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2019. március-április XXV. Évfolyam 3-4. szám 

Én így várom a locsolókat 
A locsolás napja előtt megfestjük a tojásokat, olyan 
este 6 körül. Másnap kicsit korábban a szokottnál 
felöltözünk, megreggelizünk, izgatottan várunk. 

Tízkor megérkezik az első 
locsoló, például az  
Armand. Kiosztjuk a tojást 
és megkínáljuk őket egy 
kis finomsággal. 

*** 
Úgy ünnepeljük a húsvétot, 
hogy tojást festünk, sütünk, 
főzünk (sonkát, tojást,  
bárányt). A locsolókat piros 
tojással várjuk. A fiúk  
kölnivel vagy vízzel locsol-
nak meg. Nálunk húsvétkor 
az a szokás, hogy a kertben 
csokitojásokat keresünk. 

Azért szeretem a húsvétot, mert finomakat ehetünk és 
együtt lehet a család. 

*** 
Húsvétkor reggel mindig elmegyek apával locsolni. 

folytatás a 2. oldalon... 

Közeleg a Húsvét! 

Könyvbemutató a Faluházban 
Szakács Zsuzsa hősnője, Nógrádi Szofi, aki  

belefárad a mindennapok taposómalmába, a  
munkahelyén felmond és elutazik világgá.  
Pontosabban még Európában marad, de annak  
távolabbi végében, Szicíliában talál saját magára. 
Donatella, a szállásadója pátyolgatja a lelkét, s nem 
engedi, hogy rossz kedve felülkerekedjen az idegen 
országban. 
- Tanulhatnánk az olaszok életkedvéből, életsze-
retetéből, a család összekovácsolásából – meséli  
élményeit személyesen Zsuzsa, aki a Női Lapozók 
meghívására érkezett Pogányba március 29-én. 

Az esten második könyvét mutatta be az olvasóknak 
a Faluházban. 

- Nem mondanám magam írónak, ez inkább  
levélkönyv. „Szoltantó Szisília” (Csakis Szicília) 
címmel az olaszországi utazásom élményeit  
viccesen próbáltam a nagyközönségnek  
élményszerűvé tenni. 

,,Ma Carlo óráján Rómával foglalkoztunk. Mindenkit 
megkérdezett, járt-e már az Örök Városban, aztán 
adott egy lapot tele műemlékekkel. Én mondtam, 
hogy jártam már ott kétszer is, de (félve a történelmet, 
művészettörténetet mélyrehatóan érintő kérdésektől) 
előre jeleztem, hogy nem ismerem Rómát. …Mennyi 
hiányosságom van! Ötven évesen nem annyira cuki, 
ha valaki ebben a kultúrkörben nem ismeri Rómát! 
Szerencsére mire rám került a sor, már mindenki 
beszélt mindenről, az ókor és a barokk valamennyi 
jelentős eseményét, jelentős személyiségét érintették. 
Már, amennyire értettem. Úgyhogy, mikor én  
következtem a beszámolóval, s felszabadulva a  

nyomás alól boldogan (és szinte hibátlanul!)  
soroltam Carlonak a Spanyol lépcső alatt húzódó 
valamennyi világmárkát árusító butik sorát.” 
Aki kedvet kap a könyv olvasásához, a helyi  
könyvtárban kikölcsönözheti vagy megvásárolhatja. 

Lőrinczi Andrea 

Az érdeklődő olvasók… Fotók: Rőder Attila ...és a Szerző, aki dedikálta is könyveit. 

Megkértük az iskolásokat, írják le gondolataikat a 

közelgő ünnepről, mit jelent Nekik, hogyan készül-

nek rá. Szeretettel ajánljuk Olvasóink figyelmébe: 
 

A húsvét a keresztények egyik legfontosabb  
ünnepe. A locsolkodás  
magyar húsvéti hagyomány. 
Régen vödör vízzel locsol-
tak, vagy az itatóvályúba 
dobták a lányokat. Ma már 
illatos parfümmel, locsoló-
vers mondásával kell  
kiérdemelni a hímestojást. 
Azért szeretem a húsvéti 
ünnepet, mert sok sonkát 
ehetek, ajándékokat kapok 
és locsolkodni megyek.  
Kölnivel vagy parfümmel 
szoktam lányt, családtagot, 
rokont locsolni. 

*** 
Azért szeretem a húsvéti ünnepeket, mert olyankor már 
jó az idő és szép zöld fű is nő, amiből fészket készítünk 
a nyuszinak. Jó az is, hogy ajándékot kapunk. Finomak 
az ételek, szeretem a sonkát és a tojást is. A húsvéti 
kalács is finom.  

Dal Porto Johanna és Eliza rajza 
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Minden évben elmegyek és meglocsolom a Kamillát, Hangát, 
Virágot és Bia barátomat. Én nem szódával, hanem parfümmel 
szoktam meglocsolni őket, miután elmondtam a locsolóverse-
met. Ők cserébe festett tojást és csokit adnak. Nagyon szeretem 
a húsvétot! 

*** 
Azért szeretem a húsvétot, mert a hajtóvadászat alatt – ami  
nagyon izgalmas – sok cukorkát gyűjtök. De sajnos hamar vége 
van. Az is nagyon jó, amit találok, de inkább az a legjobb benne, 
hogy a családdal vagy. És ezt sose feledd! 

*** 
A gyerekek és a szerkesztőség nevében kívánok mindenkinek 

Kellemes húsvéti ünnepeket! 

Juhászné Koltai Zsuzsanna 

...folytatás az 1. oldalról  A Pogányi Óvodában régóta kiemelt terület a külső világ  
tevékeny megismerése, a környezeti nevelés. Ehhez adott az 
óvoda elhelyezkedése, a falu különlegesen szép természeti  
környezete. Az óvodásokkal évről évre megünnepeljük a „zöld” 
jeles napokat, projektheteket tartunk (Állatok világnapja,  
Víz világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja…), és  
igyekszünk környezettudatos magatartásra nevelni őket  
a mindennapok során is (szelektív hulladékgyűjtés,  
víztakarékosság, újrafelhasználás…). 
2009-ben kidolgoztuk a saját környezeti nevelési programunkat, 
a Kukkan-Tó programot. Ez alapján a pogányi tó és környezete 
élővilágát ismertetjük meg az 5 éven felüli gyerekekkel,  
egymásra épülő foglalkozásokkal. A Kukkan-Tó programok 
alkalmával a természetben fellelhető állandóságokat,  
változásokat, körforgásokat figyeljük, melyekhez számos  
eszközt is használunk, pl. távcsöveket, nagyítókat, bogárnézőket. 
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek játékos módon,  

tapasztalatok útján ismerjék meg környezetünket, lakóhelyünket, 
mert hisszük, hogy amit a gyerekek ismernek, azt meg is szere-
tik, és amit szeretnek, azt óvni is fogják.  
Környezeti nevelés terén végzett tevékenységeinket szerettük 
volna megmutatni másoknak is, ezért 2016-ban pályáztunk a 
„Zöld óvoda” címre, amit meg is nyertünk, az ország legjobb 
eredményét produkálva a kategóriánkban. A megtisztelő „Zöld 
óvoda” címet 3 évig birtokolhatjuk, ezért idén újra pályázunk. 
Távlati célunk az „Örökös zöld óvoda” cím elnyerése. 

