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2019. május-június XXV. Évfolyam 5-6. szám 

A gyermek nem kicsi felnőtt, hanem szeretetből, 
puhaságból, jó illatból, nevetésből, ártatlanságból 
gyúrt kicsi ember. Íratlan tábla, rajtunk múlik, mivé 
cseperedik. Mennyi türelmet, ölelést kap, mennyi 
mesét, verset hallgat, 
kivisszük-e a fűbe  
heverészni, felhőkben 
figurákat látni, este a 
csillagos eget bámulni. 
Az én édes Marcim 6 
hónaposan Mozartot 
hallgatott tágra nyílt 
szemmel, most is, hogy 
ritkábban lehetek vele, 
megtartottuk az esti 
összebújás rituáléját, 
énekeljük a "Ha én  
rózsa volnék" kezdetű 
dalt és szavaljuk Füst 
Milán: Vágy című ver-
sét, ami az én kedvencem... És boldogan sugdoló-
zunk a takaró alatt. Szóval, adjuk meg mindezeket a  

gyermekeinknek, unokáinknak, mosolyogjunk  
másokéra, tanítsuk meg őket szeretni, amire egyre 
nagyobb szükség van ebben az eldurvult világban. 
Neveljünk boldog Embereket!! 

Nem biztos, hogy első-
re, a gyerekeink eseté-
ben sikerülni fog. Fia-
talon nincs annyi türe-
lem bennünk, nincs 
tapasztalatunk, csak a 
szeretet erejével pró-
bálkozunk, ami végig-
kíséri egész életünket 
velük. Kárpótlásul 
megkapjuk az unoká-
kat, Marcim esetében a 
dédunokát, aki  azzal 
örvendeztet meg, hogy:  
„Mama, te nem öreg 
vagy, csak régi.” 

Tehát szeressük, óvjuk, tanítsuk őket, ne csak Gye-
reknapon! Kövecses Mari 

Vokányban jártunk 
Február 15-én vendégeskedtek nálunk a vokányi „Tésztagyár” 
asszonyai. A jó hangulatú este után meghívást kaptunk, hogy 
bemutassuk, Pogányban a hagyományos és reform tészta is 
megfér egymás mellett. 
A látogatásra április 16-án került sor, ahol a szívélyes köszön-
tés után a Pogányi Német Vegyeskar hangulatos előadásának 
lehettünk részesei. 

Ezt követően Werczel Jánosné Ilonka és a MeseTészta csapata 
a helyi felnőttek és gyerekek bevonásával betekintést nyújtot-
tak a tésztakészítés kulisszatitkaiba.  
A MeseTészta standján vásárolhattak is a jelenlévők. 
Az est zárásaként egy finom vokányi vacsorával láttak vendé-
gül minket, mi pedig meglepetésként Ilonka nyújtott réteseivel 
köszöntük meg a kedves fogadtatást. 
Pogány és Vokány közt a jövőben sem szakad meg a kapcso-
lat, a közös programok tervezése már folyamatban van. 

Tihanyiné Dobrádi Aranka 

A gyermek 

A pogányi gyereknap Fotó: Rőder Attila 

Fotók: Fejes Andrea, Szászi János 

Föld Napja rajzverseny 
A Juhász Környezetvédelmi Kft. a Föld 
Napja alkalmából rajzversenyt hirdetett 
az óvodás és iskolás gyerekek körében. 
A 43 alkotásból nehéz volt kiválasztani a 
legjobbakat, ezért a kiírásunktól eltérően 
korosztályonként 2 fő második, és 3 fő 
harmadik helyezettet díjaztunk. 

Óvodások: 

1. helyezett:  Törincsi Márk 
2. helyezettek:  Dal Porto Johanna, Sebők 
Panna 
3. helyezettek: Bakos Kata, Kemenes 
Artúr, Strácz Marcell 

Iskolások: 

1. helyezett:  Szokol Zorka 
2. helyezettek: Dóczi Kincső, Csoboth 
Armand 
3. helyezettek: Antal Marcell, Gáspár 
Dávid, Takács Milán. 

Az Óvoda Katica csoportja egy gyönyörű 
közös alkotással is megörvendeztetett 
bennünket! Részükre különdíjat adtunk. 

