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Tavaly előtt, 2017-ben, hagyományteremtő  
jelleggel indítottuk útjára az adventi időszak egyik 
kedves szokását, az adventi vásárt. Már a megelőző 
évben is sokan eljöttek a faluból, 
hogy az ünnep vidám hangulatát 
megéljék. A karácsony nem csak 
az elmélkedés, hanem a vidám-
ság, az öröm ideje is, és a Krisztus
-várást saját, helyi közösségünk-
ben is ünnepeljük. Külön ki kell 
emelni, hogy településünkről 
Meng Péterné adta Pécsnek azt a 
csodás karácsonyfát (a képen), 
mely a Széchenyi teret díszítette, 
s amely előtt a pogányi kórusok 
tagjai vásárunkat és hírnevünket 
öregbítve remek hangulatú 
„flashmobot” tartottak december 
7-én. Énekekkel invitálták falunk-
ba a pécsieket. Közreműködésüket ezúton is  
nagyon szépen köszönjük! 
A Pogányi Jövő-szövő Egyesület 2017-ben jött létre 
azzal a céllal, hogy a helyi vállalkozásoknak  
fórumot biztosítson, s Pogányt még szerethetőbbé, 
élhetőbbé tegye. Így 2018-ban is megrendeztük a 
pogányi adventi vásárt, melynek sikere talán a saját 

várakozásainkat is meghaladta. A rendezvényünk-
nek a Faluház adott otthont, a nagyteremben gyer-
mekeknek szóló előadást követően parázson sült 

malac elfogyasztása következett, 
míg a két épület közötti téren 
sátor alatt zajlott a vásár. Gasztro
-partnerünk a Marica Családi 
Étterem volt, kávékülönlegessé-
geket kínált a Tettye Coffee,  
sütiket és forralt bort pedig a 
Caflish. Volt itt minden, mi  
szemnek és szájnak ingere, ételek 
és italok, főként a saját vállalko-
zóink termékei, ám máshonnan 
érkezett árusokat és termelőket is 
vendégül láthattunk. Nehéz meg-
becsülni a látogatóink számát, de  
300-400 fő biztosan megtisztelte 
jelenlétével az eseményt. A  

malac mellett volt még tombola is, melyen helyi 
felajánlásokból lehetett nyerni termékeket, s a  
befolyt összeget nemes célra fordítottuk.  
Dr. Lebedy Rózsikáék otthona nem sokkal az  
ünnep előtt leégett, így a vásár bevételének nem is 
lehetett jobb célja, mint az ő életük újrakezdésének 

folytatás a 3. oldalon... 

Adventi vásár Pogányban 

Mit várok lakótársaimtól? 

Számítógépes címlistámból találomra kiküldtem 19 
lakótársamnak egy levelet, azzal a kéréssel, hogy 
írják meg mit kívánnak, kérnek lakótársaiktól az idei 
esztendőben? A kérdésre 12 válasz érkezett,  
melyeket ezúttal adunk közre. Négyen különböző 
okok miatt nem vállalták a felkérést, míg három fő 
válaszra sem méltatott. Bár sokan nevüket adták 
kívánságaikhoz, a közlés névtelenül történik, mivel 
a felkérésben ezt feltételként szabtuk meg. 

d.m. 
 Kívánságaim az alábbiak: 
- mindenki fedezze fel magának és használja - aki 
eddig nem ismerte volna - ezt a négy szót: 
„sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek”. 

(Kowalsky meg a Vega) 
- ne tegyen olyat mással, amit magának nem kívánna, 
- egy faluban, egy közösségben élünk, teremtsünk 
kapcsolatokat egymással. Amikor köszönünk,  
kapcsolatot teremtünk. Ilyen egyszerű! 

*** 
Összességében én még mindig szeretek Pogányban 
élni. Úgy érzem a lakótársaimmal is jó a kapcsolatom. A 
falu folyamatosan fejlődik, rengeteg a program, sporto-
lási lehetőség, közösség építő alkalmak. Talán csak két 
dolgot kérnék a 2019 -es évben a lakótársaimtól.  
- Az egyik az autósokhoz szól, hogy figyeljünk  
jobban oda egymásra, a gyalogosokra, biciklisekre,  
babakocsisokra, idősekre, gyerekekre. Főleg az  
iskola utcájában ahol kigurul egy labda, és máris  
megvan a baj. Értem én hogy élmény egy ilyen szép 
aszfalton autózni, de lassítsunk le, ha a faluba érünk, 
azon a pár percen nem fog múlni semmi. 
- A másik dolog a tüzelés lenne, ami szerintem  

sokakat bosszant manapság. Igen, faluban élünk és 
vannak tüzelési napok, de legyen jó érzés is az  
emberben, amikor azokra a családokra gondol, akik 
ilyenkor beszorulnak a négy fal közé, mert kint  
órákig nem lehet elviselni a füstöt. Úgy gondolom a zöld 
hulladék felszámolására, megvannak ma már a  
korszerűbb alternatív lehetőségek. A végére egy kis 
ráadásként, régi vágyam hogy a tavat körbe  
lehessen sétálni, biciklizni kényelmesen egy kedves kis 
gyalogúton. Köszönöm szépen és Boldog Új Évet  
Mindenkinek. 

*** 
- Köszönjenek az utcán, boltban, az óvoda udvarán, 
a játszótéren, a kocsmában.  
- Ne tartsanak kutyát, ha nem tudják megoldani, 
hogy a kerítésen belül maradjon. Közterületen meg 
vigyék pórázon. 
- A gyerekekre, gyalogosokra és az útviszonyokra 
(és állapotokra) tekintettel közlekedjenek a falu  
minden pontján.  
- Ismerjék meg a falut a saját utcájuk határain túl is.  
- A jó színű kukát rakják ki péntekenként, ne  
vezessék félre a lakótársakat.  

*** 
Hogy én mit várok a lakótársaimtól? Hát a következőket: 
Fogadják el, hogy falun élnek! Főleg azok, akik városból 
költöztek vidékre. Ne okozzon felháborodást, ha valaki 
meggyújtja az udvar végében a "zöldhulladékot", főleg 
ha azon napon teszi, amikor erre a tűzgyújtási rendelet 
is lehetőséget biztosít! Ne csodálkozzanak, ha a  
szomszéd elindítja a fűnyírót, akkor sem, ha épp a  
délutáni pihenőjüket töltik! És ne legyen meglepő az 

folytatás a 2. oldalon... 
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sem, hogy a kutyák éjjel is ugatnak, hiába van nyár, és nyitott  
ablaknál szeretnének aludni! És előfordul, hogy kellemetlen szaga 
van a környező földeken elszórt trágyának vagy előfordul, hogy nem 
tartasz macskákat, mégis tele van az udvar velük. De kérdem, 
mennyivel volt jobb a buszokat és teherautókat szagolni és hallgatni 
a városban? Szóval fogadják el, hogy falun élnek! 