Zimmer Angéla 
óvodapedagógus,  

zöld óvoda koordinátor 

Bemutatkozik az óvoda 
Óvodásaink egész napját – az Óvodai Nevelés Országos  
Alapprogramjának megfelelően – a folyamatos szabad játék és 
az ezekbe ágyazott, óvodapedagógusok által felkínált  
játéktevékenységek és egyéb tevékenységformák (verselés,  
mesélés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, 
festés, mintázás, kézi munka; mozgás; a külső világ  
tevékeny megismerése) jellemzik.  

A játék személyiségfejlesztő ha-
tásának érvényesülését segíti a 
törvényes előírásoknak megfele-
lően készült saját, helyi  
Pedagógiai Programunk is. 
Óvodánkban évek óta kettő, ve-
gyes életkorú (3-7 éves) csoport-
ban 45 körüli létszámban nevel-
jük a gyermekeket, 4 diplomás 
óvodapedagógussal és 2 szakkép-
zett dajkával. 
Kiemelt nevelési céljaink az 
egészséges életmód szokásainak 
alakítása és a környezeti nevelés. 

Sarbakné Lendvai Etel 
óvodapedagógus 

Az óvodai mozgásfejlesztésnek kiemelkedő szerepe van.  
Mégpedig az, hogy a mozgás az értelmi, testi és lelki fejlődés 
összekötő eleme. Ebben az életkorban a leghatékonyabb  
tanulási forma a mozgás. 
Óvodánkban napi rendszerességgel tornázunk, mozgásos  
játékokat játszunk. Ezen rövidebb időtartamú tornánk fő célja a 
lúdtalp megelőzés (mezítlábas torna), illetve a tartásjavítás 
(gerinctorna). 
Hetente egyszer „nagy” testnevelés foglalkozást tartunk, ahol 
differenciáltan 3 csoportban dolgozunk a gyerekekkel.  
Tervezésünkben tudatosan felépítjük az egész tanévre nézve a 
foglalkozások tartalmát, amelyeket egymásra építve a gyerekek 
képességeihez mérten haladva végezzük októbertől júniusig. 
Az évek során igyekeztünk minél több jó minőségű eszközt 
beszerezni a tornafoglalkozásainkhoz, így mára már nyugodtan 
mondhatjuk, hogy óvodánk jól felszerelt ezen a területen.  
Számos egyensúlyozó eszközünk, gerendánk, labdánk,  
zsámolyunk, babzsákunk, szalagunk, karikánk, bójánk,  
tornaszivacsunk van. 
Mindezeken felül 2017 karácsonyától egy speciális  
mozgásfejlesztő eszközrendszert is beszereztünk, melynek  
neve mozgáskotta. Azóta ezt a rendszert is beépítettük a „nagy” 
testnevelés foglalkozásainkba. 
A 2019-es tanévben két óvodapedagógusunk (Zimmer Angéla 
és Nagy Tünde) elvégezte a „Mozgásterápia a tanulási  
nehézségek megelőzésére és oldására” című továbbképzést, 
melynek tudását és tapasztalatait a 2019 szeptemberben  
kezdődő nevelési évben beépítjük óvodai mozgásprogramunkba. 

Nagy Tünde, óvodapedagógus 

Fotók: Óvónők 

Iskolásaink versenyeredményei 
Kovács-Werczel Virág 3. osztályos tanuló  
gyönyörű hangjával kápráztatta el a zsűrit és  
2. helyezést ért el az Agócsy László Zeneiskola  
Megyei Bicinium-Tricinium versenyén.  
Felkészítője: Kovács-Werczel Karolin 

Csoboth Armand 3. osztályos  
tanuló az "Álomút" gyermekrajzpályázaton  
különdíjas lett.  Felkészítője: Fehér Brigitta 

Az ANK 1.sz. Általános  
Iskola 2. osztályosoknak meghirdetett matematika-
versenyén  
1. helyezett Hornok Ádám 
2. helyezett Kránicz Kornél 
3. helyezett Harasztia Dominik 
4. helyezett Horváth Ákos 
5. helyezett Kereszti László Aurél 
Felkészítőjük: Szélig Terézia 
Gratulálok a sikersorozat minden résztvevőjének, a felkészítők-
nek az újabb eredményekhez!  

Szélig Terézia, tagintézmény-vezető 
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A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásá-
nak időpontja:  

2019. április 11-én (csütörtökön) 7.00-18.00 óra között 

2019. április 12-án (pénteken) 7.00-16.00 óra között 

A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő  
gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye  
szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.  
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be 
kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a  
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet  
igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az  
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást 
(óvodai szakvélemény).  

Tanköteles kor:  

Tanköteles korú a gyermek abban az évben, amelynek  
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az 
azt követő évben) tankötelessé válik. 
A 2019/2020-es tanévben a 2013. augusztus 31-én, vagy az 
előtt született gyermekek válnak tankötelessé. 

Az iskolai felvételről szóló döntés: 

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles 
tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. 
A felvételi körzetekről az általános iskolákban, illetve a 

https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kir korzet pub  
oldalon található részletes információ. A tanuló felvételéről 
(átvételről) az iskola igazgatója tanulói jogviszonyt létesítő, 
vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről - a döntést 
megalapozó indoklással - az iskola igazgatója köteles írásban 
értesíteni a szülőt (gondviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia 
kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást. 

A felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat:  

Az iskola felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) - 
a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 
tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati 
eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntar-
tójának vezetője jár el és másodfokú döntést hoz. A jogorvoslati 

eljárásban hozott döntés közléssel válik véglegessé. Amennyi-
ben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító 
döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását 
követően 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biz-
tosító iskola első évfolyamára.  

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 

1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító pl.: anya-
könyvi kivonat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya). 
2. Óvodai szakvélemény, a gyer mek oktatási azonosítójával 
(eredeti példány). 
3. Szakértői vélemény, amennyiben az iskolaérettséget vizsgálták. 
4. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői  
Bizottság szakvéleménye. 
5. Nem magyar állampolgár esetén regisztrációs kártya/
tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya. 
6. Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 
(nyomtatvány az óvodában kapható vagy elérhető az iskola  
titkárságán). 
7. Nyilatkozat hit- és erkölcstan vagy erkölcstan tantárgy  
kiválasztásáról (helyben kitölthető). 
8. Beleegyező nyilatkozatok (helyben kitölthető). 