A díjátadóra 2019. május 11-én került sor 
a P33 Irodaházban, ahol a rajzokat  
kiállítottuk. 
Köszönjük a résztvevő gyerekek munkáját, 
az óvoda- és iskola pedagógusok,  
valamint a szülők támogatását! 
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20 évesek a pogányi Menyecskék 
Idén ünnepeli megalakulásának 20. évfordulóját a Menyecske 
kórus. A horvát népzenei hagyományokat ápoló együttes az 
elmúlt két évtized alatt számos hazai és külföldi fellépésen  
szerepelt sikerrel és népszerűsítette a horvát zenét, valamint 
Pogány hírnevét. Olvasóinknak kórustagok vallanak arról a 
közösségi élményről, amely összetartja, alakítja ezt az énekkart. 

„2008-ban csatlakoztam a kórushoz barátnőm, Bea unszolására. 
Nem tudtam sokat a kórusról, csak annyit, hogy asszonykórus, 
horvát dalokat énekelnek és Pogányban működik. Pogányban 
akkor jártam először, amikor az első próbára érkeztem.  
Gyermekkoromban a horvát általános iskolai kórusban  
énekeltem, így az első próbán már több dal is ismerős volt,  
hamar eldöntöttem, hogy maradok, kórustag leszek! A lányok 
nagyon kedvesek voltak, befogadtak. Azóta is szeretek próbákra 
járni, fellépni velük, utazni fellépésekre. Jókedvűek vagyunk, 
sokat nevetünk, megbeszéljük a problémákat, örömöket. Egész 
életemet városban töltöttem és talán ezért is tetszik, hogy  
belelátok egy falu mindennapjaiba, a gondokat és az örömöket 
is látom. Mégis, a legjobb érzés, amikor a színpadon állunk és 
dalolunk. Egy közösség vagyunk, egymást bátorítjuk,  
mosolygunk, ÉNEKELÜNK.” 

Piros Edina – kórustag 

„Krasznainé Sajnovics Veronika vagyok a Pogányi Menyecske 
Kórus jelenlegi vezetője, az együttes alapító tagja. Székelyiné 
Orovicza Erzsébettel hosszú éveken keresztül a Baranya  
Táncegyüttesben táncoltunk és énekeltünk együtt. Az ő ötlete 
volt a kórus létrehozása.  
Az éneklés, ahogy a tánc is mindig közel állt a szívemhez, s 
később a gyermekeim is az anyatejjel szívták magukba az  
éneklés, a zene, a tánc szeretetét. Néhány éve vettem át az 
együttes vezetését, s igyekszem szívvel, lélekkel végezni ezt a 
kellemes időtöltést. Ha azon kell elgondolkodnom, mit is jelent 
számomra az együttes, az éneklés? 
Elsősorban az összetartozás élményét a kórustagokkal, hisz sok 
örömben, kevesebb bánatban van részünk, melyeket együtt 
élünk meg. Másrészt szeretem a horvát dallamvilágot, s ezt a 
kultúrát. Külön tisztelem azokat az embereket a Menyecskék 
közül, akik bár nem beszélik az adott nyelvet, nem értik a dalok 
szövegét, mégis elkötelezettek az együttes munkája iránt. 
Boldogságérzetet nyújt, mert megfeledkezünk a mindennapok 
problémáiról, kiénekeljük magunkból az örömöt, vagy épp az 
indulatot, ezzel csökkentve a szorongásunkat, a feszültséget.  
A legfontosabb azonban, hogy nem tudom elképzelni az  
életemet zene, ének és tánc nélkül. Ahogy Andrew Matthews 
gondolataiban megfogalmazódott:  

„Úgy kell énekelned, hogy ne érdekeljen, kapsz-e érte pénzt, 
Úgy kell szeretned, mintha sosem bántanának 
Úgy kell táncolnod, mintha senki sem figyelne, 

Szívedből kell jönnie, ha azt akarod, hogy jó legyen!” 
Köszönet az együttes tagjainak az együtt töltött vidám  
pillanatokért, a közös munkáért, fellépésekért, sikerekért!  
Remélem a következő 20 évet is együtt ünnepeljük! Ehhez  
kívánok a Menyecskéknek Egészséget, Szeretetet, Sikereket!” 

