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Az iskola hírei
- Nagyszerű siker az "Egyedül közlekedem" rajzpályázaton! Dóczi Kincső 3. és Antal Marcell 2.
osztályos tanulók munkáit a zsűri külön díjjal
jutalmazta.
A Rendőrség a rajzpályázat helyezettjeit a gyerekek
számára örömteli és hasznos ajándékokkal jutalmazta. Szívből gratulálok a kitüntetetteknek!
Felkészítőjük: Ludván Zsolt
- Az idei pedagógus nap kitüntetettjei:

A tartalomból:
Visszatekintők:
Gyereknap,
Szt. Iván napja
Kisgyerekes
szülők figyelmébe
Új otthon teremtése
és a beilleszkedés
Gondolatok
a falut járva
Művészeti
és sport siker

Szép nyarat,
jó pihenést
és a gyerekeknek
tartalmas vakációt
kíván a
Szerkesztőség!

Az idei pedagógus napon Patói Pálma a Nevelési
Központ egyik legrangosabb kitüntetését, a
"Vezetői dicséretet" kapta. Pálma hosszú évek óta
következetes elhívatottsággal segíti, támogatja,
fejleszti a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat.
Kiváló szakmaiságának köszönhetően eredményesen teljesítik a követelményeket, sőt versenyeken is
bizonyítják iskolánk minőségi munkáját.
Módszertani kultúrája, embersége, empatikus személyisége mindannyiunk számára példaértékű.

Lakossági fórum
Talán a nagy nyár eleji hőség lehetett az oka, hogy
igen kevés érdeklődő jelent meg a Faluházban
június 7-én, a készülőfélben levő, a településkép
védelméről szóló rendeletről tartott tájékoztatón.
Az építésügyi jogszabályok az utóbbi években
jelentősen megváltoztak, amelynek folytatása a
települések helyi szabályozási eszközeinek harmonizálása a magasabb rendű jogszabályokkal. Ez a
változás a helyi építési szabályzatot valamint a
helyi védettségű építészeti értékek védelméről
szóló korábbi önkormányzati rendeleteket érinti –
tájékoztatta a jelenlevőket Hajdú Csaba főépítész.
A későbbiekben – az országos, majd az ez alapján
kidolgozott megyei területfejlesztési tervekhez
igazodóan – a község területrendezési terve is aktualizálásra kerül. Már elkészült a Településképi
Arculati Kézikönyv (TAK), ami összefoglalva
bemutatja Pogány történeti örökségeit, a megőrzendő épített és természeti értékeket, melyek a ma itt
élők és utódaik életterét fogják hosszú távon
alkotni. Ez a kiadvány a honlapon elérhető, bárki
számára könnyen érthetően, illusztrációkkal szemléltetve tesz ajánlásokat épített környezetünk alakítására, elkülönítve a településképi szempontból
eltérő karakterű területeket. A már említett településképi rendelet ezen elvek mentén jogszabályszerűen leírja azokat a feltételeket, követelményeket az
egyes területekre vonatkozóan, amelyeket be kell
tartani. A helyi örökségvédelmi feladatokat, a
védett épületek tulajdonosainak kötelezettségeit, a
reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásokat is megtalálhatjuk benne. Az építési tevékenységekkel kapcsolatos – az önkormányzat hatáskörébe
utalt - eljárásrendeket is meghatározza, amelyek a
településkép érvényesítését szolgálják.
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Juhászné Koltai Zsuzsanna 1995-2013 között az
iskola igazgatójaként nagy szeretettel, odaadással,
a sajátjának tekintve vezette az iskolát. Szívén
viselte a gyermekek tanítását, nevelését, a későbbiekben is követte, egyengette útjukat. A mai napig
aktív részese az iskolában folyó minőségi
munkának. Köszönet a türelméért, önzetlenségéért, mindenkori segítőkészségéért!
folytatás a 2. oldalon...
Ezek:
•
a szakmai konzultáció,
•
a településképi véleményezési eljárás,
•
a településképi bejelentési eljárás,
•
a településképi kötelezés, és
•
a településkép-védelmi bírság.
Természetesen az Önkormányzatnak nem a
bírságolás a fő célja, ezért lenne szükséges, hogy
mindenki megismerje azokat az előírásokat,
amelyek az ingatlan elhelyezkedésének megfelelő
területen, a településkép védelme érdekében betartandók. A lakóközösségnek joga van véleményezni
a rendelettervezetet, illetve javaslattétellel is élhetnek. Sajnos mire ez a lapszám megjelenik, ennek a
határideje már lejár, mivel a jogszabály 8 napot ír
elő erre. Ennek ellenére arra bíztatok minden
falubelit, hogy olvassa el a cikkben szereplő dokumentumokat, és észrevételeit tegye meg írásban az
önkormányzat felé. A rendelet módosítására a
későbbiekben is van lehetőség, amit - a korábbi
helyi építési szabályzattól eltérően - a testület
könnyebben végre tud hajtani, amennyiben az a
közösség érdekeivel összhangban van.
Kép és szöveg: Pálmai Tibor

