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A tartalomból: 

Pogányi Nyár 2018 

Magyar Est 

Szemlélődés a múltból 

a jövőbe 

Meghívó  

a Pogány SE 25 éves 

Tó névadó 

A Faluház szeptemberi 

programjai 

Baleset- és  

Tűzmegelőzési Nap 

Köszönet 

Pogányi sikerek 

 

2018. augusztus-szeptember XXIV. Évfolyam 8-9. szám 

 Olvasóink már megszokhatták, hogy a Pogányi 
Hírek hasábjain időnként településünk polgármes-
tere Dragovácz Ágnes ad tájékoztatást egy időszak  
eseményeiről ill. a közeljövő várható fejleményei-
ről és terveiről. Utoljára az elmúlt év vége felé  
kaptunk ilyen jellegű  
tájékoztatást és most  
ismételten napirendre vettük 
az időszerű kérdéseket. 
PH. A belterületi utak témá-
ja már régóta foglalkoztatja 
a lakosságot. Örömmel ta-
pasztaltuk, hogy a Közútke-
zelő a napokban elvégezte a 
kezelésében lévő útszakasz 
felújítását, mely óriási mi-
nőségi változást hozott köz-
lekedésünkben. A faluban 
azonban vannak további 
olyan utak, melyek állapota 
mondhatni kritikus. 
Polgármester: A belterületi utak felújítására 
nyert pályázat arra kötelezett bennünket, hogy 
három kivitelezőtől kérjünk árajánlatot. A kivitele-
zésre pályázott a jelenleg is a faluban dolgozó cég,  

az ő jelenlétük a már itt lévő gépparkkal  
kedvezőbb árajánlatot tett lehetővé. Képviselőtes-
tületünk már elbírálta az ajánlatokat és valóban a 
legkedvezőbb árajánlatot tőlük kaptuk. Úgyhogy a 
tervezett Zrínyi és Móricz utcai útszakaszok felújí-

tása már megtörtént, önkor-
mányzatunk ezt önrész befi-
zetése nélkül el tudta végez-
tetni. További útszakaszok 
felújítására is kértünk ár-
ajánlatot és ezek elbírálása 
is folyamatban van. Terve-
ink szerint, amit lehet, azt  
pályázati pénzből végeztetjük 
el, és saját erőből pótoljuk 
azokat a szakaszokat,  
melyekre nincsen más  
megoldás. Önerőből, 1800 
négyzetméter kerül felújí-
tásra 8 millió forintból. 
Most értesültünk arról, 

hogy 14,5 millió forintot nyertünk a buszvégállo-
mástól (körforgalomtól) a Zsálya liget, illetve a 

TóParti koncert 
- a stégen zenélők szemszögéből 

A DIVERTIMENTriO Családi Kamaraegyüttes  
14 éves fennállása alatt ennyire különleges és egy-
ben romantikus helyszínen talán még nem játszott, 
mint augusztus 19-én, a Pogányban megrendezésre 
került "TóParti koncert" alkalmával. A móló alakult 

át színpaddá, a lelkes közönség pedig a tóparti fák 
alól hallgatta koncertünket. Miközben zenéltünk, a 
klasszikus dallamokra olykor velünk ringatózott a 

móló is. Köszönjük 
a meghívást, üde 
színfolt marad  
emlékeinkben ez a 
hangulatos nyáresti 
fellépés! 

Nagy Katalin,  
hegedűművész 

Kenyérszentelés 
A - már hagyományos - kenyérszentelés  

augusztus 20-án a kemencénél: 

folytatás a 3. oldalon... 

Nyárvégi beszélgetés a polgármesterrel 

Az út felújítása során időnként forgalmi 
akadályok keletkeztek, melyeket a lakosság 
türelemmel viselt el  

Pogányi Nyár 2018 

Fotó: Rőder Attila 

folytatás a 2. oldalon... 