„A hagyományőrzés már egész pici korom óta szerves része az 
életemnek, mondhatni ez jelenti nekem az életet. Emlékszem 
három éves voltam mikor a mamám először öltöztetett  
népviseletbe azóta is mindig büszkén viselem akárhányszor 
lehetőségem van rá. Mikor elsős lettem akkor kezdtem el  
néptáncolni, de énekelni is mindig szerettem. Számomra az a 
legjobb érzés mikor kiállunk a színpadra egy csapatként és  
átadjuk a közönségnek azt amit az őseink hagytak ránk. A  
Pogányi Menyecskékhez körülbelül 3-4 éve csatlakoztam Jakab 
Viviennel együtt, ami külön öröm volt számomra. Ezalatt a pár 
év alatt számos rendezvényen vettünk részt a környéken vagy 
éppen egy kicsit távolabb, de a jól megérdemelt pihenésre is 
hagytunk időt például mikor közösen látogattuk meg a Bécsi 
Adventi vásárt. A jó hangulatú próbákat mindig hétfőnként  
tartjuk a faluházban, most éppen a 20 éves műsorunkra  
készülünk gőz erővel. Hihetetlen érzés hogy 5 évvel ezelőtt még 
csak, mint néző hallgattam a gyönyörű dalokat most pedig 
együtt énekelhetek a kórussal. Mi már izgatottan várjuk a  
jubileumi fellépést, remélem, a kemény munka meghozza a 
gyümölcsét és mindenkinek örömteli perceket fogunk szerezni.” 

Bozsánovics Anett  - kórustag 
A menyecskék jubileumi ünnepi műsora 2019. Június 22-én  
18 órakor lesz, a Horvát napi rendezvénnyel együtt a Nyárfás 
utcában, a rendezvénysátorban. 

Várjuk az érdeklődő közönséget!  

Kórusminősítő 2019 
A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos 
Tanácsa, közismert rövid neve: Landesrat, a hazai német kultúr-
csoportok számára minden évben országos fesztivált rendez, 
rotációs rendszerben. Az országos fesztivált, minősítő verseny 
előzi meg, melyet régiónként bonyolítanak le. Ezen versenyek 
célja a hazai németség ének- és zenekultúrájának, hagyománya-
inak gyűjtése, megőrzése, megörökítése és átadása, kultúránk 
ápolásán keresztül identitásunk megőrzése és erősítése. 
A Pogányi Német Nemzetiségi Vegyeskar harmadszor vett részt 
kórusminősítő versenyen, mely az idei évben Sombereken, 
2019. május 12-én került megrendezésre. Nagy várakozással 
készültünk erre a napra, hiszen több hónapja gyakoroltunk,  
énekeltünk, hogy megmérettessük magunkat. Még új ruhát is 
sikerült varratnunk - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából 
elnyert pályázatnak köszönhetően -, mivel kórusunk szerencsére 
szépen bővül, már 21-en vagyunk. 
Izgalmas és mozgalmas volt számunkra ez a vasárnap  
megérkezésünket követően peregtek az események:  
regisztráció, kipakolás az öltözőbe, színpad bejárás, beéneklés 
(a zsűri már itt nyitott fülekkel jelen volt), ebéd, átöltözés,  
megnyitó. Minden pontosan időre beosztva, amolyan németes 
precizitással. A rövid megnyitó után következtek a fellépők.  
11 kórus vett részt a versenyen, élmény volt végig hallgatni a 
többi kórust, magasra tették a mércét. Mi hetedikként kerültünk sorra. 
Jókedvűen, felkészülten adtuk elő a dalainkat, amit a zsűri  

későbbi értékelése is alátámasztott. Előadásunkat „Kitüntetéses 
arany” fokozattal minősítették, kiemelték a kórus fejlődését és 
további munkára bíztattak bennünket. Nagy örömmel fogadtuk 
az eredményt, egy mozgalmas, szép nap után indultunk hazafelé. 
Kívánom kórusunknak, hogy továbbra is örömmel, jókedvűen 
és eredményesen tudjunk még sokáig együtt énekelni! PMB 

Fotó: Gál Jenő 

Fotó: Szilágyi Imre 
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Az Iskola hírei 
VERSENYEREDMÉNYEK - 2019. április - május 
- 2019. 04.17-én a 8. Megyei Német Népdaléneklési  
Versenyen kiváló teljesítménnyel arany minősítést szerzett a 
pogányi lányok csapata. 

Tagjai: Kovács-Werczel Virág, Rabnecz Gréta, Sági Hanga, 
Sági Kamilla 
Felkészítőjük: Kovács-Werczel Karolina 

~~~~ 
- 2019. 04.27.  A BHA Harcművészeti 
Akadémia által meghirdetett harcművészeti 
Jiu Jitsu Tigris Tornáján korosztályában 
Dani Balázs (a képen) 1. osztályos tanuló 
1. helyen végzett. 
- 2019. 04.28. Pogányban megrendezett 
"Táltos futás" versenyen a 8-9 éves korosz-
tályban Dani Balázs 1. osztályos tanuló  
3. helyen végzett.  