A beiskolázási eljárás során az iskolában leadásra kerülő  
nyomtatványok közül a „Nyilatkozat a gyermek felügyeleti  
jogának gyakorlásáról” mellé, - ha csak az egyik szülő  
gyakorolja a szülői felügyeleti jogot - a határozat fénymásolatát 
kérjük csatolni. 

Határozatok lehetnek pl.: 

• a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügye-
leti jog gyakorlásáról, 
• a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, 
• gyámhivatali határozat, 
• bíróság ítélet,  
• gyám esetén: gyámhivatali határozat 

Szeretettel és örömmel várjuk a leendő elsősöket! 

Szélig Terézia 

tagintézmény-vezető 

Értesítjük az érdekelt szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési 
évre az óvodai beíratás  

2019. április 24-án és 25-én lesz, naponta 7-16 óráig. 

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő  
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára. 
(lakcímkártyára), valamint a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatára vagy személyi igazolványára. 

Óvodába az a gyermek iratható be, aki a harmadik életévét 
2020. március 1-ig betölti, és felvételét az óvodai férőhelyek 
száma lehetővé teszi. 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amely-
nek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak. Az integ-
ráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az 
önkormányzat által fenntartott óvodában biztosított. A gyermek 
csak egy óvodába iratható be. 

Az óvodai nevelési év 2019. szeptember 1-jén kezdődik, és 
2020. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek 
fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a har-
madik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzeté-
ben lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál 
idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van 
szabad férőhelye. 

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2019. május 
10-ig ér tesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor  kérheti - 
az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről 
elektronikus úton értesítse az óvodavezető. 

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van 
helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon  
belül az óvodavezetőnél nyújtható be. 

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek 
2019. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, 2019. 
szeptember 1-jétől napi négy órában óvodai nevelésben  
köteles részt venni. Ebből adódóan az óvodába járás alól 
felmentést kérő gyermekek kivételével - minden hároméves 
korú és annál idősebb kisgyermeket be kell íratni az óvodába. 
Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után. 

A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő 
egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - 
felmentheti a kötelező óvodába járás alól. 

A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői 
javaslattal - 2019. április 20-ig Pogány Község Jegyzőjéhez 
nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító 
óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem  
benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges. 

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 
2019. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni Pogány  
Község Jegyzőjét. 

 Molnár Andrea 

intézményvezető 
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Közlekedésünk és parkolásunk 
 rendjéről ill. rendetlenségéről 

 Ezelőtt csaknem egy évtizede (PH. 2010. nov.szám) írtam a 
Pogányi Hírek hasábjain cikket közlekedésünkről. Köztünk él 
még az az utolsó generáció, akiknek a közlekedést az ökrösszekér, 
lovas fogat vagy a két saját lába jelentette. A parkolás szó  
fogalma, mint olyan ismeretlen volt. A lakók százai gyalogoltak 
a szomszédos Pécsudvard vasútállomására vagy akár egyenesen 
a pécsi piacra. Egyetlen emberöltő óriási változást hozott.  
Napjaink közlekedése teljesen átalakult és ez az átalakulás  
bizonyos esetekben nem jó irányt vett. Mai számunkban  
megpróbálom a teljesség igénye nélkül megírni saját  
tapasztalataimat és közreadom olvasóink véleményét azzal a 
szándékkal, hogy okulva a rossz példákból talán biztonságosabbá 
válik közlekedésünk. A témában sokan írták meg  
véleményüket, és még többen mondták el azt szóban. 
 Megállapítható, hogy lakótársaink segítő szándékkal és  
tanácsokkal igyekeznek javítani az időnként áldatlan  
állapotokon, sajnos sokszor nyomdafestéket nem tűrő módon is. 
 Összeszedve a helyszíneket, a legtöbben az alábbi helyeken 
látják a veszélyforrásokat: 
 A Csárda ABC előtti kanyar, az óvoda és iskola előtti út, és a 
tóparttal párhuzamos útszakasz. 
Egyértelműnek tűnik, hogy a KRESZ előírásainak betartása a 
problémák nagy részének a megoldását is jelentené! 
 A belterületi utak rossz állapotának „köszönhetően” talán  
némileg csökkennek a túlzott sebességből adódó  
veszélyhelyzetek. A közeljövőben javításra kerülő útszakaszok 
a helyzetet megfogják változtatni. Tapasztalatból tudjuk, hogy a 
jó minőségű utak a kresztáblák figyelmeztetései ellenére 
„gyorshajtásra” fognak serkenteni. Sajnálatos dolog, hogy csak 
a „fizikai akadályok” hozzák meg a várt eredményt. Ilyen a 
„fekvőrendőr” és kerítések, melyek megakadályozzák, hogy pl. 
a horgászok ne a park területére, hajtsanak be gépkocsijukkal. A 
tópart frekventált területe a falunak és bizony az ottani  
útszakasz bizonyos mértékig „játszótérként” funkcionál.  
Gyermekek, sétáló, kocogó emberek sokasága van kitéve annak 
a veszélynek, hogy megfontolatlan gépkocsivezető balesetet 
okozzon nekik. Itt a fekvőrendőrök forgalomlassítása talán 
megoldást jelentene. 
 A Parkolásról 

Példaértékű parkoló kialakítá-
sa a Rákóczi úton. Az ingatlan 
tulajdonosa több mint 10 éve 
anyagi támogatásért fordult az 
önkormányzathoz, a parkoló 
kialakításához a közterületen.  
A térkövet megvásárolta az 
önkormányzat, míg a lakó 
szakemberrel elkészítette a 

parkolót, mely nem kizárólagos használatú és esztétikus. Talán 
követhető lehetne a jövőben ez a megoldás. 
Sok lakótársunk fejtette ki véleményét parkolásunk rendjéről. 
Valóban vannak a falunak olyan részei, ahol a közterületi  
parkolás elkerülhetetlen. Azt azonban sokan nem értik, hogy 
miért nem állnak be azok a gépkocsi tulajdonosok ingatlanukra, 
akiknél erre lehetőség van. A legnagyobb felháborodást a Jókai 
út elején kihelyezett csak a lakók által használható közterületi 
útszakasz okozta. Sokak szerint annak jogszerűsége is vitatható. 
Egyértelműen a közterület semmilyen célra nem adható ki  
kizárólagos magánhasználatra, még bérleményként sem,- vélik 
a megkérdezettek! Ez rossz példák sorozatát indíthatná el. 
 A tóparti illetve a horgászok parkolási rendje ill. annak be nem 
tartása is kaotikus. Nem tudom, hogy a horgászrend mit  
tartalmaz, de az biztos, hogy rendszeresen állnak az út szélén 
horgászok gépjárműi. Igaz, hogy tábla nem tiltja azt, de egy 
ilyen parkoló gépkocsi naponta százával kényszeríti az arra  
haladó gépkocsikat, autóbuszokat és teherautókat arra, hogy 
ráhajtsanak a szemközti padkára. Az útszakasz emiatt a  
település legrosszabb része. Arról nem is beszélve, hogy  
számtalan esetben gépkocsival beállnak a park területére, és 