Új otthon teremtése és a beilleszkedés
nehézségei 5. rész

...folytatás az 1. oldalról
- Iskolabővítés
AZ EFOP-4.1.3. program keretében a Pogányi Általános
Iskolában a következő munkálatok zajlanak:
- új tanterem kialakítása,
- meglévő tantermek és a tanári szoba meleg burkolattal történő
ellátása,
- sötétítő rolók felszerelése,
- a fém oszlopok gipszkartonnal történő burkolása.
A munkálatok időtartama: 2018. június 16. - augusztus 31.
Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségek miatt megértésüket
és türelmüket kérem!
Szélig Terézia tagintézmény-vezető

Amikor elhatároztam e sorozat létrehozását, nem gondoltam,
hogy ilyen nagy érdeklődésre fog számot tartani. Beszélgető
alanyaim egy részét jómagam kerestem meg és továbbítottam az
olvasó felé Pogányba való költözésük történetét, ill. az itteni
otthonteremtés körülményeit.
Mindenki szívesen vállalkozott arra, hogy megossza velünk
emlékeit arról az időről, amikor otthonául választotta falunkat.
Úgy tűnik, hogy a szereplők szinte kivétel nélkül elégedettek a
lakóhely kiválasztásával, eltekintve a kezdeti nehézségektől.
Külön öröm számomra, hogy most már olvasóink önként, felkérés nélkül is jelentkeznek, hogy közreadják történeteiket.
Mindazok, akik valóban a beilleszkedés szándékával érkeztek
ide, meg is találták a lehetőséget arra, hogy kis falunk közösségének hasznos tagjai legyenek.

Kisgyermekes szülők figyelmébe!
A pogányi Családi Bölcsőde augusztus végén megüresedő
férőhelyeire várunk 1-3 éves korú kisgyermekeket; egész napos,
fél napos illetve, heti néhány napos ellátási lehetőséggel.

Ez a sorozat arra is lehetőséget ad, hogy saját magukat is megismertessék azokkal, akik náluk korábban jöttek ide és talán ez a
nemes szándék is, hozzájárul ahhoz, hogy összekovácsolódjon
egy valóban egymást tisztelő és szerető faluközösség.

Érdeklődni lehet telefonon (30/5708234) vagy személyesen a
bölcsődében (Széchenyi u. 11.).
Bölcsőde dolgozói

Gyereknap

Lakótársunk sorai mai lapunkban elgondolkodtatóak, és azokat
úgy adja közre, hogy tiszteletet ébreszt mindenkiben, aki ezt a
települést otthonának tekinti, és többre tartja annál, hogy háza
itt található.
Dragovácz Márk

A Gyereknapot a "Pogányért" Alapítvány és a Pogány
biztonságáért Polgárőr Egyesület támogatta.

Deák Máté egyetemi tanársegéd gondolatai:
Talán azzal kezdhetném, hogy Pogány a
világon a legfontosabb
hely, mert az otthonom,
az otthonunk. Nem
csak a házunk van itt,
nem csupán ide járunk
aludni, hanem az otthonunk, annak minden
melegével.
Otthon nem attól lesz
egy házból, hogy benne
tartózkodik az ember,
hanem attól, hogy akik
körülötte vannak, szeretik, s az ember is
szereti a szűk és tágabb
környezetét, a tájat és a
benne élő embereket
egyaránt. Ide első helyen a család tartozik,
ám ez nem minden.