~~~~ 
- 2019.04.28. Bozsik Kupa megmérettetésén korosztályukban  

a 4. helyen végzett csapat tagjai:  
Antal Marcell, Csoboth Armand, Kránicz Kornél, Németi Sion. 

~~~~ 

- A kisiskoláknak meghirdetett "Német Mesevetélkedőn"  
1. helyen végzett a "Waldblumen" csapat.  

Tagjai: Dóczi Kata, Dóczi Kincső, Kovács - Werczel Virág       
Felkészítőjük: Müller Dóra 

- Tolnai Rebeka (a képen) 3.osztályos tanuló sikerei:  
* XV. Országos Zongoraversenyen 3. hely 
* X. Országos Czidra László 
Furulyaversenyen az 1. kor-
csoportban szorgalmas, kitartó 
munkája és a versenyen nyújtott 
kimagasló teljesítményéért  
dicséretben részesült 
* VII. WWW STAR Internatio-
nal Music Competitions által 
meghirdetett zongoraversenyen 
1. hely  
Felkészítője: Iván Katalin 
(zongora), Lovászné Balázs 
Magdolna (furulya) 
Gratulálunk Rebeka! Fantasztikus, hogy nemcsak zongorán, 
hanem furulyán is az országos mezőny része vagy. 

~~~~ 

- A Megyei Apró Matematikusok Versenyén  
2. helyen Hornok Ádám,  
10. helyen Horváth Ákos  
végzett. 
Felkészítőjük: Szélig Terézia 
 
Gratulálok minden helyezettnek 
az elért eredményekhez!  Büsz-
kék vagyunk rátok és felkészítő 
tanáraitokra is! 

Szélig Terézia  
(tagintézmény-vezető) 

 
Fotók: Szélig Terézia 

KÖSZÖNET 
A pogányi iskolában 2019. április 26-án rendeztük meg immár a 
3. alkalommal a "kis iskolák" számára meghirdetett "Német 
Mesevetélkedőt". Az idei kiválasztott mese: Aschenputtel 
(Hamupipőke). 7 csapat mérte össze a mese feldolgozása során 
előzetes tudását. A zsűri tagjai (a képen b-j): Fogas Lili,  
Szászi János és Medgyesi Antal arany, ezüst és bronz  

minősítéssel értékelték a versenyzők teljesítményét. A pogányi 
iskolások "Waldblumen" csapata kiugróan magas  
teljesítménnyel egyedül szerezték meg az arany minősítést.  
Felkészítőjük: Müller Dóra 
A résztvevők jutalmazását a Pogányi Német Önkormányzat 
mellett a Baranya Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége 
is támogatta. Köszönöm szponzori tevékenységüket, melyre a 
későbbiekben is számítunk! 

Szélig Terézia 

Fotó: Szélig Terézia 
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Tavaszi hagyományok csokra 2019 
A Pogányi Német Önkormányzat és Egyesület 8 éve már, hogy 
régi hagyományokat elevenít fel „Tavaszi Hagyományok  
csokra” elnevezéssel. Ebben az évben is egy lányos háznál,  
illetve a közösség számára a sportpályánál kerül felállításra a 
májusfa április végén. 

A fa állítását azonban  
megelőzi egy különleges 
szokás, melyet kevés  
helyen tartanak, de  
Pogányban pl. igen. Ez a 
Szórás: virágvasárnap előtti 
éjjel a legények a lányos 
házak udvarán szórnak  
szalmát, faforgácsot, vagy 
mindegy mit, csak nehéz 
legyen feltakarítani. Az is 
megtörtént, hogy a háziakat 
megviccelve kiakasztották 
a kiskaput és elvitték. Sőt, 
Pogányban az idősek  
elmondása szerint még  
szekér is került a háztetőre. 
A hagyomány eredetéről 
írnék pár sort érdekesség-
ként. A májusfa a természet 
újjászületését jelképezi. 
Állításának eredete a mai 

