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Szeptember 15-16-án rendezték Budapesten, a  
Hősök Terén, a sorrendben 11. Nemzeti Vágtát.  
Az ikonikus és történelmi helyszín igazán méltó 
volt arra, hogy helyt adjon a Kárpát-medence  
legjobb lovasainak a verseny-
re, választ adva arra, hogy ki 
a legjobb lovas és ló, a  
legjobbak között? 
Természetesen, a döntő ösz-
szecsapást kvalifikációk 
előzték meg, ahol jogot  
lehetett szerezni a budapesti 
döntőn való részvételre.  
Az ország határain túl, 
Kárpát-medence szerte, több 
száz lovas vett részt a meg-
mérettetéseken, ahonnan a 
legjobb 72 lovas jutott el a 
budapesti döntőre.  
Ács Linda, Pogány lovasa, My Boy Mennydörgés 
nevű lovával a budapesti indulás jogát a 
szentlőrinci selejtező megnyerésével szerezte meg. 
Aztán következett a budapesti döntő. A végső  
fináléba, egy elődöntőn majd egy középdöntőn 
keresztül lehetett bekerülni. A szombati elődöntőn, 

ahonnan az első két helyezett jutott tovább, Linda 
másodikként végzett, a nála sokkal esélyesebb  
versenyzőket megelőzve. Következett a vasárnapi 
középdöntő, ahol a sorsolás a tavalyi győztessel és 

a verseny egyértelmű esélye-
sével hozta össze. Nehezen 
leírható az emberfeletti  
küzdelem, amiből aztán a 
pogányi versenyző került ki 
győztesen, a lelátón ülő több 
ezer ember legnagyobb  
csodálkozására és a lelátón 
tomboló Pogányiak legna-
gyobb örömére. Vasárnap 
este hatkor kezdődött a  
döntő, ami szintén emberfe-
letti küzdelmet kívánt. Linda 
két körön keresztül vezetett, 
amikor egy lovas bukása 

megzavarta a mezőnyt, és My Boy Mennydörgésen 
is látszott az elmúlt két nap erőfeszítése. Harma-
dikként értek a célba, ami fantasztikus, országra 
szóló siker, mindez Pogány színeiben! 

Ma már sokan tudják, nincs augusztus Magyar Est 
nélkül. Idén sem volt ez másképp, megint hoztuk a 
„bolondos” formánkat. Benézhettünk Marika és 
Jóska konyhájába, ahol mindig megy az adok-
kapok…, a kocsmában kibeszélhettük a Nőket, 
Gedeon bácsi fodrászatában pedig a Férfiakat. Köz-
ben volt zene, amit Szentes Anett, Monori Árpi és 

Suha Anti húztak és tánc, amit Czompó Ágnes és 
Frim Adrián roptak. Hosszúfurulyával kísért népdal 
Freppán Csillával és Semjén Petivel, na meg egy-
két bokrétás dalcsokor. A végén az elmaradhatatlan 
tanulságos népi színdarabbal, mindez egy jól  
kitalált forgatókönyv alapján, sokat próbálva, majd 
előadva. 
Látszólag igen egyszerű, de elárulok egy-két  
kulisszatitkot, mivel sokan kérdezik, hogy is van 
ez, mi a receptünk, hogy évről-évre szórakoztatóak 
tudunk maradni? Először is: jó időben el kell  

kezdeni ötleteket gyűjteni, sok-sok poénnal fűsze-
rezni, hagyni, hogy mindenki megtalálja magát a 
szerepében és azt a saját képére formálja. És ha 
eljön az idő - ahogy Krausz Marika mondja-, bele-
adni apást-anyást! Másodszor: a sok-sok próba és 
felkészülés, amit mindenki élvez, mert ugye, móka 
az egész! Az is kell, hogy egymást dicsérjük, vagy 

építő kritikával illessük, mert barátok közt ez nem 
lehet probléma. Persze, vannak kirívó esetek is, 
mint az Emié, aki a Magyar est óta Gedeon bácsival 
fekszik és kel, de náluk ez nem kirívó. Harmadszor: 
a jó marketing és a reklám, amit Baracs Dénes vál-
lalt el önként és nem dalolva (bár sosem lehet tud-
ni). Ezúton szeretnénk megköszönni Neki, mert 
tudjuk, hogy mennyi szabadidőt áldozott ránk. És 
végül: egymás, a népdalok és az éneklés szeretete, 
ami összeköt minket, no meg Ti, a hálás közönség, 
a sok taps és a gratuláció, ami arra ösztönöz  
minket, hogy minden évben új műsorral álljunk elő 
a szórakoztatásotokra! A nevetés a legjobb  
orvosság - hát ez a mi receptünk -, de a kockázatok 
és mellékhatások tekintetében kérdezzétek meg 
szomszédaitokat vagy ismerőseiteket! 