Fotók: Baracs Dénes 
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Magyar Est 
A Bokréta Hagyományőrző Egyesület ismét színvonalas és  

vidámsággal teli műsort állított össze, amelyen a falu  
apraja-nagyja jól érezte magát: 

...folytatás az 1. oldalról Pogányi Nyár 2018 

Szemlélődés múltból a jövőbe 
A fotózás napjaink mindennapos tevékenységévé vált. 
A telefonkészülékek és kamerák szinte állandóan  
kéznél vannak, hogy megörökítsék a pillanatot, azt a 
pillanatot, mely egyszeri és soha vissza nem térő. 
Baldauf Gusztáv szeretetotthonunk lakói itt élik  
mindennapi életüket és ennek az életnek egy  
momentumát, örökítette meg Régert Márti az otthon  
dolgozója. A két lakó, Dragovácz Gyuri bácsi és  
Kaiser Feri tolókocsiból szemléli a szomszédos  

óvoda kis  
lurkóit, akik a 
jövő nemzedé-
két képviselik. 
A múlt, jelen  
és képzeletbeli 
jövő találkozása 
a fényképező-
gép fókuszának 
középpontjában. 
Csak elképzelni 
tudjuk a szemlé-
lődők fejében 
megjelenő gon-
dolatokat, me-
lyek, ha csak 
egy pillanatra is, 

de visszavezetik őket saját múltbéli gyermekkorukba. 
Az elillanó múlt egy pillanata megjelenik a képen, de 
a sarjadó jövő már készülődik átvenni annak helyét az 
életben. 

d.m. 

Meghívó 
Kedves Sportbarát! Szeretettel meghívunk a  

Pogányi Sportegyesület fennállásának  
25. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő, 

egész napos, ünnepi hangulatú rendezvényére 
2018.09.09-én, a pogányi sportpályára! 

9.00 - Ünnepélyes megnyitó 
9.30 - Kick-box bemutató Jorcsák József 5 Danos mester (33x Magyar 

bajnok, Világbajnok, Európa bajnok, 7x Világ kupa,5x Európa kupa 
győztes) Mester Ádám és Borbás Csaba magyar válogatott tanítványaival. 

10.00 - Kispályás villám focitorna: 5+1 fős (+cserék) csapatok  
megmérettetése. 

11.00 - Mindeközben légvár és lufihajtogató bohóc várja a gyerekeket, a 
sportbarátok kedvükre válogathatnak például rodeó bika, szumó, asztali- 
vagy lábtenisz, lengőteke, vagy a kuriózumnak számító teqball asztal 
nyújtotta lehetőségek közül. 

14.00 - Eredményhirdetés: Mindenki elnyeri méltó jutalmát! 
15.00 - A futball szerelem: Vanyúr Arnold páratlan mezgyűjteményének 

kiállítása és a gyűjtő személyes élménybeszámolója az oroszországi  
labdarúgó világbajnokságról. 

16.30 - Labdarúgó bajnoki mérkőzés: Szurkoljunk együtt! A címvédő 
Pogány hazai pályán csap össze az egyik legnagyobb riválisának  
mondható Pellérd csapatával. 

19.30 - Retro party meglepetéssel: Egy „születésnap” nem telhet el buli 
nélkül, így az estét egy remek retro partyval nyitjuk meg. Kicsik és  
nagyok ünnepeljetek velünk, a jó hangulat garantált! 

Szeretettel várjuk a múlt, a jelen és a jövő labdarúgóit, a csapat barátait, 
szurkolóit és támogatóinkat - hiszen nélkülük, nélkületek ez nem jöhetett 

volna létre - hogy együtt, egy nagy családként ünnepelhessünk ezen a 
jeles napon! 

További információ:  
Hegedüs József  
06-70/3632050 
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Falucska dűlő felé vezető útszakasz, belterület  
határáig tartó felújítására. Amennyiben kedvező időn belül 
megkapjuk ezt a pénzt, akkor ez a munka is az idén elvégezhető. 
A kerékpárutas pályázat érinti a Petőfi utcát és elkülönített 
számlán a Pogányra eső 104 millió forint megvan, de annak a 
bírálatai még folyamatban vannak. Bizonyos útszakaszok  
kátyúzását saját gépünkkel szeretnénk elvégezni abból a felmart 
aszfaltból, mely a felmart járdákból keletkezett. Önkormányza-
tunk ennél többet az idén nem tud felvállalni. 
 Folyamatban van egy energetikai pályázatunk, mely érinti  
szinte az összes intézményünket. 
 A külterületi úttal kapcsolatban, mely a Falucskát érinti, sajnos 
nincsenek bíztató híreim. A már megnyert pályázati pénz  
előlegigénylése sem érkezett meg, melyre azért lenne szükség, 
hogy elkezdhessük a beruházást. Persze ott nagyobb a problé-
ma. A mezőgazdasági területről érkező csapadékvíz elvezetése 
okoz gondot, mely a pályázatban nem szerepel. Ennek a megol-
dásában részt kell vennie a Reménypusztai Zrt-nek is. 
 Örömömre szolgál, hogy a Petőfi utcai Tanizer Gizi néni féle 
parasztház megvétele folyamatban van, mely végre lehetőséget  
ad egy tájház létrehozásához, melyben megőrzésre  
kerülhetnek azok az értékek, melyek Pogány több évszázados 
múltjából még megmaradtak. Ezen a területen bizonyos  
elmaradásunk van, hisz ennek a múltnak a megőrzése egyben 
jövőnk záloga is. 