napnyugtáig ott tartózkodnak, ezen sokan értetlenkednek. 
 Nem ismerem a Horgászegyesület parkolási rendjét, de a minap 
a tó nyugati partjának teljes hosszában mintegy tucatnyi  
gépkocsit számoltam meg. Igaz a forgalom szempontjából  
ennek nincsen jelentősége, de a környezet megóvása  
szempontjából mérvadónak kell tekinteni. 
 Az utóbbi évtizedben, rendkívüli mértékben megváltozott  
Pogány gépjárműforgalma. A mennyiségi változást nagyon jól 
tükrözi csupán az az egyetlen adat, mely szerint az ezelőtt  
9 évvel nyilvántartott önkormányzati adatok szerint a 621 db 
gépjármű száma mára már 748-ra emelkedett! A tendencia  
iránya egyértelmű, de a növekedés mértéke csupán csak  
becsülhető. Valószínűleg ennél nagyságrendekkel nagyobb a 
növekedés az ideérkező, de nem itt nyilvántartott gépkocsiknál. 
A Zsálya megnyitása óta az arra felé vezető útszakasz  
leterheltsége már rég meghaladta annak befogadóképességét. 
Nem csak buszok, de csuklós és emeletes buszok is járnak ezen 
a szakaszon, mely amúgy is szinte használhatatlan állapotban 
van. Nem beszélve arról, hogy rendezvények esetén  
személygépkocsik százai terhelik az amúgy is rossz állapotú 
szakaszt. A szennyvíztisztítóhoz érkező nagysúlyú gépkocsik is 

értelemszerűen erre járnak. 
 Hogyan tovább? Szerintem mindenképpen ismételten el kell 
végezni egy forgalomszámlálást, az utolsóhoz hasonló  
körülmények között.  
A Falucska dűlő felé vezető út felújítása küszöbön áll. Ez  
valószínűleg azzal jár, hogy annak forgalma is jelentősen  
növekedni fog. Feltételezhető, hogy az állandó lakósság száma 
is emelkedni fog, megkockáztatom, hogy előbb-utóbb a  
településrész belterület részévé fog válni. Az persze csak  
gyanítható, hogy a Zsálya Liget forgalma sem fog csökkenni. 
 Mindenképpen célszerű lenne ennek a résznek a forgalom-
számlálását külön, most elvégezni. Jelenleg erre vonatkozó  
adatok nincsenek, de a jövőt illetően az összehasonlítás miatt 
erre nagy szükség lehet. 
 Úgy éreztem, hogy a témával darázsfészekbe nyúltam, de talán 
ezzel is segíteni tudunk azon, hogy élhetőbb körülményeket 
teremtsünk magunknak, akik Pogányt otthonunknak tekintjük.  
 Köszönet mindazoknak, akik véleményükkel hozzájárultak a 
problémák feltárásához és jobbításához! 

Dragovácz Márk 

És íme szerkesztett formában az írásbeli vélemények: 

Évekkel ezelőtt írásban panaszkodtam a pogányi  
Önkormányzatnak a felelőtlen közlekedésről, a közlekedési 
táblák hiányáról, és az utcákon való parkolásról - minden  
válasz, és intézkedés nélkül. 
Megpróbálom még egyszer leírni röviden az észrevételeimet. 
Közlekedés: 
A Széchenyi utcán számtalan pogányi autós száguldozik  
felelőtlenül 60-70 km-es sebességgel. Az egyedüli tábla a  
Michelin Gumi hirdetése. Idő kérdése mikor fognak elütni egy 
gyereket, vagy egy idős gyalogost. Az egyetlen 35 km-es  
sebességet szabályozó tábla a tó felé lévő kanyarban van.  

A 2001. őszi forgalomszámlálás adatai. Célszerű lenne egy 
ismételt számlálással összevetni a jelenlegi állapotokkal. 

folytatás az 5. oldalon... 
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Javaslom, hogy egy olyan táblát a fenti bolt előtti kanyarban is 
tegyenek. 
A Jókai úton a kétoldalú közlekedés majdnem lehetetlen.  
Javaslom, hogy változtassák meg egyirányú forgalommá,  
LEFELE, ugyanúgy, mint az egyik Kossuth utcában ahol a volt 
önkormányzati tag lakik. (Értelmezhetetlen állítás. A szerk.) 
Sok pogányi, szokás szerint parkol figyelem nélkül a szabályokra, 
és a szomszédokra. Elállják az utat, utcasarkon parkolnak stb. 

*** 

Én úgy tapasztalom, hogy a közlekedési kultúra alapvetően jó a 
faluban, de azért időnként reggel találkozom „sietős” autókkal a 
faluból kifelé, ami az iskolánál, és a Napsugár abc-nél  
fokozottan veszélyes. Arra kérek mindenkit, hogy napszaktól 
függetlenül az iskolánál és a Napsugár abc-nél lassan,  
körültekintően vezessenek, ezzel segítve a gyermekek  
biztonságát, és a boltnál parkoló autók kihajtását. A szűk utcák 
kereszteződéseiben elhelyezett tükröket nagy segítségnek  
tartom, mindenkit arra buzdítok, hogy használják azokat. Igaz, 
hogy nincsenek sebesség korlátozó táblák a falu mellékutcáiban, 
de úgy gondolom, hogy aki ezekben, a szűk utcákban 30 km/óra 
sebességnél gyorsabban hajt, az nincs tisztában azzal, hogy  
milyen felelőtlenséget követ el. 
Az „öreg” falu több száz éve kialakult település szerkezete egy 
adottság, ami természetesen nem a jelenlegi „egy ház két autó” 
felállásra lett tervezve. A legtöbb háznál az udvaron parkolásra 
nincs lehetőség, ezért sokan az utcákon, zöld területeken, a  
közterületeken egyénileg kialakított parkolóhelyeken  
kénytelenek tárolni gépkocsijukat. Jó lenne, ha az Önkormányzat 
felmérné a lehetőségeket, és (akár helyi) szakemberek segítsé-
gével készítene egy koncepciót a helyzet kezelésére. Az is  
ismert, hogy az „öreg” faluban korlátozottak az építési,  
átalakítási lehetőségek, ami tovább bonyolítja a helyzetet.  
Például, (elvileg) támfal elemekből támfalat nem lehet építeni, 
de ettől függetlenül több helyen is látható ilyen, amelyeket a 
szükség szült. Amennyiben ezeket növénnyel futtatják be,  
teljesen esztétikus, tájba illő képet is mutathatnak. 
A belső utak állapota az „öreg” faluban kritikán aluli, amit az 
erre járók naponta tapasztalnak. Remélem a hamarosan induló 
falufejlesztési programból lesznek az utak rendbetételére források. 