Semjénné Takács Detti 

folytatás a 3. oldalon... 

Pogány bevágtatott Budapestre! 

Nyugi csak mi vagyunk – Magyar Est 2018 

Linda a középdöntőben Forrás:vagta.hu 

A „Bokréták” a színpadon... Fotók: Rőder Attila 

a fodrászatban… ...és a kocsmában 
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Az Iskola hírei 
Rövid, de mozgalmas nyári szünet után eljött a kicsit borongós 
szeptember, a tanévkezdés ideje.  
A szeptember 3-i tanévnyitónkat jelenlétével megtisztelte Páva 
Péter a Pécsi Tankerületi Központ igazgatója, Vedelek Mihály 
tankerületi referens, Ulrich Magdolna intézményvezető, Juhász 
Zoltán alpolgármester, Hegedüsné Lenger Éva és Birkenstock 
Zoltán képviselők. 

Az elmúlt időszakban nagy változások mentek végbe az  
iskolában. A Pécsi Tankerületi Központ jóvoltából részesei  
voltunk az EFOP-4.1.3. pályázatnak, melynek keretében azon 
kevés szerencsés iskolák közé tartozunk, ahol a vállalt  
fejlesztés/felújítás a tanévkezdésre el is készült. Köszönöm  
Király Istvánné szakmai igazgatónak, hogy az iskolánkban  
folyó szakmai munkát megismerve a pályázatban való  
részvételünket kezdeményezte.  
Mivel iskolánkban folyamatosan nő a tanulók létszáma, egy 
újabb tanterem kialakítása vált szükségessé. (14 gyermekkel 
vettem át az intézményt. Az idén 41 tanulóval kezdtük el a  
tanévet.) 

Az egész iskola területe új linóleum burkolatot kapott, az  
ablakokra sötétítő rolókat szereltek fel. A zsibongóban egy új 
vizesblokk kialakítására is sor került. Ennek költségeit a  
Pogányi Önkormányzat vállalta fel. A mesteri asztalos munka 
Birkenstock Zoltán munkáját dicséri. 
A pályázati forráson túl, segítséget kaptunk a helyi önkormány-
zattól, Dragovácz Ágnes polgármester asszonytól, Juhász  
Zoltán alpolgármestertől, akik segélyhívásomra, minőségi  
környezetünk kialakításában rögtön mellénk álltak, ezzel is  
támogatva bennünket érdekeink képviseletében. 
Az új tanterem berendezéséhez a Pogányi Német Önkormányzat 
ajánlotta fel adományát. Így a gyerekek Németországból  
használt, de igen jó állapotú asztalokhoz, padokhoz jutottak 