PH. Szinte állandó napirenden van a közmunkaprogram, mely 
meghatározó tényezője a falu működésének. Látjuk, hogy a  
dolgozók létszáma drasztikusan csökkent, de tapasztalatom  
szerint a munkák jelentős része ennek ellenére elkészül. 

Polgármester: A létszám csökkenése valóban szemmel  
látható. Ennek oka az a kormányprogram, miszerint ezeket a 
dolgozókat vissza kell vezetni a munka világába. Amíg 5 évvel 
ezelőtt mintegy 30 ember dolgozott a falugondnokságban az 
idén 11 ember dolgozik ezen a területen. Ebből 5 nő és 6 férfi. 
Problémás a nők aránya, mivel a feladatok jellege inkába férfi 
munkaerőt igényelne. Belterületi úthálózatunk mintegy  
10 kilométernyi és ugyanennyi a külterületi is és ennek  
karbantartása többnyire férfi munkaerőt igényel. A programban 
meg van határozva az is, hogy milyen feladatok elvégzésére 
lehet pályázni. Tudomásom szerint ennek változására nem fog 
sor kerülni a közeljövőben. A programban szereplőknek az 
egészségügyi alkalmassága is szükséges. Így a nálunk dolgozók 
egy része is csak könnyített munkára alkalmas. A település  
mindenesetre igényli ezt a programot, hisz az eddigi szinten 
tartáshoz ezekre az emberekre szükségünk van. 

PH. Közeleg a tanévkezdés és nagyon sok helyi családot is érint 
ez az időszak valamilyen formában. Úgy érzem, hogy  

...folytatás az 1. oldalról Nyárvégi beszélgetés... 

(Pista bácsi) 

Sajtóértesülésből kaptuk a hírt, hogy Pista bácsi életének  

86. évében eltávozott. Kevesen vagyunk már, akik találkozhattunk 

vele, akik személyesen ismerhettük és szerethettük őt. Nem 

nekrológot akarok írni róla, csupán az a célom, hogy az utókor 

számára megörökítsem azt a köszönetet, mellyel Pogány örök 

hálával tartozik neki. Ő volt az az ember, aki 1972-ben  

kiötlötte, majd létrehozta településünk horgásztavát. Azt a tavat, 

mely országos hírűvé tett bennünket és melynek látványa nap, 

mint nap a pogányiak örömére szolgál, mint ahogy azt tette a 

hosszú évek során az idelátogató horgászok és turisták ezreivel 

is. Ha Pista bácsi nem hozza létre ezt a csodálatos látványt,  

akkor a Zidina forrás vize átcsordogálna a réten anélkül, hogy 

egy pillanatra is megállna, és tükrével ámulatba ejtene  

bennünket. 

 A tulajdonos Tavasz (az akkori termelőszövetkezet neve)  

Horgászegyesület és Pogányi Önkormányzat méltán emlékezne 

meg róla, ha a tavat „Misota István horgásztó”-nak nevezné el. 

Dragovácz Márk 

oktatási intézményünkre büszkék lehetünk. Mennyiben érint ben-
nünket ez az időszak? 