napig nem tisztázott. Már a vikingek is állítottak hasonló fákat. 
A germánok is dicsőítettek erdei isteneket különböző fához 
kötődő rítusokkal. Obeliszkeket és a sámánizmus szimbólumait 
is összefüggésbe hozták a májusfa eredetével. A kereszténység 
elterjedésével is összekapcsolható. Érdekes, hogy a májusfát 
sokfelé Mária fának (Marienbaum) nevezték, mert a germánok-
nál a kultuszfák szoros kapcsolatban álltak a Földanyával. 
A májusfa állítást az idők folyamán a különböző társadalmi 
rétegek eltérő formában ünnepelték. Rendszerint május  
elsejéhez vagy május első hétvégéjéhez kötődnek a szokások. 
Német nyelvterületen a májusfát (Maibaum) a falu vagy város 
központjában állítják fel nagy ünnepség kíséretében. Németül 
Maifest a neve. Ez a szokás Közép- és Észak-Európa sok  
területén még ma is él. Svájcban pl. azonban alig ismerik. 
Nem csak a falu közepén állhat májusfa, akárcsak nálunk,  
Németországban is szokás, hogy fiatal legények májusfát  
állítanak a számukra kedves lány udvarán. A fára ilyenkor  
felkerül egy fából készült szív a választott lány nevével és  
szerelmi üzenettel. A fa általában június elejéig marad meg, 
aztán az állítója elviszi. Jutalmul vacsorára, ebédre hívják, vagy 
süteménnyel, egy láda sörrel és egy csókkal jutalmazzák. 
A magyarországi németeknél a májusfaállítás csendben az  
éjszaka leple alatt történt. Pogányban május első napja előtti 
éjszaka állították a fát azoknál a házaknál, ahol szépen feltakarí-
tották a szórás után a rendetlenséget. 
A májusfa díszítése különböző lehet, általában szalagokkal, 
fenyőágakkal, helyenként a különböző foglalkozások szimbólu-
maival dekorálják. A bajorok természetesen itt is ragaszkodnak 
a náluk megszokott kék-fehér színössze-állításhoz, a törzset kék
-fehér szín díszíti spirál formában. A magyarországi svábok teli 
üveg bort is kötnek a fa tetejére. 
A fa állítását gyakran fúvószenekar kíséri és táncmulatság 
(Maitanz) zárja. Az ünneplést természetesen nem lehet szárazon 
bírni, a “Maitrank” segít a szomjúság oltásában. 
A májusfák kidöntése viszont nagyobb ünnepéllyel, tánc-
mulatsággal jár. A májusfa ledöntésének szertartásos mozzanata 
volt a fa körültáncolása, kitáncolása. Erre az ünnepségre kerül 
sor 2019. május 31.-én. Az eseményről meghívóban adunk  
tájékoztatást. PMB 

A NNÖP és a PNNE tervezett 2019. nyári programjai: 

 május  31.  - májusfa döntés-kitáncolás 
 június  16.  - Német szervezetek VI. horgászversenye 
 június  24-28.  - Német hagyományőrző tánctábor 
 július  6.  - Aratónap, a Német Egyesület 20 éves 

Környezetvédelmi tábor 

2019. július 1-5. 

A Juhász Környezetvédelmi Kft. és a Pogányért Alapítvány 

szervezésében, a Pogányi Önkormányzat támogatásával,  

Környezetvédelmi táborba hívjuk az 1-4. osztályos gyerekeket. 

A hét során megismerkedünk a környezetvédelem egyes  

területeivel. Ellátogatunk a BIOMARK 2000 Nonprofit Kft. 

Eperfás úti telephelyére. Megnézzük hova kerül fürdés után 

kádunkból a víz. Megismerkedünk a Pogányi tó körüli növény- 

és állatvilággal. Felkeressük a víz eredetét. 

A szakmai programok mellett lesz móka és kacagás, játék és 

kézműveskedés, melynek eredményeként a tábor végére  

megtanulnak a gyerekek újrahasznosítani is! 

Jelentkezési határidő: 2019. június 23. 

Jelentkezni lehet: Tihanyiné Dobrádi Arankánál  

telefonon: 30/ 989 3938 vagy 72/ 547-476 

továbbá a juhaszkft@gmail.com e-mail címen   

Maximális létszám: 15 fő. 

A tábor díja 10.000 Ft, mely napi 3-szori étkezést (reggeli, ebéd, 

uzsonna), belépők és az utazás díját tartalmazza. 

Gyere, legyél Te is környezetvédő!! 

Jégeső elhárítás 
2019. május elején az országos jégkármérséklő rendszer  
részeként a Juhász Környezetvédelmi Kft. Pécsi út 33. alatti 
irodájának (P33) kertjében került felállításra az a talajgenerátor, 
amelynek működtetésével igyekszünk megelőzni a jégesőt, 
vagy legalább is mérsékelni a jégkárt. Ilyen berendezésből  
országszerte 984 darab üzemel, amelyek ezüst-jodidot  
párologtatnak a levegőbe, megelőzve ezzel a jégesőket és így a 
jégkárokat is. 