Szent Iván napja

218. június 24-én került sor a hagyományos Szent Iván napi
rendezvényre. A horvát, a német és a magyar kórus, valamint a
Vizin zenekar után a gyerekek előre elkészített mécseseket
helyeztek a tó vízére, majd a máglya meggyújtása következett.
A rendezvényt a Pogányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
támogatta.
Fotók Rőder Attila

Fotó: Rőder Attila

Pécsi vagyok, Pécsett éltünk, de valami hiányzott, valami – akkor még – megfoghatatlan, ezért kezdtünk nézelődni a környező
falvakban.
Pogányra azért esett a választásunk, mert csodás kis hely, s
voltak – ha kevesen is – már ismeretségek korábbról.
Elkezdtünk kijárni, sétálni, s elvarázsoltan mentünk haza minden itt töltött alkalmat követően. A varázslatból elhatározás lett,
megvettük a házunkat, s elkezdtük kialakítani az otthonunkat,
akkor már – vagy még csak – hárman.
Lassan alakult, formálódott, s alakultunk, formálódtunk mi is
vele együtt. Idővel nevet kaptak az emberek, a mosolyok mögött
őszinteséget és nyitottságot kaptunk, beilleszkedtünk, s a
pogányiak kinyíltak, befogadtak minket.
folytatás a 3. oldalon...
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… folytatás a 2. oldalról.
Felnőttként már ritkábban történik meg az emberrel, hogy a szó
igaz értelmében barátokra talál, de Pogány ezt is megadta nekünk, örömmel mondhatjuk, lettek új barátaink. A falu életébe
számos ponton lehetett becsatlakozni, s igyekszünk hasznos tagjai lenni a közösségnek.
Lettek civil szervezetekkel közös munkáim, a kulturális életben
és a Polgárőrségben egyaránt lehet dolgozni, közösséget szervezni, ötleteket megvalósítani.
A Móricz Zsigmond utcában található a régi kicsi családi ház a
hozzáépített istállóval. Az értékesítési szándékot már a felirat
jelzi. Majdani tulajdonosa bizonyára nem szándékozik felújítani
azt eredeti állapotában, pedig egy igen régi kor utolsó emléke
maradhatna meg.

Közben négyen lettünk, s fiaimnak szintén pogányiak a játszótársaik, barátaik, játszótéri tettestársaik. Főzünk lekvárt és
pálinkát, kiállításokra és programokra járunk, sokat kerékpározunk, hazafelé este a játszótérről kecskéket nézünk, megiszunk
egy-egy fröccsöt a tóparton, jégkrémmel, télen szánkózunk,
egyszóval élvezzük az életünket, azt az életet, amit mindig is élni
szerettünk volna.
Pogányiak lettünk, s erre nagyon büszkék vagyunk.
Rájöttem, rájöttünk közben, hogy az a valami, ami hiányzott
korábban, amit kerestünk, azt itt megtaláltuk. Közösséget,
embereket, természetet. Az örömet és vidámságot, ami eltölti az
embert, ha rákanyarodik a bekötő útra, s tudja, nemsokára
hazaér.
Szerintem beilleszkedtünk. S megköszönni sem volt még alkalmunk a helyieknek, hogy befogadtak minket. Eddig.

Üdítő látvány a Jókai Mór utcában a felújított családi ház homlokzata. Elképzeltem, hogy milyen arculata volt falunknak, amikor ilyen és ehhez hasonló épületek sokasága készült. Dicséretes a tulajdonos törekvése, mellyel nemcsak saját magának, de
az arra járóknak is örömet okozott.

Gondolatok a falut járva
Be kell vallanom, hogy jómagam is csak ritkán jártam végig a
falu utcáit, hogy észrevegyek olyan változásokat, melyek
részben felidézik a régi idők emlékeit, részben elkeserítenek a
látvány miatt, és persze vannak örömet okozó látványok is.
Fényképezőgéppel a kezemben szeretném az olvasó elé tárni azt
a pár látnivalót, melyről könnyen megállapítható az idő múlása
és az emberi kéz küzdelme is, mely igyekszik ellenállni annak.
„Hátra kell tekintenünk ahhoz, hogy előre jussunk”-mondta
valamikor egy bölcs ember. Sajnos múltunk építészeti hagyatékának nagy része szó szerint romba dőlt már és valószínűleg a
még meglévők jelentős része is oda fog jutni.
Öt képet szeretnék megmutatni az olvasónak, kettő sorsára
hagyva várja a jövőjét, kettő szemet gyönyörködtető a járókelő
számára. És van egy ötödik felvétel, melyet nem lehet besorolni
sehová.