hozzá. 
Az előtérben 3 új, a ruhák tárolására alkalmas polc kerül  
kialakításra a Pogányért Alapítvány, Petri Kft. és a Weiter Kft.  
jóvoltából. 
A reggeli beszélgető kör helyszínét fali párnák teszik otthono-
sabbá, kényelmesebbé, ami Oláh Enikő keze munkáját dicséri. 
Az elmaradt mázolási munkákhoz Dani Balázs, Hegedüs Áron, 
Harasztia Dominik szülei már felajánlotta segítségét. A munká-
latokat október 27-i hétvégére tervezzük. Aki teheti, annak keze 
munkáját szívesen fogadjuk még! 
Köszönöm a gyerekek nevében a Pécsi Tankerületi Központ 
segítő, támogató hozzáállását, ahogy a kis iskola sorsát a  
szívükön viselik!  
Köszönet és hála a szülőknek, akik a kipakolásban nyújtottak 
gyors és hatékony segítséget! 
Köszönöm Tintérnének, Briginek a jókedvét, a munkaidőt  
többszörösen meghaladó itt létét! 
Köszönöm Orosz Zoltán, Gyócsi László szakmunkáját! 
Köszönöm a Juhász Kft-nek, hogy a nyári adminisztratív  
teendők idejére befogadtak bennünket, és ha szükséges mindig 
támogatják iskolánkat! 
Köszönöm a Zsályaliget felajánlásait, támogatását! 
Köszönöm a kollégáimnak, hogy ilyen jól viselték a költözés 
viszontagságait! 
A tanévkezdésre tankerületi forrásból az egész épületben a 
WIFI hálózat kiépítése is befejeződött. 
Azt gondolom, hogy irigylésre méltó körülmények között  
kezdjük meg a tanévet. Ez vonatkozik a tárgyi környezetünkre 
és a pedagógusok minőségi munkájára is. 
Csapatunkhoz Fogas Lili személyében egy új tanító is  
csatlakozott, aki csendes, szerény, de izgatott lelkesedéssel várta 
a 2018-2019 tanévet. 
Kívánok tanítványainknak, a szülőknek egy elégedett, örömteli 
és sikerekben bővelkedő tanévet! 
Kollégáimnak erőt, egészséget, vidám perceket kívánok a napi 
teendők ellátásához! 
Pogány, 2018.09.19. Szélig Terézia 

tagintézmény-vezető 
A fotókat készítette: Valdné Turós Nikoletta 

Negyedszázados a Pogány SE 
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte szeptember 9-én a 
sportegyesület. Egész nap, vidám hangulatú rendezvényeken 
vehettek részt a sportkedvelők, minden korosztályban.  

A kispályás focitorna mellett kick-box bemutatóval, 
lufihajtogatással szórakoztatták a kicsiket és a nagyokat.  
A merészebbek megülhették a rodeo bikát, volt asztali-,  
lábtenisz, lengőteke és az új teqball asztalt is kipróbálhatták a 
sportbarátok. Vanyúr Arnold páratlan mezgyüjteményét a  
Pellérd ellen vívott győztes mérkőzés előtt csodálhatták meg a 
futballrajogók. Este a Nyárfás teraszon retro buli zárta a  
rendezvényt. 

Juhász Zoltán 

A „kispályások” Fotók: Kemenes László 
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Ács Linda: Nagyon boldog vagyok! A sorsolást látva, nem  
gondoltam volna ilyen kimagasló eredményre. Köszönöm  
szépen a lovamnak az erő feletti teljesítményét, segítőimnek a 
szakszerű munkát! Külön hálás vagyok a lelátón ülő Pogányiak-
nak a nagyon lelkes buzdításért. Hihetetlen érzés volt magam 
mögött tudni a lelátón ülő, vagy inkább ugráló, szinte tomboló 
Pogányiak támogatását. Köszönöm Polgármester Asszonynak, 
hogy megszervezte ezt a nagyon lelkes csapatot, melynek  
hangos buzdítását még az arénában, a verseny izgalma közben 
is tisztán hallottam! 

Dragovácz Ágnes: Pogány nevében köszönöm Lindának, hogy 
erre a hétvégére falunkat odarepítette nem csupán az ország, 
hanem a nemzet élére! 
Ács Gyula: Mindenkinek szívből kívánom, hogy élje át, érezze a 
gyermekei kapcsán azt a fantasztikus, semmihez sem fogható 
érzést, ami nekem megadatott! 
A Vágta Korzón Pogány lehetőséget kapott a bemutatkozásra. 

A stand megjelenését, díszítését Beke Lívia és Fejes Andrea 
álmodta meg, kivitelezte a lelkes csapat: Birkenstock Ivett, 
Birkenstock Zoltán, 
Bozsánovics Anett, 
Dragovácz Ágnes, 
Dragovácz Dea, 
Gergelics Lajos, 
Fejes Andrea,  
Semjénné Takács 
Bernadett és Sem-
jén Péter. 
Német, horvát és 
magyar díszes  
ágyvégekkel, textí-
liákkal, népvisele-
tekkel és régi hasz-
nálati tárgyakkal 
rendeztük be a kis 

...folytatás az 1. oldalról Pogány bevágtatott... 