*** 

1.) Az a gyanúm, hogy néhány gépjárművezető, amikor  
lekanyarodik a négysávos útról, egy új, nem létező KRESZ  
szerint közlekedik! Néhány észrevétel: a „Látni és látszani” elv 
semmibevétele! (Lekapcsolják a világítást). Sebességhatár  
túllépése, előzés céljából (különösen akkor, ha az előtte haladó 
jármű az olcsóbb kategóriába sorolható). Ez természetesen 
mindkét irányban tapasztalható! 
2.) Gyakorta tapasztalom, hogy a lakóterületen belül nem  
használják az irányjelzőt, holott ez nincs összefüggésben az 
éppen adott helyen közlekedő járművek számától, ez kötelező! 
3.) Miért van az, hogy az élelmiszerüzletnél levő kanyarban 
sokan átlépik járművükkel a felezővonalat! 
4.) Szabályos e az autóbusz többórás parkolása a Hunyadi János 
utca elején lévő parkolóban? A kikanyarodás meglehetősen bal-
esetveszélyes! 
5.) Számos esetben tapasztalom, hogy az iskola előtt nem az 
előírt szabályoknak megfelelő módon parkolnak a gépjárművek! 
Javaslom a KRESZ 40. paragrafusának tanulmányozását! 
6.) Sokan hiszik magukat Emerson Fittipaldinak, mert úgy  
száguldoznak lakott területen belül akár 70-80 km sebességgel. 

*** 

Pogány közlekedését erősen befolyásolja a burkolat minősége, 
és a közlekedők hozzáállása. Ezért érthetetlen a sok belterületi 
előzés. A megengedett sebesség 50 km/óra. Az új jó minőség út 
egyeseket ennek áthágására csábít. 
Érthetetlen a rossz minőségű belterületi utakon is az előzés, 
feltehetőleg a lassabban közlekedő, járműve épségére vigyáz, 
meg nem akarja elharapni a nyelvét. 
Kritikus a parkolás az iskolánál, különösen a gyermekek testi 
épségét nézve. A KRESZ az alábbiakat írja. 

A hangsúly a „úttest menetirány szerinti jobb oldalán”. Vagyis 
aki szembe áll meg, szabálytalan, veszélyezteti a gyermekek 
(saját) biztonságát, és más közlekedőkét is. 

*** 

További kritikus pont a lakó-pihenő övezet. Itt nem szabad az 
utcán parkolni, (a hídon igen), és maximum 20 km/óra a  
megengedett sebesség. Minap itt is megelőztek. 
Jó lenne ezt is betartani. Ezeken a területeken nincs járda a  
gyalogosok számára, jobb híján az úttesten kénytelenek  
közlekedni esőben, sárban. Az út szélessége miatt éppen elfér 
két autó egymás mellett. Még jelenleg Magyarországon jobbra 
tartási kötelezettség van, húzódjon ki mindenki amennyire  
lehet. Egyik barátomat a négy sávos 58-as úton büntették meg a 
rendőrök, mert tartósan a belső sávban autózott. Erre senkinek 
nincs szüksége. 
Ne felejtsék el a kedves autósok ez a tábla egyszerre négyet 
helyettesít! 

*** 

A közlekedéssel alapvetően nincs problémám, viszont a  
parkolásról annyit mondanék, hogy a horgászok megtanulhatnák, 
a tó melletti park nem parkoló! És jó lenne, ha ennek  
betartatását a horgászegyesület is nagyobb hangsúllyal kezelné! 

*** 

A falu utcái a múltban alakultak ki, amikor még nem volt  
jellemző az autóforgalom. Az utak szélessége az akkori  
közlekedési viszonyoknak bőven megfeleltek és még ma is 
funkcionálnak. Azonban az egyik vagy másik oldalon sorban 
parkoló autók ma már annyira beszűkítik a területet, hogy  
néhány helyen problémás az esetenként 50-100 m hosszt elérő 
parkoló autósor kerülése a szembe jövő forgalom miatt. A  
házakhoz mindenhol tartozik udvar, az autók bőven elférnének 
a telkeken belül is.  
A másik probléma a gyorshajtás, ezt mindannyian érzékeljük, 
főleg amióta felújították az utak egy részét. A falu elején  
hiányzik egy terelősziget, ami csökkentené a beérkezők  
sebességét. A kis szélességű és lejtős utakon (Jókai, Kossuth, 
Zrínyi) néhány fekvőrendőr oldhatná meg a problémát. Ezt a 
funkciót szerencsére vagy sajnos (?), most sikeresen betöltik 
több helyen a kátyúk és gödrök. 

*** 

Úgy gondolom, a pogányi közlekedésben nincsen semmi  
speciális! A településen belüli gyorshajtás, figyelmetlen vezetés 
(persze mindig tisztelet a kivételnek) máshol is jellemző.  
Neuralgikus pont a Napsugár ABC melletti kanyar, a bolt előtti 
parkolás, és e kettő kapcsolata. Nehéz és veszélyes kitolatni a 
parkolóból. Sokan a kelleténél gyorsabban veszik a kanyart a 
faluból kifelé hajtva, és mivel nekik van elsőbbségük, nincsenek 
tekintettel a kitolatni szándékozó járműre. Pedig azt a KRESZ 
nem tiltja, hogy lemondjunk ez elsőbbségről! 
A gépkocsik közterületi tárolása is sok kívánni valót hagy maga 
után. Persze előnyben vannak azok a lakók, akiknek az utcája 
kellően széles, és a házuk kapubejárójában mások akadályozása 
nélkül is parkolni tudnak. De azért úgy gondolom, hogy a  
legtöbb pogányi portára be lehetne állni, csak talán sokszor a 
kényelem előbbre való. Nagyobb a gáz a "lenti" faluban, ott 
bizony sok esetben még személyautóval sem lehet elmenni a két 
oldalról álló  kocsik között. De mi lenne a helyzet, ha netán egy 
tűzoltó autónak kellene áthaladnia? Több helyen láttam a  
faluban "családi parkolókat", néhol még kis tábla is figyelmez-
tet a lakó kizárólagosságára! Ez szerintem - amellett, hogy  
dicséretesen kialakított és rendben tartott parkolókról van szó 
többségében - eléggé aggályos, hiszen azok többsége, vagy  
lehet hogy mindegyik, közterületen kerültek kialakításra.  
A kialakító emiatt semmiképpen nem tilthatja meg másnak, 
hogy ott parkoljon! Ezt szerintem önkormányzati szinten ren-
dezni kellene, akár a közterületi bérleti díj bevezetésével, így a 
bérelt területre lehetne előnyt kapni a parkolás tekintetében, 
ahol ez megengedhető lenne. A falu elején a nagy hirdető táblán  
megjelent a figyelmeztetés az 50 km/h sebességhatár betartására, 
csak remélni tudom, hogy sokan észrevették, és hogy nem  
hiábavaló a figyelmeztetés!  
Jó utat és balesetmentes közlekedés mindenkinek! 

