egy igazi baranyai harmonika trió is. 
Nagy örömünkre színesítik a programot más pogányi fellépők 
is. Láthatjuk majd a helyi iskola nemzetiségi műsorát, hallhatjuk 
a Pogányi Menyecskekórus horvát dalait és fellép a helyi  
Bokréta Hagyományőrző Egyesület énekkara is. 
A mintegy két és fél órás színes műsort követően vacsorával 
várjuk vendégeinket, és a program során természetesen egy büfé 
is a közönség rendelkezésére áll. 

A vacsora után kezdődő táncos mulatsághoz az Unterrock  
zenekar garantálja a kellő hangulatot. 

Szászi János 

Tánctábor 2018 
Kedves Szülők! 
A már hagyományosnak mondható nyári napközis tánctábor, 
Müller Dóra tánctanárnő egyéb fontos elfoglaltsága miatt  
júniusban nem kerül megrendezésre. Az egyeztetés során  
felmerült egy másik időpont: 
2018. augusztus 21-25-ig (keddtől, péntekig).  
A tábort csak kellő számú jelentkező esetén tudjuk indítani! 

Várjuk az érdeklődők jelentkezését május 30-ig az alábbi  
elérhetőségeken:  
Pálmainé Mercz Beáta: beata.mercz@kabelnet.hu, 06-20/380-99-10    
Szászi János: szaszi.pogany@gmail.com, 06-20/380-25-70 
Birkenstock  Zoltán: stokizoli@gmail.com, 06-20/374-33-50 

Német-napi előzetes 
Eltelt egy esztendő. Kitavaszodott és itt az ideje, hogy  
elkezdődjenek községünk szokásos éves rendezvényei-
ünnepségei. Lázasan készül a német-nap megrendezésére a  
Német Nemzetiségi Önkormányzat is. Az apropót pedig egy 
évforduló adja: idén húsz éves a Pogányi Német Vegyeskar. 

A kis táncosok első lépései 2015-ben Fotó: Pálmai Tibor 

Unterrock-bál 2015-ben Fotó: Szilágyi Imre 
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Új otthon teremtése 
és a beilleszkedés nehézségei 3. 

  Immár harmadik alkalommal kerül sor arra, hogy lapunk helyt 
adjon azon olvasóinknak, akik felkérésünkre szívesen mondják 
el Pogányba költözésük történetét, illetve az itteni életbe való 
beilleszkedésük sikerét vagy sikertelenségét. Ezúttal újabb  
lakótársunk jelentkezett az alábbi írással.  d.m. 

Schveitzer Györgyi és Balog Farkas Csaba pogányi története … 

A történet valamikor az 1800-as évek végén kezdődött, amikor 
Györgyi ük apja Pogányban élt és a Kugler malomban molnárként 
dolgozott. Ide született fia, aki nehéznek találta a lisztes zsákokat, 
és beköltözött Pécsre kocsisnak.  Persze mindezt nem tudtuk  
mindaddig, amíg Györgyi édesapja a malom felé sétálva el nem 
mesélte, hogy gyerekkorában többször járt itt a nagyszüleinél.  
A mi történetünk 1996-ban kezdődött, amikor jelenlegi szomszé-
dunk a kertvárosi panelből kiköltözve építkezni szeretett volna és 
telket keresett. Építészként megkerestek, hogy találtak egy telket 
Pogányban és megnézném-e. A közel 7000 m2-es telek Marika néni 
(Bognár Lászlóné) öröksége volt a Zrínyi utca 3. szám alatti lakó-
ház mellett. A telket megnézve jártunk először Pogányban, melynek 
fekvése olyannyira megtetszett, hogy a háromfelé osztható telek egy 
részét meg is vásároltuk. Gondoltuk, majd jó lesz valamire. A  
három telek közül az utolsó lett a miénk, amit már két oldalról erdő 
vesz körül. Évekig jártunk ki a telekre, gondoztuk és ismerkedtünk a 
környékkel. Szomszédunk építkezni szeretett volna, így a telket  
közművesítettük és egy kis bekötőutat is építettünk. Családi házunk 
építésére a 2000-es évek elején nyílott lehetőség szülői segítséggel, 
majd 2005 nyarán költöztünk. Meglepődtünk azon, hogy milyen sok 
ismerős lakik a faluban. Általános és középiskolás évfolyamtársak-
kal, volt munkatársakkal, szomszédokkal, tanítványokkal futottunk 
össze. Szabadidőnkben rendszeresen sportolunk, így a futás, kerék-
pározás, jóga, zumba és asszonytorna hozzásegít ahhoz, hogy még 
több emberrel ismerkedjünk meg.  Szívesen veszünk részt a falu 
rendezvényein is. Annak a környezetnek, csendnek és nyugalomnak, 
ami körbevesz minket, napi szinten örülünk. Örömünket tovább 
fokozza, hogy néhány éve két kutya és egy macska gazdagítja éle-
tünket. Jó látni, ahogy várnak minket, szaladnak elénk a kapuhoz. 
A napjainkra jellemző stresszes, rohanó világból segít kilépni a 
kerti munka, amelybe szüleink is sokat segítenek. Szükségünk is volt 
hozzáértésükre, főként kertészkedésünk elején. Nagyon büszkék 
vagyunk a saját zöldségeinkre, gyümölcseinkre és a belőlük készült 
lekvárokra, savanyúságokra és persze a pálinkára.  
Dávid fiunk 14 éves volt, amikor kiköltöztünk. Kezdetben nem  
nagyon örült, hogy el kell jönnie Pécsről, túl sok változás volt az 
életében, új lakhely, iskola. A véletlen úgy hozta, hogy két  
osztálytársa is pogányi volt, aminek nagyon örült. Mikor cross 
motort kapott, akkor már nem bánta, hogy nem pécsi lakos. Mára 
már felnőtt, külön életet él mennyasszonyával. Nagy bánatunk, 
hogy nemsokára Pestre költöznek. 
Munkánk mindkettőnket a városhoz köt, gyógypedagógusként és 
építészként dolgozunk. Építészként az utcácska házait, és a faluban 
még néhány ház bővítését terveztem. Mindig szívesen foglalkozom a 
hagyományos lakókörnyezet tanulmányozásával, értékei megisme-
résével. A környéket számos alkalommal bebarangoltuk, - de lehet, 
hogy a gyökerek miatt is - otthon érezzük magunkat. 