Október elseje a Zene világnapja 
Ország-világ szerte, számtalan koncert- és előadóterem telik 
meg ezen a napon, a Zene világnapja alkalmából, hogy résztve-
vői a zene aktív művelőjeként, vagy passzív befogadójaként 
részesei legyenek ennek az isteni adománynak. 
Pogányban is összegyűltünk a Faluházban a zeneünnep alkal-
mából. Kicsik-nagyok, szólisták, duók, csoportos előadók, 
hangszeresek, énekesek készültek produkciójukkal, hogy mu-
zsikával töltsük ezt az estét. A műsort egy szép családi előadás 
indította. A három nemzetiségi kórus műsora után hangszeres 
bemutatókat hallhattunk. A Dallam Zeneiskola növendékeinek 
két kórusa zárta a műsort. 
Öröm volt látni a lelkes előadókat és a szép számmal megjelent 
hallgatóságot. A jó hangulatú rendezvény egy „jóízű” 
zsíroskenyér-partival zárult. 
A következő idézet, dalszöveg részlet soraival talán sokan 
egyetértünk: 
„Hiszek benne én, bárhol járok, hogy a zene szeretete  
kitágítja a világot!” (Punnany Massif) 

Juhászné Koltai Zsuzsanna 

Szervezőként örülök, hogy új arcokat is láthattunk, újabb  
zenészpalánták szárnypróbálgatásának lehettünk tanúi.  
Remélem, ez jövőre is így lesz!  
A rendezvényt Manner Vilmos támogatta, köszönjük szépen! 

Fejes Andrea 

pavilont. Német, horvát és magyar népviseletbe öltöztek az 
egyesületüket képviselő tagok, ezzel „élő”és különleges lett a 
performance. Az már csak hab volt a tortán, hogy a pogányi 
kiállító tér harmadik helyezést ért el a nagyszámú bemutatkozó 
között. A díjért kapott félmillió forintot Pogány népszerűsítésé-
re, kiadványok készítésére költhetjük el. 
A népviseletbe öltözött gyönyörű, pogányi lányokkal sokan 
készítettek közös fotókat hazaiak és külföldiek egyaránt. A sát-
runknál nagyon sokan kérdezték: „Merre van ez a Pogány"?  
Most már tudják!!!! 

Fejes Andrea 

A döntőben a rajt után Forrás: vagta.hu 

A pogányi pavilon Fotó: Jakab Vivien 

A lelkes csapat Fotó: Ács Gyula 

Ezt a tésztát! 
A retro világában élünk. A közösségi oldalak portáljain, az újsá-
gok hasábjain erről hallunk, Retro rádió ontja az arany slágere-
ket, a divat is visszatekint. Ezzel párhuzamosan a nők ismét 
házi kenyeret sütnek, sajtot készítenek, lekvárt főznek és… 
tésztát gyúrnak.  
Ezért mi, pogányi lányok-asszonyok megmutatjuk, hogyan  
készült-készül a házi tészta. Három bemutató foglalkozás lesz, 
amire szeretettel várunk minden érdeklődőt korra és nemre való 
tekintet nélkül!  Először a Mese tészta mutatkozik be, azaz  
Weisz-Jakócs Emese meséli el, hogyan készül 2018-ban a házi 
tészta. Következő alkalommal Werczel Jánosné és Zsdrál Márkné 
avatnak be a régi idők tésztakészítésébe, az úgynevezett 
„nagymamáink” korabeli praktikákba. Harmadikként meglepe-
tésvendégeket hívunk!  
Minden alkalommal, bárkinek lehetősége van a tésztagyúrást, a 
tésztanyújtást kipróbálni, majd az ott elkészült tésztás ételt meg-
kóstolni.  
Kedves Anyukák, hozzák el a gyerekeiket is! A belépés díjtalan! 
Az első időpont:  
2018. október 19. péntek, 18 órától, a Faluházban. 