...folytatás a 4. oldalról Közlekedésünk és parkolásunk...  
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Lek-város lett Pogány 
A Pogányi Önkormányzat március 23-án, immár hetedik  
alkalommal rendezte meg a Pogányi Lekvár- és Szörpversenyt. 
A helyszínt adó Faluházba idén rekordszámú 65 db lekvár  
mintát és 6 db szörpöt adtak le a pogányi háziasszonyok.  

Szeretett Józsa Éva nénink most vers helyett háromfajta  
lekvárral is megörvendeztetett minket. Nagy öröm, hogy a régi 
versenyzőkön túl új nevezők is megmérettették finomságaikat. 
Ez évben is a pogányi gyermekek segítették a zsűri munkáját. 

A díjazottak: „Arany kanál”: Semjénné Takács Bernadett, 
„Ezüst kanál”: Pálmainé Mercz Beáta, „Bronz kanál”: Kovács-
Werczel Karolina. Külön díjak: Hénel Mária és Zsdrál Márkné. 
Gratulálok nekik, még egyszer! 
A bíráló bizottság tagjai voltak: Hegedüsné Lenger Éva, Fejes 
Andrea és Nyírő Tamás. 
Köszönet a szervezőknek – Fejes Andreának és Dragovácz  
Ágnes polgármester asszonynak, a szülőknek a sok palacsintáért 
és mindenkinek, aki e kedves, édes versenyen évről évre részt 
vesz! 

Nyírő Tamás 

Színház a turkálóban 
Március 8-án, Nőnapon egy igazán érdekes és nagyon szórakoz-
tató élményben lehetett része annak, aki ellátogatott a Faluházba 
és megtekintette a Ruhaszínház bemutatóját. 

Egy interaktív 
előadásba csöp-
pentünk, ahol a 
közönség is  
szereplő volt, a 
vállalkozó néző 
személyes érzé-
sét, élményét 
megosztotta a 
jelenlévőkkel, 
amit az amatőr 
társulat azonnal 
pillanatképekben 

és vicces jelenetekben adott vissza. Egymás történetét  
meghallgatva, majd a társulat által „kissé” átalakítva, eljátszva 
rájöhettünk arra, hogy az élet még akkor is tele van szépséggel 
és humorral, ha éppen egy átlagos munka vagy egy iskolai  
napot éltünk túl. Az improvizatív előadás után a Faluházban 
berendezett turkálóban, minden hölgy és gyerek kiélhette  
vadász ösztönét és megtalálhatta a „csak” rá váró, mostantól a 
ruhatárából nélkülözhetetlen darabot, amit ellenérték nélkül, 
Nőnap alkalmából haza is vihetett. 

Semjénné Takács Bernadett 

A sportegyesület hírei 
Labdarúgócsapatunk a Megyei III. osztály  
Czibulka csoportjának őszi záró fordulójában 
Mágocsra látogatott, ahol regnáló  
bajnokhoz méltón egy magabiztos 15-1-es 
győzelmet aratott, így az őszi szezont  
másodikként zárva vonulhatott téli pihenőre. 
Külön öröm, hogy a góllövőlistán ekkor is, 
mint oly sokszor a mi játékosunk  
Lóki Roland neve szerepelhetett az élen. 
Némi pihenés és az ünnepek után máris kez-

detét vette a felkészülési időszak, melynek immáron évek óta 
szerves részét képezi a téli nagypályás műfüves felkészülési 
bajnokág, ahol ugyan felemás eredményekkel teljesített a csa-
pat, de ezekből komolyabb következtetéseket nem szabad le-
vonni, hiszen ilyenkor a taktikai kísérletezés és az új igazolások 
beépítése a cél, a lábak pedig még nehezek a bejglitől. 
A tavaszi szezon első fordulójában, március 2-án, csapatunk 
Magyarhertelendre látogatott, ahol a klasszikus ér telemben 
vett játékra szinte teljesen alkalmatlan pályán nagy akarás árán  
végül Lóki Roland és Nagy Norbert találatával 2-1-re  
győzedelmeskedtünk. 
A következő fordulóban március 10-én, hazai pályán fogadtuk 
a listavezető és hibátlan mérleggel rendelkező Szigetvár  
csapatát. Töretlen és tiszteletre méltó győzelmi sorozatukat  
végül nekünk sikerült megszakítani komoly lelki erő, akarás és 
tökéletes csapatmunka árán, ami mit sem ért volna lelkes és 
kitartó szurkolótáborunk nélkül, akik 12. emberként küzdöttek 
és győzelembe hajszolták a csapatot. Az eredmény magabiztos, 
lendületes játékkal, Szemmelróth Dávid és Lóki Roland  
találatával 2-1. 
A tavaszi 3. fordulóban, 03.17-én az örök r ivális Pellérd  
vendégeként léptünk pályára, ahol szomszédvári rangadóhoz 
méltó, fordulatos presztízsmérkőzésen végül mi akartuk jobban 
a győzelmet, így sikerült felőrölnünk az ellenfelet.  
Szurkolóinknak hála vendégként is élvezhettük a hazai pálya 
előnyét, így végül Szemmelróth Szabolcs, Papp Tamás és Nagy 
Norbert találataival 3-2-re diadalmaskodtunk. 
A remek tavaszi nyitányunknak a sérülések és a válogatott  
Horvátország elleni mérkőzése vetett véget. Sajnos nem azért, 
mert játékosaink behívót kaptak a nemzeti tizenegyhez, pusztán 
arról van szó, hogy csapatunk rendőr tagjainak ott kellett  
szolgálatot teljesítenie, ami komoly érvágást jelentett. Az  
eredmény ellenére, az ellenfél játéka nem bizonyult jobbnak 
tartalékosan felálló csapatunkénál, de aznap Fortuna velük volt 
és három, többé-kevésbé szerencsés góllal tudtak válaszolni 
Magyar János minden túlzás nélkül óriási szabadrúgás góljára. 
A következő fordulóban március 31-én Királyegyháza  
vendégeként – tekintettel pályájuk állapotára - a tarcsapusztai 
sportpályára látogattunk, ahol gyakorlatilag mindkét csapat  
vendégként futhatott ki a gyepre. A csapat kényelmes játékkal, 
ám ellentmondást nem tűrően 6 góllal múlta felül ellenfelét, 
amiket a csapategységre való tekintettel játékosaink megosztottak 
egymás közt, így Nagy Norbert, Szemmelróth Szabolcs, Gurbó 
Csaba, Lóki Roland, Magyar János és Palotai Norbert is  
bemutathatta gólörömét. 
Ezzel az eredménnyel csapatunk a tabellán jelenleg az előkelő 
második helyet foglalja el Szigetvár  csapata mögött, akiktől 
eddig csak mi tudtunk pontot rabolni. 
A csoport góllövőlistáját, a találatokat szorgosan termelő  
csatárunk Lóki Róland vezeti holtversenyben a listavezető  
Szigetvár játékosával, 27 góllal. 
A szerencsétlen sorsolás miatt csapatunkat április 7-én  
pihenőnap várja, ezt követően április 13-án Magyarszéken, 
majd április 21-én Lakócsán lép pályára, így a hazai pálya  
előnyeit legközelebb csak április 28-án élvezheti Kishárságy 
legjobbjai ellen, amikor is szeretettel várunk minden kedves 
szurkolót! 