Ám fontos megjegyezni, hogy a talajgenerátoros jégeső-
elhárítás megelőző, preventív módon működik, a már kialakult 
jégszemeket nem tudja „szétrobbantani”, „elolvasztani”. A  
védett területen kívülről érkező jégfelhő sajnos továbbra is  
károkat fog okozni. 
A feladat, amit vállaltunk sok kötöttséggel jár, hiszen napi  
24 órás ügyeletet jelent május elejétől szeptember végéig, a 
riasztás bármikor jöhet, ezt követően 30 percen belül be kell 
üzemelni a generátort. A május elejétől eltelt három hétben 
nyolc alkalommal volt riasztás, alkalmanként 4-8 órában kellett 
folyamatosan üzemelnie a rendszernek. 
Eddig szerencsére az esős, viharos napok jégeső nélkül teltek! 
Örülünk, hogy mi is hozzájárulhattunk az esetleges  
káresemények elmaradásához! 

Juhász Zoltán ügyvezető 

Fotók: Szászi János 



5 

stafétát. Az egyesületünk büszkén gratulál a szezonban nyújtott 
teljesítményükhöz és várjuk a nyári pihenő után a közös munka 
folytatását, hogy újabb és újabb sikereket érjünk el együtt.  
Külön köszönet illeti ifjú játékosaink szüleit, akik töretlen  
lelkesedéssel segítik a csapat munkáját, hiszen az ő  
támogatásuk nélkül nem menne. 
Csapatunk tehát egy ezüstéremmel a nyakában vonul nyári  
pihenőre, hogy aztán újult erővel kezdhessük a munkát. Az 
egész csapat nevében szeretném megköszönni szurkolóinknak 
és támogatóinknak az egész éves bíztatást és a rengeteg erőt, 
amivel minket segítettek. Bízom benne, hogy ha ennek egy  
töredékét is, de sikerült meghálálnunk a pályán. 

Találkozunk a következő szezonban! Hajrá Pogány! 
Dénes Szilveszter (játékos, vezetőségi tag) 