A fotókat  
Szilágyi Imre  

készítette 
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TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Kormány az 1364/-
1364/201 8. (VII.27.) számú határozatával döntött arról, hogy a 
téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 
is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési 
költségek viselésével összefüggésben. 
A támogatás azon háztartások (azaz egy lakásban együtt lakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége) részére igényelhető, amely 
- gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik 
- korábban nem részesült téli rezsicsökkentési támogatásban. 
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely kizáró-
lag elektromos fűtési móddal rendelkezik. 
Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap nyújtható be a  
Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Pogányi Kirendeltsé-
gén (7666 Pogány, Széchenyi u. 12.) ügyfélfogadási időben. 
Igénybejelentő lapot a pogányi hivatalban lehet kérni, vagy  
letölthető a pogany.hu-ról. Az igénylőlap benyújtási határideje 
2018. október 15. napja, mely határ idő elmulasztása  
jogvesztő. A határidő után beérkező kérelmeket nem áll  
módunkban befogadni! Az igénybejelentő lapon meg kell  
jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem  
módosítható. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra  
vonatkozik, nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási 
költséget! 
A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig 
továbbítja a Magyar Államkincstár felé. 
A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormány-
zatonkénti támogatási összegről. Tájékoztatjuk a tisztelt  
lakosságot, hogy az önkormányzat a benyújtott igénylések  
vonatkozásában előszűrést köteles végezni. A Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív és 
helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálatot végez. Amennyiben a 
vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybeje-
lentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési 
vagy – minősítő körülmény fennállása esetén - büntető eljárást 
kell kezdeményeznie. 
(A téli rezsicsökkentés iránti igénylés során nincs  
jövedelemvizsgálat.) Pogány Község Önkormányzata 

Új elnök a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának élén 
1999 óta volt a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke a borjádi származású Heinek Ottó, aki 2018. augusztus 
20-án elhunyt. Az MNOÖ szeptember 15-én tartott ülésén az eddigi elnökhelyettest, a bólyi származású Schubert Olíviát választotta 
meg elnökévé. 

Német tánctábor, negyedszer 
Milyen gyorsan szalad az idő! Négy-öt évvel ezelőtt a Pogányi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Pogányi Német Nemze-
tiségi Egyesület vezetői azon törték a fejüket, mit tehetnének 
azért, hogy a faluban szerencsére gazdagnak mondható nemzeti-
ségi programokba bekapcsolják a legfiatalabb korosztályt is. 
Szándékuk egyértelmű volt: a német nemzetiség kultúráját, ha-
gyományait, népszokásait át kívánták adni az utánuk következő 
tizenéveseknek is. A sort a 2015-ben megrendezett első német 
nemzetiségi tánctábor nyitotta. Ennek sikerén felbuzdulva az 
eseményt évről évre megismételték, egyre növekvő létszámú 
ifjú táncos részvételével. A táborok lebonyolítását nagymérték-
ben megkönnyítette a nemzetiség regionális központjától évente 
pályázatokon elnyert kisebb-nagyobb összeg. 
Az idén immár negyedik alkalommal került sor a hagyomány-
ápoló tánctáborra. Az augusztus 21-24-e között megrendezett 
programon rekordszámú, 21 gyermek vett részt. Voltak közöt-
tük, akik az eddigi összes tánctáborban ott voltak, de köszönt-
hettünk kezdőket is. Az ismerkedés egymással gyorsan ment, 
hisz szinte mindenki ismert mindenkit. A táncokkal, népszoká-
sokkal, énekekkel való ismerkedés sem jelentett gondot, hiszen 
arról a már gyakorlott oktató páros, Müller Dóra és Krizák Ad-
rienn gondoskodott. 
A gyerekek naponta hét órát töltöttek ebben a közösségben, nem 
kis gondot levéve munkába járó szüleik válláról. Méltányosan 
alacsony szülői hozzájárulás mellett a szervezők gondoskodtak 
a napi meleg ebédről, a tízórairól, az uzsonnáról, üdítőről, de 
jutott még néhány eszköz a táncok közötti játékokra is. A prog-
ramot egy félnapos kirándulás is gazdagította, amelynek kereté-
ben ellátogattak Geresdlakra és ott megismerkedhettek a helyi 
németség hagyományaival, tárgyi emlékeivel.  
A negyedik tánctábor a szokásos pénteki záró foglalkozással ért 
véget, ahol a gyerekek bemutatták érdeklődő szüleiknek/
nagyszüleiknek az eltelt négy napon tanultakat. Öröm volt a 
kicsik jókedvét arcukon és táncaikon is látni. Reméljük, egy új 
kis közösség formálódik belőlük és újabb négy-öt év múlva akár 
egy önálló tánccsoportot alakítva, láthatjuk majd őket a falu 
rendezvényein is. 