*** 
Én már senkitől semmit nem várok el, csak örvendezek, ha  
egy-egy kulturált mondatot, kedves mosolyt kapok. Jó érzés, ha a  
közvetlen szomszédjaim segítőkészségét tapasztalom,  igyekszem a  
magam módján viszonozni. 

*** 
Elég nehéz kérdés az, hogy mit várunk el lakótársainktól és mi 
az, amit egyáltalán elvárhatunk.  
Szerintem vidéken alapvető dolog lenne, hogyha valaki kutyát 
tart, akkor azt ne más kárára, örömére tegye. Örülök én annak, 
hogy az utcán mennyi sok szép kutyát lehet látni, főleg, ha  
kapok tőlük egy harapást, kergetést, ne adj, Isten a saját  
udvaromban ugat meg. Ezen ebek ugyanakkor nem gazdátlan 
állatok, valahonnan elszöktek, vagy egyszerűen a hazaérkező 
gazda kapunyitása során mennek ki. Az azonban nem  
foglalkozik ezzel a kérdéssel, mondván majd hazajön. 
Nem ritka, hogy azt hallom, hogy van, aki tudja, hogy ki az 
adott eb gazdája, de közli, hogy hiába is szólnak neki, hogy a 
kutyája a falut járja, mert nem foglalkozik vele. 
Kérdem én, hogy akkor az ilyen minek tart kutyát, ill. egy ilyen 
önző embertől ezek után mi várható el? 
A másik ilyen kérdés a faluban való közlekedés állapota.  
Szerintem az itt lakók mind ismerik, hogy a Pécsi utcában a 
sarkon lévő bolt előtt, milyen módon lehet leparkolni. Mégis egy
-két ökör (bár nem eme nemes állatok megsértése a célom)  
reggelente úgy szedi a kanyart, hogy sok esetben a bolt elől 
kitolatót szinte letarolja. Azt is értem, hogy az idő drága és a két 
perccel tovább alvás felér egy nappal is, de vajon mennyit késik, 
ha legalább a faluban kulturált módon közlekedik, vagy mennyit 
akkor, ha valakibe ilyenkor belerohan? És vajon az ilyen  
versenyző az erre irányuló jelzést megérti-e? Vagy arra lesz-e 
ideje, hogy azt elolvassa? Ha mégis olvassa, remélem nem a 
kocsiban, a reggeli hajtásban. 
Hát én erre a témára ennyit gondoltam volna, mert arról már 
régen letettem, hogyha valakire ráköszönök, mint falubelimre, 
akkor egy visszavakkantás talán beleférne. Bár azt megkapom 
az utcában mászkáló kutyáktól. 

*** 
Hogy mit várnék el pogányi lakótársaimtól 2019-ben? 
Csak azt, amit magamtól is: Ebben az évben is legyünk  
türelmesek, megértők, segítsünk egymásnak; viselkedjünk úgy, 
ahogy szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek. Mozduljunk ki, és 
vegyünk részt a falu életében, a kulturális, sport,  
gasztronómiai és egyéb programokon. Ismerjük meg az itt  
lakókat és az itteni lehetőségeket. Legyünk hálásak azért, hogy 
Pécshez közel, mégis ennyire nyugodt környezetben, egy ilyen szép 
faluban élhetünk.  
És ha valamiben mégis változást szeretnénk, akkor először  
jusson eszünkbe az, hogy - ahogy már gondolom sokan  
tapasztaltuk - a többi embert nem tudjuk megváltoztatni, de magun-
kat, a saját hozzáállásunkat igen.  
1. Minden porta előtt takarítson az ott lakó, még, ha nem is az ő 
tulajdona. (söprés, kaszálás, hó eltakarítás.) Akár rendeletben is 
lehetne szabályozni, ahogy ez a városokban van. 
2. Aki állatot tart, gondoskodjon róla. Oldja meg, hogy a jószág ne 
tudjon elszökni, jövő-menőket ijesztgetni, megtámadni, borzolni az 
otthon rendesen élő más állatok idegrendszerét. 
3. Köszönjön, ha ráköszönnek. 

*** 
Válaszomban kettébontanám a "vágyainkat": az egyik része a 
falu vezetősége és/vagy olyan szervezetek felé irányul, akik 
programszervezéssel foglalkoznak, a másik pedig kifejezetten a 
falu lakosaihoz szól. 
- Szeretném, ha lennének sok lakótársat mozgósító 
„jótékonysági” események (szemét szedés a falu környékén, 
közösségi terek karbantartása, nem anyagi jellegű segítésnyúj-
tás a rászorulóknak)  

Köszönet 27 család nevében 
A „Pogányért” Alapítvány karácsony előtt ismét meghirdette a 
szokásos „cipősdoboz” akcióját. A felajánlott csomagok és a 
támogatóktól kapott pénzadományok segítségével 27 rászoruló 
pogányi család jutott karácsonyi ajándékként tartós  
élelmiszerhez. Közülük azoknak, ahol kisgyerekek is élnek  
játékokat is sikerült adnunk. Az ajándékcsomagok ízletes  
almákat is tartalmaztak, amelyeket Bauer Lászlóné, Marika  
adományozott. 
Köszönet illeti az adományozókat, akik a családok karácsonyát 
emlékezetessé tették! 
Köszönjük a Pogányi Önkormányzatnak, a Német Önkormány-
zatnak, a Horvát Önkormányzatnak és azoknak a magánszemé-
lyeknek, akik név nélkül segítették a „cipősdoboz” akciót! 
A „Pogányért” Alapítvány az alapító okiratnak megfelelően, 
minden évben Pogány község szociális, kulturális, sport,  
környezetvédelmi, építészeti, örökségvédelmi feladatainak  
támogatására használja fel a rendelkezésére álló keretet. Ezt 
támogatói adományokból, valamint a felajánlott jövedelemadó 
1%-ból fedezzük. Az Alapítvány kuratóriuma, annak tagjai és 
elnöke mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat. 
Kérjük, hogy amennyiben egyetért céljainkkal, támogassa az 
Alapítványt személyi jövedelemadójának 1%-val, amit  
munkáltatóján vagy a NAV-on keresztül tud felajánlani, illetve 
közvetlen adománnyal, amit bankszámlánkra utalhat. 
Adataink:  

„Pogányért” Alapítvány,  
7666 Pogány Széchenyi u. 12.   