A sportegyesület hírei 
A Pogányi Hírek március-áprilisi számában a fonalat csapatunk 
Királyegyháza felett aratott győzelmével tettem le, így most 
innen veszem kézbe újra, hogy az olvasó betekintést nyerhessen 
az egyesület életébe. 
A 19. fordulóban, Merenye csapatának kizárása miatt csapatunk 
pihenőnapot kapott, így a következő minket is érintő játéknap 
április 13-án jött el, amikor Magyarszékre látogattunk. 
Játékunk lendületét nem tudta megtörni a kihagyás, így  
magabiztos győzelemmel térhettünk haza, 4 rúgott gól  
ellenében egyetlen kapott gól szerepelt a könyvelésben. Jádi 
Barnabás, Nagy Norbert, Olesnyák Benjámin és Gurbó Csaba 
is „beköszönt”. 
A 21. fordulóban a szerencsétlen sorsolásunknak „hála” ismét 
idegenben léptünk pályára, ezúttal Lakócsán. A visszafogott 
vendégszeretetet két lőtt góllal tudtuk meghálálni, személy  
szerint Magyar János és Lóki Roland találataival, amire a hazai 
csapat nem tudott válaszolni. 
A 22. forduló amellett, hogy végre a saját pályánkon és a saját 
közönségünk előtt játszhattunk, egy igazi rangadót tartogatott, 
hiszen második helyezettként a dobogó felső fokáért zajló  
versenyfutásban a harmadik helyen álló Kishárságy csapatát 
láttuk vendégül. Csapatunk bebizonyította, hogy a tabellán  
miért áll vendége felett és magabiztos, ellentmondást nem tűrő 
játékkal őrölte fel ellenfelét, ami 4-1-es győzelmet és nagyon 
fontos 3 pontot ért. Lóki Roland, Papp Tamás, Nagy Norbert és 
Ács Roland is tiszteletét tette az ellen kapujánál. 
Bár írhatnám azt, hogy május 5-én Kővágószőlősön léptünk 
pályára, de sajnálatos módon nem tehetem, mert a két csapat 
összecsapásain már megszokottnak mondható zord időjárás az 
ellenfél játékosainak nagy részét eltántorította a kihívástól, s bár 
mi nem vagyunk cukorból, a mérkőzés elmaradt és kénytelenek 
voltunk 3 ponttal a zsebünkben mégis hiányérzettel  
elcsomagolni a stoplist a hazaútra. 
Május 12-én a 24. fordulóban a Görcsöny gárdája érkezett  
Pogányba. Legnagyobb bánatunkra visszafogott létszámmal – 
összesen 10 emberrel – ámde annál nagyobb emberséggel és 
fair play szellemmel, hiszen így is kiálltak ellenünk és végig-
játszották a mérkőzést. Minden tiszteletet megérdemel a hozzá-
állásuk, gratulálunk nekik. Mindent megtettünk annak  
érdekében, hogy ellenfelünk ne érezze azt, hogy nem vesszük 
komolyan, így a megszokott stabil és határozott játékunknak  
17-0-ás eredménye lett. A góllövést Palotai Norbert kezdte meg, 
majd csatlakozott Nagy Norbert 2 góllal, Szemmelróth  
Szabolcs, Lóki Roland (6 gól+1 amit végül öngólnak könyvel-
tek, de nyugodt szívvel az ő számlájára írhatjuk) Szemmelróth 
Dávid (2 gól), Bérces Balázs, Magyar János, Papp Tamás és az 
egyik kedvenc új igazolásunk Shreitehi Ahmed is betalált. (Aki 
ki tudja mondani helyesen a nevét annak állom a jegyét egy 
hazai mérkőzésünkön!) 
Május 19-én, az utolsó előtti fordulóban egy igazi szomszédvári 
rangadó következett, amikor a nagy rivális Kökény csapatához 
látogattunk. Ellenfelünk a mérkőzés eszmei tétjének megfelelő-
en felszívta magát, ahogy mi is a győzelemre összpontosítot-
tunk, de az összecsapás végére egyik csapat sem tudott felülke-
rekedni a másikon, így igazságos 0-0-ás döntetlen született. 
Május 26-án Mágocs csapatát fogadtuk volna hazai pályán, de 
sajnálatos módon a szezon végére az ő keretük is megfogyatko-
zott, sőt mi több ennek folyományaként kizárásra kerültek a 
bajnokságból. Ez nem csak azért szomorú, mert a csapatuk  
vélhetően feloszlik, hanem azért is, mert így az utolsó forduló-
ban mi sem tudtunk hazai pályán búcsúzni a szurkolóinktól. 
Gárdánk a Megyei III. osztály Czibulka csoportjának dobogó-
ján, az előkelő második helyen végzett a remek szezont futó 
Szigetvár mögött és Kishárságy csapata előtt. A gólkirályi  
címért gigászi versenyfutás végén csatárunk Lóki Roland a  
második helyen végzett, de ne legyenek kétségeink afelől, hogy 
az elmaradt mérkőzéseken tovább szaporította volna találatait. 
Teljesítménye így is tiszteletet parancsoló, ezúton is gratulálunk 
neki. 
Utánpótlás csapataink tehetséges játékosai tisztes helytállással 
jelezték a felnőtt csapatnak, hogy pár év múlva átveszik a  