Szászi János 

Az Önkormányzat hírei

Elkészült útfelújítások 
A Közútkezelő által állami pályázati 
pénzből elvégzett útfelújítása mellett, az 
Önkormányzat saját forrásból a Móricz 
Zsigmond és a Jókai u. egy-egy szakaszát 
is felújíttatta. 

A nagyon rossz állapotú Móricz Zs. utca 
új aszfalt burkolatot kapott 

Fotók: Rőder Attila 

Nemzetiségi hírek

Több mint 1500 áruféleség! Kis hibás, sérült, vagy kifutó termékek nagy választékban. Helyszín: Pogány Falucska dűlő, Petri kert. 
Nyitva:Október 19-én 10-16-ig, 20-án 8-12-ig, 26-án 10-16-ig, 27-én 8-12-ig. 
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Új otthon teremtése 
és a beilleszkedés nehézségei 

Amikor sorozatunkat elkezdtük, célunk az volt, hogy lakótársa-
ink elmondják ideérkezésük történetét. Szándékunkban állt az is, 
hogy mutassuk be családjukat is kis lakóközösségünknek. Új 
lakótársainknál ez indokoltnak is tűnik, de vannak olyan, régóta 
köztünk élő családok, akiknél már ismertségük miatt, erre  

nincsen szükség. Jelen számunkban 
a Juhász családot látogattam meg. 
A házaspár már két évtizede él 
velünk. Zsuzsa és Zoli két gyerme-
kével 23 éve érkezett Pogányba és 
elsősorban közéleti tevékenységük 
tette őket ismertté. Nyárvégi  
beszélgetésünk a Rozmaring utcai 
ház kertjében lévő, hangulatos kis 
nyárikonyha asztalánál zajlott. 

Történetüket Zoli így kezdi: 
Az építési telket 1994-ben vettük meg. Miután feleségem a  
helyi iskolába került pedagógusként, egy-két alkalommal  
jómagam is kijöttem, korábban soha nem jártam Pogányban. 
Gyakorlatilag Zsuzsa munkalehetősége miatt kerültünk ide. 
Pécsett több panellakásban is laktunk, de mindig vágytunk  
családi házra, azonban a pécsi ingatlan árak nekünk  
elérhetetlenné tették ezt. Itt helyben a telekvásárlásra  
részletfizetési lehetőséget kaptunk, és így aztán naivan, a  
tudatlanok bátorságával vágtunk bele az építkezésbe. Kezdő 
vállalkozóként egyik banktól sem kaptunk hitelt, most már azt 
mondom, hogy szerencsére, de emiatt aztán az építkezés lassan 
haladt, mintegy három és fél évig tartott, mire beköltözhető 
állapotba került a ház. Erről az állapotról sok humoros és  
keserédes történetet őriz a családi legendárium; belső ajtók és 
konyhabútor nélkül is szép volt az élet! A falusi életről nagyon 
szép emlékeim voltak, én Békés megyei vagyok, 12 éves  
koromig éltünk falun, majd Orosházára költözésünk után is sok 
időt töltöttem nagyszüleimnél, Csorváson. 
Az építkezésben családi segítségünk nem volt. Ha nehézségek 
árán is, de 1997-ben kiköltöztünk feleségemmel és két  
gyermekemmel, Gergővel és Kristóffal. A városi baráti kör és 
iskola ugyan Pécshez kötötte őket, végül azonban rövid időn 
belül mindkét kissrác megszokta az új helyet, megtalálták a 
helyi barátokat és beilleszkedtek az új környezetbe.  
Feleségemnek az iskolában könnyebb volt az ismerkedés a  
szülők által. Kiköltözésünk után óriási felszabadultságot  
éreztem. Nem tudom elmondani azt az érzést, amikor az első 
hétvégi városi bevásárlás után a falusi otthonunkba jöttünk  
vissza, és nem a panelrengetegbe! 
Akkoriban az utcánkban több család is építkezett, sokat  
segítettük egymást. Ez természetes volt. Miután jómagam  
könnyen ismerkedő típus vagyok, így aztán nekem a  
beilleszkedés nem okozott gondot. Úgy éreztem, hogy ha én 
jöttem ide, akkor nekem kell alkalmazkodnom és bemutatkoznom, 
kerestem is az ilyen alkalmakat. Mi kezdetektől fogva jártunk a 
helyi rendezvényekre, így aztán fokozatosan kiépült a  
kapcsolatrendszerünk. Rövid idő alatt részesei lettünk a  
közösségi életnek, amelyet mindketten szeretünk. Az első ilyen 
jellegű ténykedésem volt, hogy megszerveztem a Rozmaring 
utcai bulit, melynek a célja az volt, hogy az ideköltözött  
családok jobban megismerjék egymást a „fehér asztal” mellett. 
Ugyan az első összejövetelünk még nem a Rozmaring utcában 
volt, hanem az Erzsébet királyné emlékfáknál, a falutól délre, de 
aztán azt követően minden évben „lezártuk” az utcát, és ment a 
buli hajnalig. A következő fontos lehetőség volt az életemben, 
amikor kedves szomszédom, dr. Herényi Gejza megalapította a 
„Pogányért” Alapítványt és felkért az elnöki teendők ellátására. 
Ezen belül aztán a közösséget szolgáló lehetőségek egész sorá-
val találkoztam, amelyeket igyekeztem is kihasználni. A falu 
jobbá tétele volt a cél. Az alapítvány lehetőség szerint támogatja 
az iskolát, óvodát, különböző rendezvényeket, környezetvédel-
mi akciókat szerveztünk, évek óta naptárt készítünk, és újságot 
szerkesztünk, karácsonyi adomány gyűjtésével segítjük a falu-
ban a támogatásra szorulókat. Szívügyem az Adventi Koncert, 