Adószám: 18323643-1-02 
Bankszámlaszám 10701214-68887311-51100005 

Köszönettel: 
Rőder Attila 

a ”Pogányért” Alapítvány kuratóriumának elnöke 

- Szeretném, ha lennének a faluval kapcsolatos ismeretterjesztő 
előadások, kirándulások. 
- Szeretném, ha lenne „Pogányi zarándoklat” (Pogány-
Máriagyűd) pogányi lakosok részvételével. 
- Szeretnék több új arcot látni a rendezvényeken.  
- Az autósok merjék felvenni az elágazástól gyalogló  
lakótársakat  
- Eb tulajdonosok figyeljenek a kóbor kutyákra. Főleg  
kisgyerekkel nagyon félelmetes, ha séta közben csellengő  
kutyával találkozunk. Napokig rossz élmény marad a gyerekben, 
még akkor is, ha nem történik baj.  
- Sötétben közlekedő gyalogosok, futók, biciklisták viseljenek 
valamilyen fényvisszaverő eszközt. 
Köszönjük a lehetőséget a gondolataink megosztására, nagyon 
jó ötletnek tartjuk. 
Az utolsó javaslathoz ötlet a Pogányért Alapítvány felé, hogy 
falunapon, falu karácsonyán vagy iskolásoknak lehetne adni  
„I love Pogány” feliratú macskaszemet. 

*** 
1. Mivel falun élünk köszönjünk egymásnak! 
2. Mellőzzük a vasárnapi fűnyírást, valamint a vasárnapi és kora 
hajnali favágást! 
3. Változtassunk parkolási kultúránkon a boltjaink előtt és  
néhány utcánkban! 
4. Tartsuk be a tűzgyújtási rendeletünk időpontját és csak  
száraz, természetes anyagot égessünk! 
5. Tartsuk tiszteletben a játszótér és kosárpálya használatára 
vonatkozó előírásokat! 
6. Ne szemeteljünk! Változtassunk a kihelyezett szemétgyűjtők-
nél kialakult, már-már tarthatatlan állapoton! 
7. Tartsuk tiszteletben a lakott területre vonatkozó közlekedési 
szabályokat, főleg a sebességkorlátozást! 

*** 
Nekem nincs olyan „vágyam”, hogy megváltoztassak bárkit is. Egy kéré-
sem van csupán, az, hogy ne feledjük el azt a mondatot, ami a pogany.hu 
honlapon is szerepel: „Pogányban egy család lakik, 1200-an vagyunk.” 

...folytatás az 1. oldalról Mit várok lakótársaimtól?  
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támogatása. Weisz Péter, az Egyesület elnöke végül 55.625 Ft-ot 

adhatott át nekik a jókívánságaink tolmácsolása mellett. 

A Jövő-szövők szuper csapata kitett magáért. Tihanyiné Dobrádi 

Aranka, Szelényi Gabriella, Weisz Péter, Kozarics János, Petri 

Péter, Röder Attila, Juhász Zoltán, Semjén Péter, Makai Viktor, 

Pálmai Zoltán, Rimai Dávid és Virág többször bizonyította már, 

hogy közösségünk felé mélyen elkötelezett lakosai Pogánynak. 

Nagyon jó érzés ebbe a csapatba tartozni, tudva, hogy nem  

sokáig maradnak a Jövő-szövők tétlenek. A falunak is  

köszönjük, hiszen Dragovácz Ágnes és Fejes Andrea  

közreműködése nélkül ez nem jöhetett volna létre. Terveink 

között szerepel az idén ismét esedékessé váló nyár végi vagy 

őszi programunk, a helyi termelőket és vállalkozókat  

felvonultató Termékmustra ismételt megszervezése is. A  

Pogányiaknak pedig köszönjük az Egyesület nevében a  

jószándékot és a támogatást, hiszen nekik szervezzük az  

eseményeinket. Bízunk a mielőbbi újabb találkozásban! 

Deák Máté 

A rendeltetésszerű használatról 
 Sokat gondolkodtam azon, hogy van-e értelme egyáltalán  
annak, hogy említést tegyek a dologról, mivel az érintett, vagy 
esetlegesen érintettek értelmi szintjét az analfabetizmus  
kategóriájába sorolom, így aztán feltételezem, hogy e sorok 
nem jutnak el hozzájuk. A címben található mondat egyszerűen 
azt jelenti, hogy valamit arra a célra használunk, amire az  
készült. Értelemszerűen a konyhai robotgéppel nem keverünk 
maltert vagy konyhakéssel sem vágunk vasszöget. Jelen  
esetben a szennyvízhálózati rendszer rendeltetésszerű  
használata a téma. Nem hiszem, hogy magyarázni kellene a 
rendeltetést, az ugyanis értelemszerűen adódik. Településünk 
szennyvízhálózata szerencsére megfelelően működik, csak  
annak a használatával adódnak egyes lakótársainknak  
nehézségei. Mi kerülhet a rendszerbe ill., minek szabadna  
odakerülni, ez sem igényel magyarázatot. Sajnálatos módon 
annak ellenére, hogy a szelektív hulladékgyűjtés is megoldott, a 
szennyvízrendszerbe kerülnek olyan dolgok, melyek rendszeres 
problémát okoznak a működésben. A családi házakban a  
legnagyobb keresztmetszetű csőrendszer a WC-ben található. 
Vannak, akik úgy gondolják, hogy az, ami ott lemegy elhagyva 
az ingatlant, már nem okoz gondot. De sajnos okoz, méghozzá 
nagy gondot és gyakran. A faluban keletkező szennyvíz a  
belterületi hálózatot elhagyva egy sokkal kisebb keresztmetszetű 
csőrendszeren keresztül jut el a tisztítóba, nagy nyomás alatt.  
A baj akkor adódik, amikor a továbbítás nem lehetséges, mert 
olyan dolgok teszik működésképtelenné a rendszert, melyek 
nem oda valók. Nem akarom sorolni az itt talált holmikat, de 
talán elgondolkodtató, hogy miként kerül oda egész ing és a 
sokszor akadályt okozó konyhai fém dörzsik, melyek acéldrótjai 
a szivattyúk leállását okozzák. A rendszert működtető és azt 
karbantartó cég gyors hibaelhárításának köszönhető az, hogy az 
egész falu nem „áll be” egyszer. Elképzelhető, hogy ez mivel 
járna! Nyilvánvalóan a problémamentes működtetés költségeit 
növeli a folytonos gondatlanságból elkövetett technikai  
probléma és senki sem gondolhatja azt, hogy a megnövekedett 
működési költségek előbb-utóbb nem fognak a mi számláinkon 
is megjelenni. 
Fentieket minden lakótársam figyelmébe ajánlom, megelőzendő 
egy nagyobb katasztrófa kialakulását. 

d.m. 