Szintén a Jókai utcában található a képen látható telek. A sok
gazzal benőtt régi házhely látványa után üdítő ez az ingatlan.
Tulajdonosának bizonyára sok energiájába kerül annak fenntartása, de a parknak látszó ingatlan iskolapéldája lehet annak,
hogy üres területet így is lehet fenntartani. Köszönjük, mindazok nevében, akik szeretik a szépet.

Statikailag bizonyára már nincsen megfelelő állapotban az a
pince, mely a Zrínyi utcában található. Látványa a régi századokat idézi. Megmentésével az utolsó ilyen gazdasági épület maradhatna meg az utókor számára.

A képen látható az általam csak „egy faluház”-nak nevezett
makett. Felállításának szándékát jónak tartom, csak mennyivel
szebb lenne egy odaépített eredeti állapotában lemásolt régi
pogányi lakóház látványa.
Fotók és szöveg: Dragovácz Márk
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Kitüntetés

FALUHÁZ PROGRAMJA
2018. július

A Táncpedagógusok Országos Szövetsége 2018-ban
lakótársunk Uhrik Teodóra Kossuth- és Liszt-díjas Érdemes
művész táncpedagógusi munkásságát „A táncművészetért”
díjjal ismerte el. Szeretettel gratulálunk Dórának!

NYITVATARTÁSUNK:
HÉTFŐ: 10-16-ig.
KEDD - PÉNTEK : 14-20-ig.

Fotó: Pécsi Balett

KONDITEREM NYITVA TARTÁSA
HÉTFŐ: 12-16-ig,
KEDD: 14-17-ig,
SZERDA: 14-17-ig,
CSÜTÖRTÖK: 14-17 óráig,
PÉNTEK: 14-17-ig és 19-20-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

Pünkösdi koncert

Baba-mama klub
Hívunk és szeretettel várunk minden kismamát és kisbabát a
Baba-Mama klubba. A kötetlen klubnapot minden második
hétfőn, 10-12 óra között tartjuk, utána a Védőnő tart tanácsadást. Következő alkalom: 2018. július 9. hétfő, 10 óra.

Tamburaszó töltötte be ismét a Pogányi Faluházat június 3-án.
Ekkor került sor a Pogányi Horvát Nemzetiségi Egyesület
rendezésében a második pünkösdi koncertre. A műsor elején a
Pogányi Menyecskekórust hallhatta a közönség. Az idei évben
a mohácsi Dunavkinje zenekar volt a meghívott vendég, akik
minden nézőt meggyőztek tudásukról. Repertoárjukban a
horvát dallamok mellett magyar népdalok és modern zenei
feldolgozások is szerepeltek.
A koncert után házi készítésű rétest kóstolhattak a vendégek, de
a mákos, diós vagy kakaós kalács is nagyon finom volt.
Közben Krasznai Emese harmonikázott és néhányan még
táncra is perdültek.
Székelyiné Orovicza Erzsébet

Családsegítő szolgálat
Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítője, Sütő Zsófia minden hónap második hétfőjén
10:30-tól 16:00-ig ügyfélfogadást tart a Pogányi Faluház
épületében.
A családsegítő telefonos elérhetősége: +36-30/476-1385
Időpont: 2018. július 9. hétfő, 10.30.

Sportsiker

Pogányi Halászléfőző Fesztivál 2018
Szeretettel hívjuk a falu minden kedves lakóját a tóparton megrendezésre kerülő „Pogányi Halászléfőző Fesztiválra”, amelyet
a „Tavasz” Horgászegyesület és az Önkormányzat közösen
szervez, hagyományteremtő szándékkal!
Rossz idő esetén a programot szeptemberben újra hirdetjük.

Labdarúgó csapatunk a Megyei III. Czibulka csoport bajnoki
címét nyerte el. Gratulálunk!
Fotó Rőder Attila

A program időpontja: 2018. július 14. szombat, reggel 8 óra.
Halosztás 10 órától, a halőrháznál.
Várjuk a főző csapatok jelentkezését 2018. július 8-ig a Halőrházban!
Nevezési díj: 2000 Ft/ csapat, ennek fejében 6 kg halat, tűzifát és helyet biztosítunk. A halat helyben kell megfőzni!
Könyvtár hírei
2018 januárjától továbbra is lehetőség nyílik az alábbi folyóiratok 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!

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
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