amelyet az idén már ötödik alkalommal tartunk meg a templom-
ban. Tavaly óta már nem elnökként, de aktívan támogatom az 
alapítványi munkát. 
Nem lehet nem észrevenni, hogy az elmúlt két évtized alatt 
mennyit változott lakóhelyünk. Nagyon sokat fejlődött, de a 
változást nem csak a jó irányban érzem. Mintha az emberi  
kapcsolatok felszínesebbé válnának, és a „jó szomszédi  
viszony” már kevésbé lenne érték. Mi szeretünk itt lakni minden 
változás ellenére. Egy infrastrukturálisan fejlett faluban lakunk 
és már csak az emberi kapcsolatokon múlik az, hogy mennyire 
tudjuk életünket ebben a közegben komfortossá tenni. A város 
közelségének az előnyeit kihasználhatjuk, de azért nem lenne 
szabad teljes mértékben, elszakadnunk a falusi életmódtól, attól, 
hogy mi igazi közösség lehetünk, ha akarjuk. 
Pogányba költözésünkkor eldöntöttük, hogy családunk a falut 
végleges otthonának tekinti. Ezt a döntésünket erősítettük meg 
akkor, amikor 1999-ben Orosházán elhunyt édesapámat a 
pogányi temetőben helyeztük örök nyugalomra. Vállalkozásaim 
székhelye, és most már irodája is ide került Pogányba. Akár 
gyalog is járhatunk dolgozni! 
Minden kedves lakótársamnak azt kívánom, hogy ne csak  
lakjon, hanem éljen Pogányban! 
Juhász Zoltán második ciklusát tölti önkormányzatunk képvise-
lőjeként. Jelenleg településünk alpolgármestere. Munkájával 
nap, mint nap találkozhatunk és segítőkész hozzáállásával a 
jövőben is Pogány jobbátételéért tevékenykedik. 

Dragovácz Márk 

Példa és érték 
„A Prima Primissima küldetése, hogy példaképeket állítson a 

társadalom elé: azokat a kiválóságokat, akiknek teljesítménye, 

emberi tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk  

számára.” (primaprimissima.hu) 

Korábbi lapszámainkban már többször hírt adtunk  
Potzner Ferenc, pogányi születésű és kötődésű építész  
szakmai sikereiről. Most - nem csak szakmai munkája, hanem 
egyéb emberi értékei alapján - újabb elismerésben részesült.  
A MAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTŐMŰVÉSZET  
kategóriában harmadmagával jelölt a PRIMA PRIMISSIMA 
DÍJ-ra. Már a jelöltség is nagy elismerés, amihez szívből  
gratulálunk, és azt hiszem, ezt az egész falu nevében  
mondhatom! Szurkoljunk Ferinek, hogy az ELSŐK között is a 
LEGELSŐ legyen. A decemberi díjátadóig lehet szavazni a 
közönségdíjasra az összes jelölt közül. A szavazatokat kizárólag 
SMS-ben a +36-70-707-7000 alapdíjas számon lehet leadni. 