Felhívás! 
A Pogányi Hírek szerkesztősége kéri az olvasókat, hogy  
következő lapszámunkba írják meg 5-10 mondatban azt, hogy 

„Mi a véleményük Pogány belterületi közlekedéséről 
illetve parkolási rendjéről?”  
Az írások név nélkül szerkesztett formában fognak megjelenni. 
Leadási határidő: február 10. 
Cím: dragovaczmark@gmail.com 

...folytatás az 1. oldalról Adventi vásár Pogányban  Újévi disznólkodás 
A Német Nemzetiségi Egyesület és Önkormányzat hagyomány-
őrző disznóvágása idén is remek hangulatban telt, a résztvevők 
közül senki nem maradt se étlen, se szomjan. Erről a lenti képek  
tanúskodnak, amiket Baracs Dénesnek köszönünk ezúttal is. 

A vásári forgatagról Rőder Attila készítette a képeket 
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A megújult Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, 
Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 

tagiskolájaként intézményünkben csak  
alsós diákokat fogadunk. 

Lelkesen készülünk és örömmel várunk minden érdeklődő 
nagycsoportost és szüleiket! 

További információk: educentrum.hu/pogány ill. az iskola  
vezetőjétől Szélig Teréziától kérhető 

telefon: 72-425-464 
 e-mail: pogany@educentrum.hu 

web: www. educentrum.hu/pogany 

IDŐPONT TÉMA 

2019.01.29. 
16:30-17:00 

Játékos képességfejlesztés:  
mondókák, logikai gondolkodás, testséma 
fejlesztés 

2019.02.19. 
16:30-17:00 

Játékos képességfejlesztés:  
irányok, figyelem - és emlékezet fejlesz-
tés 

Amit a mi iskolánkról tudni lehet: 

- német nemzetiségi nyelvoktató program heti  
5 órában, további 1 órában a német nemzetiség  
szokásait, hagyományait, remek táncoktatóval azok 
táncait tanítjuk a gyerekeknek, 

- az olvasás/írás tanítása Meixner - módszert  
megerősítve fonomimikai jelekkel történik, 

- egyéni képességek kibontakoztatása széleskörű 
módszertani gazdagsággal, 

- szeretetteljes családias légkörben személyes  
törődés, odafigyelés, elfogadó, biztonságot adó  
környezet kiemelt szerepet kap intézményünkben, 

- különböző önismereti, kommunikációs, konfliktus-
kezelési, stresszoldási technikákkal ismertetjük 
meg tanítványainkat, 

- az 1. és 2. osztályban a tanulási nehézségek  
elkerülése érdekében vagy a már kialakult probléma 
oldására órarendbe épített óraként mozgásterápia 
foglalkozásokon vesznek részt tanítványaink, 

- Montessori pedagógia elemeit alkalmazva,  
változatos projektmunkák, témahetek teszik színes-
sé hétköznapjainkat. 

IDŐPONT: 
2019.02.12. 

TEVÉKENYSÉG PEDAGÓGUS 

7:45 - 8:00 Iskolában folyó pe-
dagógiai  

tevékenység  
bemutatása 

Szélig Terézia 

8:00 - 8:45 2. osztály  
magyar nyelv és iro-

dalom 

Fogas Lili 

8:00 - 8:45 1. osztály  
nemzetiségi  
német nyelv 

Müller Dóra 

9:00-9:45 mozgásfejlesztés Patói Pálma 

 

IDŐPONT: 
2019.03.06. 

TEVÉKENYSÉG PEDAGÓGUS 

7:45 - 8:00 Iskolában folyó pe-
dagógiai  

tevékenység  
bemutatása 

Szélig Terézia 

8:00 - 8:45 1. osztály  
magyar nyelv és iro-

dalom 

Patói Pálma 

8:00 - 8:45 2. osztály  
matematika 

dr. Feldmann-  
 Németh  
Krisztina 

9:00 - 9:45 1. osztály  
matematika 

Szélig Terézia 

mailto:pogany@educentrum.hu
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Tisztelt Pogányi Lakók! 
Amikor e sorokat írom, már 2019. január 
közepén járunk. Hátunk mögött hagytuk 
az elmúlt évet, és feltesszük magunknak 
a kérdést, mit tettünk, hova jutottunk, mit 
valósítottunk meg a terveinkből? 
Dragovácz Márk interjút készített velem 
a tervekről, lehetőségekről a Pogányi 
Hírek 2018. januári számában. Végigol-
vasva, most folytatásként beszámolhatok 
arról, hogy ami az elmúlt évben terv volt, 
miként valósult meg: 
- A repülőtér bérleti díját - évi 20 millió Ft-ot -, továbbra sem 
kapta meg önkormányzatunk, melynek hiánya komoly gondokat 
okozott a költségvetés teljesítése során. Számtalan lehetőséget 
vázoltunk fel a probléma orvoslására, de sajnos erőfeszítéseink 
nem vezettek eredményre. Ebben az évben, a költségvetés  
tárgyalásáig döntést kell hoznia a képviselőtestületnek a jogi 
lépések megtétele ügyében. 
- A szennyvíztelep bővítése a próbaüzem fázisában tart, várjuk 
ennek eredményét. Tájékoztatom a Lakókat, hogy aki elmara-
dásban van a beruházási hozzájárulás fizetésével, rendezze azt, 
mert nincs lehetőség további haladékok igénybevételére.  
Az elmaradások behajtását megkezdjük. 
- A belterületi utak felújítására beadott pályázatból a Zrínyi 
utca emelkedő szakasza, valamint a Petőfi utca 25. sz., a  
Móricz Zsigmond utca 1. sz. és 16. sz. előtti szakasz javítása 
valósult meg. Az önkormányzat költségvetése lehetővé tette, 
hogy önerőből is végezzünk útfelújítást: így kapott új burkolatot 
a Móricz Zsigmond utca 2-5-8. sz., a Zrínyi utca 3-10. sz., a 
Kossuth utca 24-27. és 49-53. sz., a Jókai utca 1-2. sz. előtti 
terület. 
- A belterületi utak felújítására még egy pályázatot sikerült  
beadni, amit szintén megnyert az önkormányzat, ez az  
útfelújítás érinti a buszfordulótól a Falucska dűlőig terjedő  
Rákóczi utcát. A beszerzési eljárás folyamatban van, szerződés-
kötési szakaszban vagyunk, tavasszal megkezdjük a munkákat. 
- A „külterületi utas” pályázatban is haladunk, sikerült  
beadnunk az előleg lehívást, amit a napokban meg is kaptunk. 
Örömmel tájékoztatom a Falucska dűlőben lakókat, hogy  
tavasszal a közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkezdjük a 
munkát.  
- A Magyar Közút Nonprofit Zrt. befejezte a bekötő út  
felújítását, sajnálatunkra a sebességkorlátozó sziget és a járda 
már nem fért bele a költségekbe. Önkormányzatunk  
kezdeményezte a járda önkormányzati tulajdonba vételét, már 
folyik a földhivatali eljárás. Remélem, hogy ez a közeljövőben 
megvalósul és talán lesz pályázat a járda felújítására is!  
A forgalomlassító sziget nagyon hiányzik. Sajnos, az új úton 
sok Lakótársunk úgy hajt be a faluba, hogy szinte nem lassít, 
amíg nincs baleset, csak legyint, de ha lesz, akkor már késő.  
Az útburkolatra azért festette fel az önkormányzat a sárga  
jelzést és az 50-es táblát, hogy mindenkit figyelmeztessünk a 
sebességhatárok betartására! 
- Az elmúlt évben pályáztunk intézményeink energetikai  
költségeinek csökkentésére, de sajnos nem nyertünk. Az elmúlt 
12 évben az önkormányzatnak nem volt elutasított pályázata, 
így a döntés váratlanul ért bennünket. Információink szerint 
nagyon sok pályázatot nem fogadtak be, és a bent ragadt  
összegre ismételten lesz pályázati kiírás, természetesen nem 
adjuk fel! 
- Az elmúlt évben, két közmunkaprogramra is pályáztunk és 
mind a kettőben nyertünk. A kormány szándéka, hogy a munka 
világába vezessék vissza a munkanélkülieket, ebből adódóan 
szinte minimális létszámmal dolgoztunk. A program ez év  
februárjában jár le, és nem tudjuk, milyen lehetőségeink lesznek 
a továbbiakban. Sok kritikát és észrevételt kapunk, de a  
település belterületi és külterületi része közel 20 km.  
Mindenhol egyszerre nem tudunk munkát végezni, tehát  
huzamosabb időbe kerül a feladatokat elvégezni. Türelmet kérünk! 
- Nagy örömömre szolgál, hogy sikerült hosszú tárgyalások 
után megvásárolni a Petőfi utca 34. sz. házat, amelyet az  