Polgármester: A bölcsődével kezdve: két csopor t van, lassan 
telített a létszám. Célunk, hogy elsősorban pogányi gyerekek 
kerüljenek felvételre, de ha van befogadóképesség, akkor  
természetesen a működtető kistérségi társulás településeiből is 
jöhetnek gyerekek. Teljes létszámmal a fenntartási költségek 
csökkennek. Pogánynak munkalehetőséget ad az intézmény, mind 
a négy dajka helybeli. Az óvodai két csoport is gyakorlatilag  
közelében van a teljes létszámnak. Az iskolai osztálylétszámok 
látványosan bővülnek. Osztályterem kialakítására volt szükség a 
növekvő létszám miatt. Felújítási munkákat végeztek az épületben 
és most egy egységes képet mutat az iskola. Vállaltuk azt, hogy az 
alsó tagozat létszáma 50 főre fog emelkedni és most tartunk  
40-nél. Annak ellenére, hogy a fenntartásban nincsen kötelezettsé-
günk, mi magunk is a német kisebbségi önkormányzattal együtt 
megadunk minden szükséges és lehetséges támogatást. 
 Tapasztalataink szerint az intézmény megítéltetése jó és annak 
léte Pogány érdekeit szolgálja. 

P.H. Járva a falut, szembeötlő a település fejlődése. Úgy tűnik, 
hogy a lakóházak rendezettsége és a közterületek gondozottsága 
kedvező életteret, biztosit mindazoknak, akik itt élik mindennap-
jaikat. Közös összefogással az önkormányzat és lakosság azonos 
cél által vezérelve teheti csak olyanná Pogányt, melyben otthon 
érezhetjük magunkat valamennyien. 

Dragovácz Márk 

A régi „CSOVIN” féle parasztház megvételével a falu hagyatéka 
megfelelő végső helyére kerülhet  Fotók: Rőder Attila 

Misota István 

Pista bácsi hagyatéka ez a látvány  Fotó: Rőder Attila 
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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 szeptemberi 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. szeptember 10. hétfő 10.00 óra. 
~~~~ 

Családsegítő szolgálat 

Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat család-
segítője, Gáspár Emese minden hónap második hétfőjén  
10:30-tól 16:00-ig ügyfélfogadást tart a Pogányi Faluházban. 

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

Időpont: 2018. szeptember 10. hétfő, 10.30 
~~~~ 

Ingyenes Jogsegélyszolgálat  

Az INNO RÉGIO ALAPÍTVÁNY, a „Mobil Jogsegély” Prog-

ram keretében, térítésmentes jogi segítséget ad pécsi ügyvédek 

közreműködésével. 

Ügyfélfogadási időpont: 2018. szeptember 18. kedd,  
14.00-15.30-ig.  

~~~~ 

Női Lapozó  

Nők könyvekről, olvasmányélményekről, újságokról. Aki ked-

vet érez arra, hogy megossza másokkal irodalmi élményeit, 

szeret beszélgetni jó könyvekről, érdekes újsághírekről, annak 

itt a helye! 

Időpont: 2018. szeptember 28. péntek, 18 óra. 

~~~~ 

Ismét indul a jóga a Faluházban!!! 
Szeretettel várjuk régi tagokat és az újonnan csatlakozókat! 
Első alkalom: 2018. szeptember 12. szerda, 17.30-tól.  

~~~~ 

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! 

Köszönetnyilvánítás 
Az Egyházközség nevében szeretnék köszönetet mondani 
Sztázics Zoltánnak, aki a katolikus templom beázásának 
„nyomait” ingyenesen lefestette és kijavította!  

Fejes Andrea 

Pogányi sikerek 
A XXV. Szentlőrinci Gazdanapok rendezvényem három  
lakótársunk is díjat nyert! 
- Weisz Péter, Fotelgazda Kft.: Innovációs Nagydíj: 
„Innovációjával olyan piaci rést talált meg, olyan szolgáltatási 
terméket” alkotott meg, mely az egészséges élelmiszerre vágyó 
fogyasztók és a hagyományos állattenyésztést folytató gazdák 
között, a kereslek és a kínálat oldalán egyaránt egyensúlyt  
teremt, új korszakot nyit meg hazánkban.” 
- Kasó Tamás, K&B Gépudvar  Kft.: Baranya Megyei  
Vállalkozói Központ Különdíja: 
„A 2,5 és 6,0 méter munkaszélességű kompakt tárcsa család 
bemutatásáért, melyben a megjelenő technológiai újszerűség 
mellett a ma is nagyon fontos ár/érték arány is megjelenik.” 
- Ács Linda pedig Pogány képviseletében „My Boy Menny-
dörgés” nevű lovával megnyerte a Szentlőrinci Vágta futamot, 
mely a Nemzeti Vágta hivatalos elővágtája is egyben. 
Gratulálunk! 

Források:http://bmvk-gazdanapok.hu és 
http://vagta.hu 