Lomtalanítás  
és elektronikai hulladékok gyűjtése 

Ez úton is tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a tavaszi 
lomtalanításra 2018. április 27-én (pénteken) kerül sor  a  
faluban. Fontos, hogy a hulladékokat a Dél-Kom Nonprofit Kft. 
reggel 6 órától kezdi elszállítani, tehát tanácsos azokat már  
előző napon a délutáni órákban kihelyezni.   
Szeretnénk elkerülni, hogy a kihelyezett lomokban nagyszabású 
turkálás, válogatás kezdődjön, amelynek általában szeméttel 
teleszórt utca a végeredménye, ezért a polgárőrség abban az 
időszakban fokozottan figyel a rendre. 
Mint már oly sokszor, ezúttal is emlékeztetek arra, hogy a  
lomtalanítás során veszélyes hulladékok (gyógyszerek, vegyi 
anyagok, festék- és oldószer maradékok, stb.) illetve  
elektronikai hulladékok és gumiabroncsok nem helyezhetők ki, 
azt a Szolgáltató nem szállítja el. 
A lakosságnál keletkezett veszélyes hulladékok szabályszerű 
leadására van lehetőség Pécsett, a hulladék udvarokban. 
Jó hír, hogy az elektronikai hulladékok átvételét és elszállítását 
az Önkormányzat megszervezi, amelyhez egy szakcég  
közreműködését kértük. A lakosság az említett hulladékokat 
2018. április 23-tól (hétfőtől) április 26-ig (csütörtökig) a 
Baldauf Gusztáv Szeretetotthon udvarában ingyen adhatja 
le, munkaidőben. Pénteken azok is elszállításra kerülnek, tehát 
kérjük, hogy a beszállítást csak erre az időszakra szervezzék! 

Juhász Zoltán 
 alpolgármester 
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Útfelújítás 
Biztosan már sokan várják (velem együtt), hogy megkezdődje-
nek, de még inkább befejeződjenek az útfelújítási munkák, 
amelyet már információs tábla is hirdet a falu elején. 
A tervezett felújítási munkákról információt kértünk és kaptunk 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságá-
tól. Az alábbiakban a kérdéseinkre adott válaszukat olvashatják: 

„Társaságunk a Magyar  
Közút Nonprofit Zrt. a 2018.  
évben megvalósítandó  
útfelújítási program keretében,  
valamint uniós forrásból  
Baranya megye a több mint 
1600 km hosszú országos  

közút hálózatán 10 km főút és 46 km mellékút teljes körű 
felújítását tervezi elvégeztetni. 
A megvalósuló szakaszok között szerepel az 57126. jelű  
Pogány bekötőút 2-109-3+591 km szelvényei közötti  
szakasza, mely az országos közút Pogány kezdete  
helységnév-táblától az autóbusz fordulóig tart.  
A kivitelezési munkák az előzetes, a Vállalkozóval  
egyeztetett ütemezés szerint várhatóan 2018. május 15-én 
kezdődnek meg és július végére fejeződnek be. 

A felújítási munkák bruttó kivitelezési költsége: 129,8 MFt. 

A felújítás során: 

- új aszfalt kopóréteg építése, 

- szükséges helyeken pályaszerkezet-cseréje, 

- buszöblök és fellépő szigetek felújítása, törött szegélyek 
 cseréje, 

- kapubejárók, padkák rendezése történik az új burkolat-
 felület mentén az útterület határán belül, 

- a jelenlegi vízelvezető rendszer modernizálása, rendezése, 
 tisztítása valósul meg, 

- a szakasz forgalomtechnikai eszköztárának korszerűsítése, 
 új burkolati jelek festése készül.” 