önkormányzat tájházként szeretne használni. A terület  
rendberakása már megkezdődött. 
- Az önkormányzat teljesítette a feladatait, néhány módosítással, 
de különösebb változtatás nélkül tartani tudta a költségvetését. 
Mi várható ebben az évben? 
A megnyert pályázatok megvalósítása, új pályázatokon való 
részvétel. Az elmúlt hetekben bizonyára Önök is értesültek a 
kormány nagyszabású vidékfejlesztési szándékáról: a Magyar 
Falu Programról. Tizennyolc területet fog érinteni, 100%-os 
támogatás keretén belül. Információink szerint ebben az évben  
4 területre lehet majd pályázatot beadni.  
A beszámolót olvasva joggal teszik fel a kérdést: csak néhány 
mondat az ez évi tervünk? Ez az év a helyhatósági választások 
éve lesz, a jelenlegi képviselőtestületnek és nekem, mint  
polgármesternek is lejár a megbízásunk októberben. 
Közös érdekünk, hogy döntéseink ne terheljék a majdani új  
polgármestert és testületét. Megpróbálunk úgy dolgozni az  
elkövetkezendő 9 hónapban, hogy befejezett munkákat  
hagyjunk magunk mögött, és az új vezetés már a választások 
után  a saját programját tudja kezdeni, megvalósítani. 
Mivel az évzárás - évnyitás a köszönet ideje is, kiemelten  
szeretném megköszönni a nemzetiségi önkormányzatok, civil 
szervezetek, egyesületek munkáját, a közintézmények  
dolgozóinak egész éves helytállását, kinek-kinek a szakmájában 
nyújtott teljesítményét, az együttgondolkodást, a fáradhatatlan 
kitartást! 
Köszönetet mondok mindazon Lakóknak, akik az elmúlt évben 
bármilyen módon hozzájárultak falunk szebbé és élhetőbbé  
tételéhez! 
Az Új Esztendőre kívánok Önöknek a képviselő testület, a  
hivatali dolgozók és a magam nevében jó egészséget, sok erőt, 
kitartást, szerencsét és boldogságot! 
Vegyük észre a jót és az igazi értéket! 

Dragovácz Ágnes 
polgármester 

Helyreigazítás 
Az idei évben a pogányi általános iskola tanulóinak rajzait  
nézhetjük a Pogányi Hírek naptárjának oldalain.  A rajzok  
mellett a naptár rész összeállítása nem tűnik nagy feladatnak, de 
mégis sikerült két hibát „elrejteni” benne.  A márciusi  
hónapban, 31-én hibásan jelenik meg a Húsvét. Természetesen 
ebben az évben április 21-22-én lesz Húsvét, ahogy abban a 
hónapban már helyesen szerepel, valamint december 21-e nem 
munkanap, kérem ezt is javítsák ki azon az oldalon. 
A pogany.hu honlapról a javított, helyes naptár tölthető le! 
A hibákért elnézésüket kérem! 

Rőder Attila 
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A Márton család 
Jelen számunkban a Márton családot látogattam meg. Judit és 
Béla 4 éve alkot egy párt, 3 éve házasok és 2016 szeptembere 
óta már hárman laknak pogányi otthonukban. 

d.m. 