Pálmai Tibor 
POTZNER FERENC 
építész, művészettörténész 

„1980-ban diplomadíjjal 
végezte el a BME Építész-
mérnöki Karát. 1983-tól 
művészettörténetet hallgatott 
az ELTE Bölcsészkarán. 
1983-ig a MÉLYÉPTERV–
ben, majd a Bp. Főv. VI. 
kerületi IKV Tömbreha-
bilitációs irodáján dolgozott. 
1986-tól a KÖZTI Zrt.  
tervezője, 2015-től stúdió-
vezető. 
Legfontosabb művei:  

Sándor-palota helyreállítása, a Deák-téri evangélikus templom és 
a veszprémi Szent Mihály székesegyház külső  
helyreállítása, a Várkert Bazár és a Zeneakadémia rekonstrukciója, 
a Káposztásmegyeri református templom. A budavári Lovarda 
és Főőrség újraépítése. Az építészet mesterei sorozatban  
Medgyaszay Istvánról jelent meg könyve. Ybl-díjas építész.”
 (Forrás: primaprimissima.hu) 

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 októberi programjai 
 

NYITVATARTÁSUNK: 

HÉTFŐ: 10-16-ig 
KEDD-PÉNTEK: 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 
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. október 8. 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. október 8. 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. október 16. kedd,  
14.00-16.00-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. október 12. péntek, 18.00 óra. 

~~~~ 

Ismét indul a jóga a Faluházban!!! 
Szeretettel várjuk a régi tagokat és az újonnan csatlakozókat! 
Minden szerdán, 17.30-tól. 

~~~~ 

„Ezt a tésztát!” N’1 Mese tészta 

Hogyan készül manapság a leveseinket kiegészítő, a jó pörkölt 
mellé köretként adható tészta? Milyenek a reformtészták? Evett 
már laminált tésztát? Ha kíváncsi rá, szeretettel várjuk egy  
tésztakészítő bemutatóra, ahol beavatjuk a kulisszatitkokba! 

Bemutatkozik: a Mese tészta. 

Időpont: 2018. október 19. péntek, 18.00 órától. 

~~~~ 

Koszorú vásár a Faluházban 

Vásárt tartunk: élő és száraz virágból készült koszorúk,  
mécsesek és gyertyák nagy választékban. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Időpont: 2018. október 27. szombat, 10.00-15.00 óráig. 

Köszönetnyilvánítás 
Az Egyházközség nevében szeretnék köszönetet mondani  
Orosz Zoltánnak, aki a katolikus templom eltömődött  
ereszcsatornáit ingyenesen kitisztította! 

Fejes Andrea 

Halloween 2018 

Várjuk a boszorkákat, szellemeket és egyéb félelmetes lényeket, 
hogy járják végig velünk a falut a szokásos cukorkagyűjtés  
alkalmából. Nagy örömmel vesszük a „Cukros házak  
jelentkezését” a 06-20/445-1644-es telefonszámon! 

Időpont: 2018. október 31. szerda, 17.00 óra. 
Gyülekező: Az iskola előtt.  

~~~~ 

Könyvtár hírei 

2018 januárjától továbbra is lehetőség nyílik az alábbi folyóira-
tok helyben olvasására: Szabad Föld, Nők Lapja, Dörmögő  
Dömötör, 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! 

A tóparti boldogító igen 
A közelmúltban a természet által őszi ruhába öltözött tópart 
ünnepi színhelye volt egy meghitt hangulatú rendezvénynek. Az 
ifjú mennyasszony Bencsik Szilvia és vőlegénye Eckert A ttila 
ebben a csodálatos környezetben mondta ki a boldogító igent. 

Szerkesztőségünk nevében ezúttal gratulálunk az esküt tett ifjú 
párnak. d.m. 

 Fotó: Rőder Ádám 

HIRDETÉS 
Pogányi alma eladó 

Többféle, helyben termett alma eladó! 
Érdeklődni: Bauer Lászlóné, tel: 06-30/406-8202. 