A munkák időszaka alatt biztosan számíthatunk majd forgalom 
lassulásra, átmeneti kellemetlenségekre, de úgy gondolom, 
hogy érdemes ezeket kellő toleranciával kezelni a cél  
érdekében. 

Juhász Zoltán alpolgármester 
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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 májusi programjai 
 

NYITVATARTÁSUNK: 

HÉTFŐ: 10-16-ig 

KEDD-PÉNTEK ÉS VASÁRNAP: 14-20-ig 
 

KONDITEREM NYITVA TARTÁSA: 

HÉTFŐ: 12.00-16.00-ig 

KEDD: 14.00-17.00-ig 

SZERDA: 14.00-17.00-ig 

CSÜTÖRTÖK: 14.00-17.00-ig 

PÉNTEK: 14.00– 17.00 és 19.00-20.00-ig 
 

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA: 

A Faluház nyitvatartási idejében 
 

ÁLLANDÓ SZABADIDŐS PROGRAMJAINK: 

HÉTFŐ: Baba-mama klub 10-12-ig, TRX 19.15-től 

KEDD: Fittforma 19.30-tól,  

SZERDA: Jóga 17.30-tól, TRX 19.15-től 

PÉNTEK: Fittforma 18.30-tól 

~~~~ 

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. május 14. hétfő 10.00 óra. 

~~~~ 

Fotóklub 

Szeretettel várunk minden kedves Érdeklődőt a Pogányi fotó-

klub májusi foglalkozására! Az időpontot a honlapon tesszük 

közzé, illetve a Faluházban is kérhető tájékoztatás  

telefonon: 06-20-445-1644, nyitvatartási időben. 

A klub nyitott, ingyenes.  

~~~~ 

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. május 14. hétfő, 10.30 

~~~~ 

Majális 2018 a Sportpályán! 

Időpont: 2018. május. 1. kedd, 10 órától.  

~~~~ 

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. május 11. péntek, 18.00 óra.  

~~~~ 

Gyereknap 2018 a Zsályaliget Élményparkban 

Az idei Gyereknap a Községi Önkormányzat és a Zsályaliget 

közös szervezésében valósul meg. 

Időpontja és helyszíne: 2018. május 27. vasárnap,  

12.00-19.00 óráig a Zsályaliget Élményparkban.  

Belépés: pogányi családok részére ingyenes!  

További részletekről meghívóban értesítjük a lakókat.  

Kihívás napja 2018 

Részletes program szórólapon! 

Időpont: 2018. május 30. szerda.  

~~~~ 

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! 

Áprilistól induljon jól a hétvégéd!  
Teljesen mindegy, hogy aktívabb, vagy inkább pihizősebb  
hétvégét tervezel, egy kellemes  „Életmotiváló” talpmasszázs 
garantáltan felkészít rá testileg-lelkileg. 
Egy talpmasszázs sok "csodára" képes: 
- beindítja a méregtelenítő folyamatokat 
- erősíti az immunrendszert 
- harmonizálja az idegrendszer működését 
- harmonizálja a vérkeringést és a nyirokkeringést 
- feszültséget old, ellazít, gyógyítja a testet és a lelket is 
Reflexológusként azonban sokkal többet is adhatok ennél! 
Gyere és próbáld ki!  
Áprilistól minden pénteken és szombaton várlak szeretettel egy 
kellemes, szép környezetben Pécsett, a Citrom u. 8./I. emeleten 
található Talpaldában. 
Ha az újságcikk alapján április-május valamelyik péntekére 
időpontot foglalsz, 1000 Ft kedvezményt kapsz a terápiás  
talpmasszázs, valamint a csakra talpmasszázs árából. 
Igény esetén, Pogány területén hétfőtől csütörtökig házhoz  
megyek. 
Érdeklődni Méhészné Szilvinél lehet a 70/363-3825-ös telefon-
számon, illetve mailben, az eletmotivalo@gmail.com email 
címen. 

Munkaerő toborzás 
 a Pogányi Reptéren! 

A Jobcapital megkezdte a toborzást a Magnus Aircraft-hoz.  
A Pogányi Reptéren újonnan felépülő repülőgépgyárhoz az idei 
évben több mint 100 munkavállalót fognak kiválasztani. 
A repülőgépgyártó Magnus Aircraft a világon az elsők közt 
fejlesztett ki kompozit anyagokból készült kétüléses, benzin-
motoros repülőgépet, a sorozatgyártást pedig a most épülő  
pécs-pogányi repülőgépgyárban valósítják meg. 
Ha foglalkoztat a gondolat, hogy 
a repülőgépgyár munkatársa 
legyél, akkor keresd a Jobcapital
-t, a régió kimagasló munkaerő 
közvetítő és kölcsönző cégét, az 
alábbi elérhetőségeken  
keresztül: 

https://jobcapital.eu/magnus 
tel.: 06-72/223-223 

e-mail: allas@jobcapital.hu 

HIRDETÉSEK 