Fotó: Rőder Attila 
Történetüket Judit így kezdte: 
Számomra a falu szeretete, a faluhoz való kötödés jóval előbb 
kezdődött, minthogy végleges otthonomra találtam 2011-ben.  
7-8 éves kislány lehettem, amikor a nagyobbik testvérem telket 
vásárolt a Nyárfás utcában és hozzá látott a saját otthonuk  
megépítéséhez. Az egész családunknak szívügye volt az  
építkezés, édesapám kőműves mesterként mindvégig irányította 
és szaktudásával segítette a munkálatokat. 14-15 éves voltam, 
amikor a kisebbik bátyám is elkezdett építkezni a Rákóczi  
utcában. Nos, akkor már nagyobb voltam, rengeteget tudtam 
segíteni az építkezésen, így sokkal több időt is töltöttem a  
faluban. Fiatal kamaszként már voltak álmaim és elkezdett  
kialakulni egy kép, hogy hol is szeretnék élni, hol is szeretnék 
családot alapítani a másik felemmel.  
Már akkoriban meg volt a kiszemelt telek, meg volt a terv, hogy 
milyen házat szeretnék, szép kilátás a tóra, egy kis veteményes, 
egy kis gyümölcsös, egy kis barkács műhely a férjnek …talán 
még az általam rajzolt alaprajz is meg van a bizonyos pogányi 
álomházról. 
De ahogy az évek teltek azon a bizonyos telken gyönyörű  
családi ház épült, szép terasszal, szép kerttel. C’est la vie. 
Érettségi után egyből elkezdtem dolgozni, mondhatni hamar 
kirepültem otthonról és próbáltam a saját lábamra állni. Nagyon 
jó munkahelyeim voltak, nem dolgoztam sok helyen, de  
mindenhol több évet töltöttem. Munka mellett levelező  
tagozaton végeztem el az egyetemet tanár szakon, de az élet 
végül más területekre sodort, 6 évet dolgoztam banki területen, 
jelzáloghitelekkel foglalkoztam - nagyon szerettem, de a válság 
után változtatnom kellett, már nem éreztem jól magam ebben a 
világban - lelkileg nagyon megviselt, ahogy láttam hogyan  
hullanak szét a családok és a rendszer amiben voltam szinte 
tehetetlen. Így 2010/2011-ben tovább léptem és sikerült  
betöltenem egy nyelviskola hálózatnál egy iskolavezetői  
pozíciót. Ez időtájt jött a lehetőség, hogy én is pogányi lehetek 
és beköltözhettem abba a házba a Rákóczi úton, amiben az én 
kezem munkája is picit benne van. Nyelviskolás éveim alatt 
sokat utaztam, 2014-ben 7 -8 hónapot fixen Debrecenben éltem, 
az ottani nyelviskola vezetése is hozzám tartozott, Budapesten 
rendszeresen betanításokat, tréningeket bíztak rám, így azokban 
az években pogányinak mondtam magam, de ritkán voltam  
itthon. 
Ez az állapot 2015-ben megváltozott, ugyanis akkor ismerked-
tünk meg a férjemmel. Én 30 éves voltam, Béci 34, nem húztuk 
sokáig az időt, tudtuk mit akarunk egymástól. 3 hónap után 
megkérte a kezem és rövid időn belül megfogant a kisfiúnk. 
Béci Dombóvár mellett, Kaposszekcsőn nőtt fel. Tanulmányait 
gépészmérnök szakon Dunaújvárosban végezte, a diploma  
megszerzése óta szakmájában mérnökként dolgozik. A város 
zajától ő is távol szeretett volna maradni, így hamar megszerette 

Pogányt, a beilleszkedés is gyorsan ment. Kapcsolatunk elején 
sokat ingázott, napi szinten haza járt Dombóvárra dolgozni. 
Mára már ez is megváltozott, hisz a Magnus Aircraft csapatát 
erősíti, mint folyamatmérnök. Mondhatni mindenki révbe ért. 
Sokat vagyunk együtt, rengeteget járjuk a falut, sétálunk,  
szeretünk felfedezni új dolgokat a környéken. Nagyon fontos 
számunkra, hogy a gyermekünk ne a négy fal között nőjön fel,  
próbáljuk úgy nevelni, hogy szeresse és tisztelje a természetet. 
Délelőtt általában 1,5-2 órát kint vagyunk a szabadban,  
meglátogatjuk a Falucska dűlőben az állatokat, körbe járjuk a  
tavat - meglesve a napi fogásokat - vagy csak egy nagy kört  
megyünk az alsó faluban. Délután, este felé ismét sétálunk egy 
nagyot, de akkor már hármasban. Hétvégéken eljárunk  
Kaposszekcsőre a nagyszülőkhöz, keresztgyerekeinkhez. 
Sétáink alkalmával sok családot megismertünk, ezekből  
kötődtek barátságok is és ha elkerülnek minket a betegségek 
akkor szívesen összeeresztjük a gyerekeket egy kis közös  
mókára. Szomszédainkkal nagyon jó viszonyt ápolunk,  
mondhatni oda-vissza számíthatunk egymásra.  
Nagyon szeretjük Pogányt, és úgy gondoljuk, hogy a környék 
legszebb és legbiztonságosabb települése. Amikor a pécsi  
barátaink meglátogatnak minket, szinte mindig mondják, hogy 
milyen szuper, hogy itt éltek. Ez szerintem mindent elárul,  
hogy tényleg milyen nagy szerencsénk van. 
Köszönjük, hogy végig olvastátok a mi kis történetünket.  

Üdvözlettel: Márton család 

Nálatok élnek-e állatok? 
- kérdezhetnénk az ismert szlogent, de nem a pejoratív  
értelmezéséről szeretnék beszélgetni Deák Mátéval a Pécsi  
Tudományegyetem oktatójával, hanem arról, hogy Pogányban 
is egyre több helyen látjuk a nyest, róka, sakál nyomait.  
- Valóban, a nyest után a róka és az utóbbi időben a sakál is 
mindennapos vendég lett Pogányban. Mindannyian az életterük 
erőteljes beszűkülése miatt költöznek a falvakba, városokba.  
A nyest évtizedek óta ismert padlás és garázslakó, esetében a 
legnagyobb probléma, hogy szereti a gépkocsik műanyag  
alkatrészeit, vezetékeit megrágni. A régi falusi életforma  
csábította a házak közelébe, amikor még minden portán  
tartottak tyúkot, libát vagy kacsát. Ezeknek a tojása, csibéi  
jelentették a nyest számára a könnyen elérhető „élelmiszer  
raktárt”. 
Mi a helyzet a rókával és a sakállal? 
- Ennek megválaszolásához vissza kell mennünk jó néhány évet 
a történelemben. A múlt század első éveire szinte teljesen  
eltűntek a ragadozó állatok az ország területéről a nagyarányú 
fakitermelés és a tűzzel-vassal irtásuk következményeként. 
Megjegyzem, hogy az erdőirtás mértékét szépen lehet látni a 
korabeli pécsi képeslapokon, ahol a Tettye és a Francia  
emlékmű környezetében egyáltalán nem voltak fák. Megszűnt a 
menedéket és táplálékot nyújtó erdő a ragadozók számára is, 
ezért lecsökkent egyedszámuk, vagy máshol kerestek  
menedéket. A sakál populációja visszahúzódott a déli horvát és 
szerb területekre, a rókák száma is erősen megcsappant. Utóbbiak 
fennmaradását a mezőgazdasági területek növekedésével együtt 
járó pocok, egér, cickány, mint táplálékforrás segítette. 
A ’70-es évekre a visszaerdősítés és a természetvédelem hatására 
ismét megjelentek azok a területek, ahol a róka megfelelő  
táplálék mennyiség hatására elszaporodhatott, sőt, ekkor már 
túlszaporulatról is beszélhettünk. A nagy egyedszám miatt új 
területeket foglaltak el, ekkor jelentek meg először a falvakban, 
ahol könnyű zsákmányterületet jelentett számukra a  
baromfiudvar. A nyest ugyanebből a „spájzból” élt, a róka  
viszont erősebb volt, ezért a nyestek száma lecsökkent, de  
továbbra is a padlások urai maradtak. 
A délszláv háborúval megváltozott az egyensúly, ugyanis az 
akkor ott élő sakál, azaz a nádifarkas visszatalált a korábbi  
élettereibe, hiszen nálunk is őshonos állat volt valamikor.  
A Dráva mocsaras, erdős ártere az aknásítás miatt szinte  
zavartalan őserdővé válhatott, ember alig járta a  
robbanásveszély miatt. A természet azonban csodás ökológiai 