A Pogányi Polgárőr Egyesületről 
Az egyesületünk működése iránti társadalmi szükségletet  
támasztja alá a számtalan köszönet és folyamatos támogatás a 
település lakóitól, valamint a szakmai elismerések, amelyeket 
az adott helyzetekben való helytállásunkért kaptunk együtt-
működő partnereinktől. 
Egyesületünk működésének, feladatellátásának társadalmi  
hatása a közösség összetartásának erősítése, a tudatosságra  
nevelés, a szubjektív biztonságérzet folyamatos fenntartása, a 
közvetlen kapcsolat biztosítása a lakosság és hatóságok között. 
Célkitűzéseink közül 2019-re a közbiztonság és a közrend helyi 
megteremtését sikerült teljesítenünk (2015 óta nem volt  
Pogányban bűncselekmény), további célunk az annak  
fenntartásában való önkéntes részvétel a rendőrséggel való 
együttműködés keretei között, a katasztrófákra történő  
felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, 
újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek 
tevékenységében történő aktív részvétel. 
Fontos része az idei évben egyesületünknek az önkéntes tűzoltó 
egyesületté válás, amelyhez a kezdő lépéseket már megtettük, a 
hivatalos ügyintézés már egy éve megkezdődött, de most már a 
célegyenesben vagyunk a bürokrácia útvesztőiben.  
Kordé Norbert tűzoltó-alezredes polgárőr társunk tavaly már 
harmadszor szervezett településünk gyermekeinek tűzoltó  
tábort, 2017-ben pedig 3 tagunk elvégezte az önkéntes tűzoltó 
tanfolyamot, így lehetőségünk nyílt polgárőr egyesületből  
polgárőr és önkéntes tűzoltó egyesületté válni, és ezáltal  
kielégíteni a településünkön felmerülő igényt a mai fiatalok 
felelősségvállalásának erősítésére, alternatívát nyújtva a szabad-
idő hasznos és felelősségteljes eltöltésére. Egyesületünk azt az 
elvet képviseli, hogy a tűzmegelőzés és a bűnmegelőzés tudatos 
és helyes cselekvési formáinak a kialakítása már fiatalkorban 
szükséges. A feltételek teljesülése után Pogányi Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületként működhetünk tovább, melynek 
tűzoltó szakmai vezetője tűzoltó alezredesként dolgozik, így 
három önkéntes tűzoltó tanfolyamot végzett társunkkal együtt 
rendelkezünk a minimum 4 fős készenléti csapattal. A csapatot 
a következő években még bővíteni tervezzük legalább 4-5 fővel. 
2019-ben az említetteken túl hangsúlyt szeretnénk fektetni  
társadalmilag hasznos közösségteremtő tevékenységek kialakí-
tására és fenntartására is, ennek egyik fő eseménye lesz az  
I. Országos Polgárőr horgászverseny megrendezése, amihez 
ideális helyszínt jelent Községünk. Munkánk alapvetően a  
felelősségvállalásra és az erre való nevelésre épül, ezért a  
Társadalmi felelősségvállalás kollégiumhoz nyújtottuk be  
pályázatunkat, amely kiemelten nevesíti és támogatja a polgári 
védelem területén működő civil szervezeteket. Ezen a  
pályázaton több mint 1,5millió forintot nyertünk, aminek  
tetemes részét az Önkéntes Tűzoltóságunk eszköztárának a  
feltöltésére fogunk fordítani.  
Továbbra is elhivatottan dolgozunk napról-napra Pogányért és 
az itt lakók nyugalmáért. Szabó Rudolf 
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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 júniusi programjai 
 

NYITVATARTÁSUNK: 

HÉTFŐ: 10-16-ig 

KEDD-PÉNTEK ÉS VASÁRNAP: 14-20-ig 
 

KONDITEREM NYITVA TARTÁSA: 

HÉTFŐ: 12.00-16.00-ig 

KEDD: 14.00-20.00-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  
családsegítője, Gáspár Emese 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. június 3. 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. június 28. péntek, 19 óra.  

~~~~ 

Szent Iván napján  

Ezen a varázslatos estén, várunk minden falubelit három  

kórusunk: a horvát, magyar és a német koncertjére, a tópartra. 

Nagy máglyát gyújtunk, várjuk a tűzugrásra a fiatalokat,  

véneket és a szerelmeseket! 

Óvodásaink kis mécseseket bocsátanak a vízre… 

Vendég: Vizin zenekar. 

Időpont: 2019. június 24. hétfő, 19 óra. 

~~~~ 

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-es  
telefonszámon! 

További információ:  

Lesnik Anita – szeniortánc oktató 

iziszcsillag@gmail.com  

Evezős ergométer 

A Magyar Ergométer Szövetség egy pályázat keretében, ingye-
nes kipróbálásra, 3 hónapra kihelyezett 2 db evezős ergométert 
a Faluházba. Jöjjenek, próbálják ki ezt a hatékony sporteszközt, 
a Faluház nyitvatartási idejében! 

~~~~ 

Könyvtár hírei 

2019 januárjától továbbra is lehetőség nyílik az alábbi folyóira-
tok helyben olvasására: Szabad Föld, Nők Lapja, Dörmögő  
Dömötör, Geronimo Stilton, Turista, Földgömb.  
Minden pénteken ingyenes könyvbörzét tartunk, jöjjenek, 
válogassanak kedvükre! 

Elérhetőségeink 

Árainkról és a részletekről érdeklődni lehet személyesen, a  
Faluházban kihelyezett plakátokon, a poganyifaluhaz@gmail.com  
e-mail címen vagy a 06-72-231-054-es és a 06-20-445-1644-es  
telefonszámon! 

Köszöntés 
A Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon idén 
10. éve, hogy Pogányban megnyitotta szobáinak  
ajtaját időskorú, segítségre szoruló lakói számára.  
Ez alkalomból köszöntjük az otthon lakóit és dolgozóit  
és kívánunk még sok-sok évet, erőben egészségben 
mindnyájuknak, az egész falu nevében! 

A Pogányi Hírek Szerkesztősége 