Hajrá Pogány! 

Dénes Szilveszter (játékos, vezetőségi tag) 

Fotók: Rőder Attila 

Fotó: Rőder Attila 
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Égetés vagy füstölés? 
A Pogányi Hírek elmúlt számában, melyben üzenni és kívánni 
lehetett a lakótársaknak, az együttélés kritikus témái között 
többször felmerült a kerti hulladékok égetésének ügye.  
Ennek apropóján hasznos lehet tisztázni a következőket.  
A zöld kerti hulladéktól első sorban ne égetéssel akarjunk meg-
szabadulni! A kerti munkák időszakában a kellően előkészített 
zöld hulladékot elszállítja a szolgáltató, ha nagyobb mennyiség-
ben keletkezik, készíthetünk belőle komposztot is. Ha mégis az 
égetés mellet döntünk, hasznos megismernünk a helyes égetés 
technikai tudnivalóit, mert a jó idő beálltával rendszerint sok 
bosszantó és helytelen gyakorlattal lehet találkozni faluszerte. 
Ha jó módszert választunk, az eddigieknél gyorsabban,  
hatékonyabban, környezet-és jószomszédi viszonyt-kímélőbben 
tudunk majd eljárni.   
Égessünk, de mégis hogyan? 

1. Ha nagy szél van, neki se álljunk! A tűz könnyen  
kezelhetetlenné válhat, fut a gazda, fut a tűzoltó, hiába van  
hétfő, péntek, vagy hiába most értünk rá.  
Miért? Nagy szélben úgynevezett „röptüzek” keletkeznek, 
vagyis a felfelé áramló meleg légáramlatok könnyű kis éghető 
részeket kapnak fel a kerti hulladékból, az erős légmozgás  
magával sodorja azokat, s könnyen lángba boríthatják a  
közelben lévő éghető anyagokat, a magas, száraz  füvet, a nagy 
kiterjedésű szomszédos, esetleg gondozatlan területet. Erős 
szélben a tűzoltóknak is komoly problémát okoz egy ilyen tűz 
eloltása. Ilyenkor a tűzgyújtás eleve nehéz, jobban járunk, ha 
nem erőltetjük! 

2. Figyeljük a szélirányt! Lehetőleg ne kísér letezzünk, ha a  
lakóövezet felé fúj a szél! 

3. Ne legyen füstnap az égetési nap! Ha MÉG nem kellően  
száraz az anyag, vagy MÁR hónapok óta rohad, rothad a  
hulladék, a nedvességtartalom miatt füstölni fog, nem égni. 

Mert mi történik ilyenkor? Amikor nedves kerti hulladékot – 
friss ág, fű, nyesedék - égetünk, sűrű fehér füst indul el, mert a 
lédús növényi részekből a víz párologni kezd, ami hűti a tüzet 
és kiszorítja az égés teréből az oxigént. Tökéletlen égés megy  
végbe. Ha régóta ott lévő, összeállt, tömör szerkezetű kupaccal 
próbálkozunk, amit nem tud átjárni a levegő, az égés akkor is 
tökéletlen lesz: párolog a víz, kevés az oxigén - füstölünk.  
Ha kis adagokban égetünk száraz anyagot, a fehér, gomolygó 
füst a friss hideg adag rárakása után csak rövid ideig van jelen, 
gyorsan átadja a helyét a tökéletes égésnek. Ilyenkor már csak a 
lángok látszanak, vibrál a levegő, az égés gyors, a füst minimális. 

4. Adagoljuk az égetni valót! Amikor  embermagas kupacokat 
próbálunk egyben meggyújtani, „legyünk rajta minél előbb túl” 
felkiáltással, könnyen keletkezhet kezelhetetlen mennyiségű hő, 
ami növeli a balesetveszélyt. A nagy kupacot bontsuk meg és 
kisebb adagokban égessük el. Villa, vagy más alkalmas kerti 
eszköz jó szolgálatot tehet az adagoláskor. 

5. Készítsünk a közelbe tűzoltásra alkalmas eszközöket! 
Kerti slagot, pár vödör vizet, lapátot, gereblyét. Porral oltó  
készülékre nincs szükség.  