folytatás a 7. oldalon... 
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folyosót kapott így, mely az ember jelenlététől szinte teljesen 
mentes. Ezen az ökológiai sávon aztán a sakál visszatalált  
Magyarországra is, s mivel természetes ellensége nincs,  
hamarosan be is népesítette a déli területeket. Ott jelentek meg, 
ahol a rókák is éltek, és mivel falkában, eredményesen  
vadásztak, a rókák még inkább a falvak házainak menedékébe 
vonultak vissza. A külső területek a sakál fennhatósága alá  
kerültek, az addigra elszaporodott őz, nyúl, fácán bőséges  
élelemforrást jelentett számukra, ezért még jobban megnőtt az 
egyedszámuk. Annyira, hogy mára már nem elég számukra a 
külső területeken található apróvad, mint zsákmány, hanem 
bejönnek a lakott területekre is. Átveszik a róka élőhelyét, s az 
emberi szemét jelentette élelmiszerforrást dézsmálják a  
falvakban, városokban. Megfigyeltem, hogy a szarvasok, őzek 
ismét klasszikus zsákmányállat viselkedésjegyeket mutatnak, 
nyáron sem esnek szét a rudlik, összeverődve marad az  
állomány, s éjjel mozog inkább, mely ragadozók jelenlétére 
utal. 

- Mint egy film, vagy egy mese az, amit hallunk… 
- A természet összetett dolog, az emberi civilizációhoz, a  
történelemhez hasonló törvényszerűségek szerint működik. 
Mindennek megvan az oka és okozata. 
- Ezt már a beszélgetés elején is kérdeznem kellett volna:  
Hogyan kapcsolódik a bölcsész, a társadalomkutató és egyetemi 
oktató a természethez, az állatvilághoz? 
- Munkám mellett vadász is vagyok. Vadász, akit sokan  
vádolnak, mert pusztítja a szegény állatokat. Gondolkodjunk el 
azért azon, hogy a vadász, aki korlátozza egy vad túlszaporodását 
és emiatt kevesebbet kell aggódni, hogy éjjel hány nádifarkas 
csatangol Pogány utcáin, ugyanazt teszi, mint egy történész a 
javaslataival vagy egy politikus az intézkedéseivel: megpróbálja 
kijavítani azt, amit mi vagy elődeink elrontottak. 
- Sok sikert kívánok munkájához mindkét területen! 

A riportot és a fotót készítette: Rőder Attila 

jegyzőjét, akitől megtudtam, hogy az állattartással kapcsolatban 
megvannak az általános szabályok. Jelen írásomban talán érde-
mes kiemelni a lényegeset, miszerint az állat tulajdonosa gon-
doskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezésé-
ről, szökésének megakadályozásáról. Ha valaki kutyáját kóbo-
rolni hagyja, emiatt szabálysértési eljárás keretében jelentős 
összegű pénzbírság kiszabására is sor kerülhet. A kóborló kutya 
által okozott károk megtérítése iránt a károsult által indított eljá-
rásban kártérítésre is kötelezheti az eljáró hatóság a kutya gaz-
dáját. A szabálysértési eljárás már nem a helyi önkormányzat 
hatáskörében van és így aztán nincsen teljes rálátás a dologra. 
Volt ebtartó, aki nekem is jelezte, hogy nem tud már mit kezde-
ni kedvencével, mert állandóan megszökik. Hasonlóan panasz-
kodott egy másik állattartó, mígnem egyszer közölte, hogy 
problémájára megoldást talált, mely egyszerű és világos volt, 
„nem tartok már kutyát”. 
 A faluban található ebek száma nehezen követhető. Minden-
esetre érdekes adatok birtokába jutottam. Az önkormányzaton 
bejelentett kutyák száma legutóbb 310 db volt, míg a faluban 
375 lakott ingatlan található, kaptam az információt Dragovácz 
Ágnes polgármestertől. Ebből egyértelműen látszik, hogy igen 
magas az egy ingatlanra jutó állatok száma. Magyarországon a 
háztartások mintegy 50 %-ban van kutyatartás, míg az EU átlag 
mindössze 20-30%. Idehaza a vizsgált országok közül a legma-
gasabb az egy főre jutó kutyaszám, mely adat szerint minden 10 
lakosra jut egy kutya. Magyarországon hozzávetőleg 2-2,5 mil-
lió a házi kedvencek száma. Bizonyára a tulajdonosok többsége 
betartja az előírásokat, és nem okoz kellemetlenséget senkinek. 
A kötelező oltások területén vannak azonban kétségeim. A terü-
letileg illetékes állatorvostól, Dr.Kispál Zoltántól kapott infor-
máció szerint Pogányban általában olyan 70-80 kutyát szokott 
beoltani. Tekintettel arra, hogy az oltás helyben történik, ez a 
legkényelmesebb megoldás. Nyilvánvalóan vannak olyanok, 
akik saját állatorvosukhoz viszik el kötelező oltásra, de ha a 
nyilvántartott 310 kutyát nézzük és levonjuk belőle a helyben 
oltott 70-80 állatot, a megmaradt 230-240 állatot nem valószínű, 
hogy mindenki máshova viszi oltatni, legalább is nem feltétele-
zem. Lehet, hogy beoltatlan állatok is kóborolnak utcáinkon? 
Persze a beoltott állatokat sem engedhetjük büntetlenül kóborol-
ni a faluban, veszélyeztetve a békés lakosságot. 
 Önkormányzatunknak megállapodása van a Misina Állatvédő 
Egyesülettel a belterületen kóborló állatok befogására. Elhelye-
zésükre, rendelkezésre áll a kennel, ahová a befogott állatok 
elhelyezhetők. Természetesen ennek a tevékenységnek költségei 
vannak, melyeket a tulajdonosnak kell, vagy inkább kellene 
fedeznie. A helyben megőrzött állatot persze etetni is kell, míg a 
tulajdonosa előkerül, vagy előkerítik. Amennyiben nem jelent-
kezik, akkor az állatmenhely szintén költségtérítés ellenében 
elszállítja. Ilyen esetben ezeket, a költségeket az önkormányzat-
nak kell fizetnie, természetesen a falu pénzéből. Meg kell emlí-
teni azt az esetet, amikor a házi kedvenc tulajdonosa tudomására 
jutott a felmerülő költségek megtérítése, közölte, hogy akkor 
nem viszi el „hűséges társát”- inkább hoz a vásárból ingyen egy 
másikat. Felmerül a kérdés, hogy alkalmas-e az ilyen ember az 
állat tartására? 
 Tudom, hogy a tulajdonosok többsége betartja az előírásokat, 
jómagam is rendszeresen látom a pórázon sétáltatott állatokat 
faluszerte, de úgy gondolom, hogy a lakosságot joggal irritálja 
annak a kisebbségnek a magatartása, mely nem tesz eleget a 
többségi akaratnak, vagyis szabadon hagyja kóborolni ezeket a 
kedvtelésből tartott vétlen házi kedvenceket. 