6. Jó, ha van nálunk telefon! Ha a tűz minden igyekezetünk 
ellenére mégis elszabadul, hívjuk haladéktalanul a 112-t. 
7. Sose hagyjuk a tüzet őrizetlenül! Győződjünk meg ar ról, 
hogy a tűz teljesen kialudt, nem maradt parázslás, amit a  
feltámadó szél felkaphat, lásd. 1. pont. 
8. Kerüljük az égésgyorsítókat! Ha elég száraz az égetni 
szánt anyag, egy újságpapír segítségével is könnyedén meg  
lehet gyújtani. Ha mégsem, legyen az figyelmeztető jel: az  
összekészített anyag valószínűleg nem alkalmas az égetésre. 
Ilyenkor gyakran előkerül a gázolaj, vagy rosszabb esetben a 
benzin, mely utóbbi azért is nagyon veszélyes, mert a kerti  
kupac belocsolása után, amíg a gyufával babrálunk, a benzin 
begőzösödhet, és ha belobban, könnyen az égési osztályon  
találhatjuk magunkat. Ha tehát nem gyullad meg sima papírral a 
hulladék, vagy erős a szél, vagy száradnia kell még, halasszuk 
későbbre az égetést! 
9. Figyeljünk a „lezáródó légréteg” jelenségre! Ha az esti  
órákban égetünk, néha előfordul egy látványos, de igen zavaró 
jelenség: a füst felszáll egy bizonyos magasságba, s mintha  
plafonnak ütközne, egy képzeletbeli vízszintes záróvonal  
mentén szétterül. Ennek a jelenségnek a hűvösebb és a  
melegebb levegőrétegek találkozásához van köze. A légrétegek 
lezáródnak, a füst nem tud távozni. Ha túl alacsonyan van ez a 
lezárás, annak fullasztó eredménye lesz. Ha kisebb kazallal 
kezdjük az égetést, és tapasztaljuk a jelenséget, fejezzük be a 
műveletet, mert csak bosszúságot okozunk magunknak és  
másoknak, főleg az alsó faluban, ahol a völgy miatt ez a hatás 
fokozottan jelentkezhet. 
10. Égetéssel csak megfelelően előkészített, száraz kerti zöld 
hulladékot lehet megsemmisíteni! Az égetés során természetesen 
TILOS szemetet, műanyagot, gumit a tűzre dobni! 
Több odafigyelést, helyes égetést, füstmentes napokat kíván a 

Pogányi Önkéntes Tűzoltók nevében: 
Kordé Norbert 

Amikor nem száraz az égetni való Fotó: Kordé Norbert 

Köszönet 
A Pogányi Önkéntes Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesület derekasan állt 
helyt a tűzoltásban tavaly ősszel. 
A tűz a Templom köz végén lévő 
háznál volt. Felszerelésük  
azonban még hiányos, ezért 
Strácz Péter 2db 20 méter hosszú 
B típusú tűzoltó tömlőt vett nekik 
támogatásként a tűzoltóautóra, 
50.000 Ft értékben.  
Nagyon szépen köszönjük a  
felajánlást! 

kép és szöveg: Deák Máté 

HIRDETÉS 

Egy összecsukható camping és 

egy gyermekkerékpár rászorult 

családnak átadó.  

(Nem ócskavasba!)  

Tel: 30 / 288-4959  
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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 áprilisi 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. április 15. hétfő, 10.30 
~~~~ 

Női Lapozó 

Nők könyvekről, olvasmányélményekről, újságokról. Aki  

kedvet érez arra, hogy megossza másokkal irodalmi élményeit, 

szeret beszélgetni jó könyvekről, érdekes újsághírekről, annak 

itt a helye! 

Időpont: 2019. április 19. péntek, 19.00 óra. 

~~~~ 

Költészet Napja  

Sok szeretettel hívjuk a költészetet, a verseket, a zenét kedvelő 
gyerekeket, felnőtteket a Magyar Költészet Napja alkalmából 
rendezett irodalmi délutánra. Hozza el kedvenc versét és ossza 
meg velünk!   
Közreműködnek a Dallam Zeneiskola növendékei. 
A program a „Pogányért” Alapítvány támogatásával valósul 
meg. 

Időpont: 2019. április 11. csütörtök, 17 óra. 

~~~~ 

Majális előzetes!!!!!!  

A programkínálatból: Légvár, arcfestés, akkumulátoros 

kisautók, MancsRanch bemutató, kispályás foci.  

Büfé: TóPiás. 

Időpont: 2019. május. 1. szerda, 10 órától a Sportpályán.  

~~~~ 

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! 

Szenior örömtánc 
Kimondottan az idősek számára kitalált fejlesztő mozgás,  
mellyel karban tartjuk a csontozatot, ízületeket, a szív-, és  
érrendszert, valamint az agy szürke állományát. Megelőzést 
nyújt, és tünetet tompít pl. az Alzheimer-kór és a demencia  
betegségei ellen! Életkortól függetlenül elkezdhető! 
Nincs szükség partnerre, tánctudás sem kell. 
A csoport 10-12 fővel indul. Belépő: 500 Ft. 
Jelentkezni Fejes Andreánál lehet a 06-20-445-1644 
telefonszámon! 
További információ:  Lesnik Anita – szeniortánc oktató 
 iziszcsillag@gmail.com 

Borverseny Pogányban 
Mottó: 

„A bor lényege az ember, aki termeszti a szőlőt, félti,  
gondozza, mint gyermekét, majd elérkezvén a várva-várt  

pillanathoz, kellő tisztelettel kóstolja az új termést”  
(Hamvas Béla) 

Az idei esztendőben február 26-án került sor a már hagyományos 
pogányi borverseny megrendezésére. A helyszín most is a  
Faluház volt, ahol szakszerű módon előkészített minták várták 
az értékelő bizottságot. Hosszú évek tapasztalata alapján  
elmondható, hogy egyre tudatosabbak és igényesebbek a  
gazdák, ennek következtében ma már kistermelői szinten is  
beszélhetünk nagyon jó borról. Sokat jelentett, hogy évek  
hosszú sora óta folynak a településeken a borversenyek, ez  
módot ad arra, hogy a megméretés során leszűrjék a  
tapasztalatokat, elhelyezzék saját maguk itókáját egy  
rendszerben és őszintén belássák, ha valamit elrontanak.  
Természetesen elkötelezett hozzáértés, szakszerű tudás,  
borkezelés, jó eszközök kellenek a jó Isten adta jó terméshez. 
Az idei minták közül 4 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmes díjazott lett. 
A „Pogány Legjobb Bora 2019” cím büszke tulajdonosa egy 
rose bor lett, termelője Buzsics Gyula. Nagyon jó illatú,  
zamatú, egységes, nagyon szép bor, természetesen az  
aranyérmesek egyike. 
Egy másik versenyző roséja is aranyérmet ért el, kiváló volt 
úgyszintén, a gazdák már roséban is tudnak nagyon igényeset 
előállítani. A harmadik aranyérmes egy 2017. évi vegyes  
vörösbor lett, melyben a cabernet jelleg dominált, illatban,  
zamatban szépen megőrzött harmonikus bor. 
Aranyérmet érdemelt még egy chardonnay bor fajtajelleges  
harmonikusságával. Az ezüstök is alig-alig maradtak le az 
aranyoktól, ami a zsűrit is meglepte, de egyúttal örömmel és 
bizakodással töltötte el. 

Este Dragovácz Ágnes polgármesterasszony biztató és köszöntő 
szavai mellett adták át az okleveleket és a „Pogány Legjobb 
Bora 2019” serleget. Azt követően a gazdák- hozzátartozóik és 
az értékelő bizottság társaságában- kóstolgatás és falatozás  
közben részletesen is megbeszélhették tapasztalataikat. 

Dombi-Mirolya Erzsébet, a bíráló bizottság tagja 
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