Dragovácz Márk 

Köszönet! 
Köszönöm szépen Petri Péternek, hogy kölcsönadta a quadját! 

 Mikulás 

...folytatás a 6. oldalról Nálatok élnek-e állatok?  

Kutya ügyek 
  A probléma már régi, de megoldás még nincsen. Írásom apro-
póját az adta, hogy a közelmúltban a munkáját közterületen 
végző postai kézbesítőt megmarta egy kutya. Nem gazdátlan 
ebről van szó, hisz a faluban kóborló állatok tulajdonossal ren-
delkező, vétlen élőlények. Valamennyien tapasztaljuk, hogy 
nem lehet a falun úgy átmenni, hogy az ember ne találkozna 
magányos kutyával, vagy akár párban és sokszor csoportosan 
kóborlókkal. A jelenség sok lakótársamat ingerli, annak ellené-
re, hogy a tulajdonosok igyekeznek a maguk módján megma-
gyarázni a jelenséget. A „gyere nyugodtan, nem bánt a kutya” 
bátorításnak ne higgyünk, csak akkor, - ahogy néhai barátunk 
mondta - ha a kutya mondja. A közösségi együttélés szabályai 
megkövetelnek egy csomó olyan dolgot, melyek biztosítják 
gondtalan együttlétünket. Ilyenek többek között az ebek tartásá-
ra vonatkozó törvények, rendeletek stb. 
 A témával megkerestem Nádoriné dr.Rohi Évát településünk 

HIRDETÉS 
Gyermekfelügyelet 

Gyermekfelügyeletet vállalok tapasztalattal, referenciával, 
gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel. 

Zimmer Erika, telefon: 06-70-290-7522 
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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 

Borverseny 2019 

Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is meg-
rendezi a „Pogányi Borversenyt”, melyre szeretettel meghívjuk! 

A jelentkezés feltételei: A bormintákat, fajtánként 2 db  
7 dl-es, jelöletlen üvegben kérjük leadni. A nevezési díj  
mintánként 500 Ft, melyet a minta leadásával egy időben kell 
fizetni. 

A borminták leadási időpontja: 

2019. február 25. hétfő, 10.00-16.00 óra között, a Faluházban. 

A verseny eredményhirdetése:  

2019. február 26. kedd, 18.00 órakor lesz a Faluházban. 

Várjuk visszajelzését és jelentkezését a 06-20-445-1644-es  
telefonszámon! 

~~~~ 

Könyvtár hírei 

2019 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 Faluház februári programjai 
 

NYITVATARTÁSUNK: 

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

KONDITEREM NYITVA TARTÁSA: 

HÉTFŐ: 12.00-16.00-ig 
KEDD: 14.00-20.00-ig 
SZERDA: 14.00-19.00-ig 
CSÜTÖRTÖK: 14.00-17.00-ig 
PÉNTEK: 14.00-20.00-ig 
 

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA: 

A Faluház nyitvatartási idejében 
 

ÁLLANDÓ SZABADIDŐS PROGRAMJAINK: 

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

~~~~ 

Családsegítő szolgálat 

Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat család-

segítője, Kajtár Anita minden hónap második hétfőjén  

10:30-tól 12:30-ig ügyfélfogadást tart a Pogányi Faluházban. 

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

Időpont: 2019. február 11. hétfő, 10.30 

~~~~ 

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: 2019. február 22. péntek, 18.00 óra. 

~~~~ 

Medve nap a könyvtárban 

Péntek délután itt a helyed a mesesarokban! 

Szeretettel várom a gyerekeket és a szülőket medvés mesékkel, 

mézkóstolóval és egy bögre teával! 

Időpont: 2019. február 1. péntek, 16.00-18.00 óráig. 

~~~~ 

Sport és táplálkozás 

Sport és táplálkozás témájú workshop a Faluházban (belépő: 

500 Ft), ahol Zathureczky-Czukor Beatrix személyi edző és 

táplálkozás szakértő beszél nekünk a sporthoz tartozó helyes 

étrendről: hogyan veszítsünk zsírt izomtömegünk megőrzése 

mellett megfelelő táplálkozással. Mindenkit szeretettel várunk! 

Időpont: 2019. február 13. szerda, 18.00 óra. 

~~~~ 

„Ezt a tésztát!” N’3 –ahogy Vokányban készítik 

Mi is az, és hogyan készül a híres „heve knédli” és a „kraut 

hocklie”? Ha kíváncsi rá, szeretettel várjuk egy tésztakészítő 

bemutatóra, ahol beavatjuk a kulisszatitkokba! 

Bemutatót tartanak: A vokányi „Tésztagyár” asszonyai. 

A belépés ingyenes! 

Időpont: 2019. február 15. péntek, 18.00 órától.  

2019.  

Hulladékszállítási napok 
(péntekenként): 

Lomtalanítás 

hónap 
Zöld hulladék 
(barna kuka) 

Szelektív 
(kék kuka) 

Február 1.; 15. 8.; 22. 28. csütörtök 

Március 1.; 15.; 29. 8.; 22.   

Április 12.; 26. 5.; 19.   

Május 10.; 24. 3.;17.; 31.   

Június 7.; 21. 14.; 28.   

Július 5.; 19. 12.; 26.   

Augusztus 2.; 16.; 30. 9.;23.   

Szeptember 13.; 27. 6.; 20.   

Október 11.; 25. 4.; 18.   

November 8.; 22. 1.; 15.; 29. 27. szerda 

December 6.; 20. 13.; 27.   

Sport és táplálkozás 
Február 13-án 18 órakor lesz a sport és táplálkozás témájú 
workshop a Faluházban (belépő: 500 Ft), ahol Zathureczky-
Czukor Beatrix személyi edző és táplálkozás szakértő beszél 
nekünk a sporthoz tartozó helyes étrendről: hogyan veszítsünk 
zsírt izomtömegünk megőrzése mellett megfelelő táplálkozás-
sal. Mindenkit szeretettel várunk! 


