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2019. július-augusztus-szeptember XXV. Évfolyam 7-8-9. szám 

Emlékszem a patakra, melynek folyása kettéhasítot-
ta a völgyet, ahol jelenleg a tó található. Hosszú 
évtizedek teltek el, azóta és ahogy az emberi tevé-
kenység nyomán változott a környezet, ugyanúgy, 
ha lassabban is, de a természet napjainkban is visz-
szaköveteli a magáét. 
  
Mintegy másfél évtizede, nap, mint nap szemem 
előtt játszódik le az a változás, melynek eredmé-
nyeként nem éppen dicsekedhet településünk. Míg 
egyik oldalon szembetűnő az a fáradozás, mely 
igyekszik megőrizni értékeinket, másrészt az embe-
ri nemtörődömség sikeresen teszi tönkre mindezt. 
Vagyunk még páran, akik emlékszünk arra a kezde-
ti időszakra, amikor a tó északi fele a Falucska felé 
vezető útig tartott.  
 
A természet által visszahódított terület jelentős víz-
vesztést okozott a tó felszínéből és ez a folyamat 
napjainkban is tart. Az ezredforduló alkalmára lét-
rehozott Millenniumi emlékpark a nyugati oldalt 
hívatott széppé tenni. Ennek a két természeti szép-
ségnek együttese tette a falu vonzó részévé ezt a 
területet.  
Nemrégiben a parkból a tónak teljes partszakasza 
látható volt még, nézzük meg mi maradt belőle 
mára. A park kaszálása egyre nagyobb területet 
hagyott meg és így elválasztva a két részt egymás-
tól. Következménye ez annak, hogy a közmunká-
sok létszámának drasztikus csökkenése (mely szin-
te az egész falu területén látszik már) szinte kizáró-
lag csak a gépi kaszálást teszi lehetővé így aztán ez 
a gazos sáv évről évre, szélesedik. Jelenleg az em-
ber nagyságú gazban amolyan gyalogutak vezetnek 
a horgászhelyekhez. Amennyiben ez a tendencia 
folytatódik, egyértelmű tény az, hogy az emlékpark 
nagyon rövid időn belül elveszíti területének jelen-
tős, majd teljes részét! 

A káros emberi tevékenység hatása, ha lehet egyál-
talán mérni, még nagyobb. Az idetelepített 
„szeméttelep” az önkormányzat jó szándéka ellené-
re, a környék szégyenfoltja. Lehet, hogy a Falucska 
lakóinak megoldotta a problémáját, de sokkal na-
gyobb gondot okozott a falunak és erről nem a sze-
métlerakat használatának jogosultjai tehetnek.  
 
Felmerül az emberben a kérdés, hogy miként lehet-
séges az, hogy a kifelé menő gépkocsikból rakják 
le a hulladékot? Azok, akiknek nem ez az állandó 
lakhelyük, még ha ingatlannal is rendelkeznek, 
milyen jogon hordják ide a lakóhelyükön képződött 
kommunális szemetet? Még ha csak kommunális 
szemét lenne... Mint már korábban jeleztem ez a 
hely egy állandó lomtalanító helye falunknak, 
melynek látványát a falu szégyenével együtt viszik 
magukkal vendégeink.  
 
Egy a területet ismerő szakember megkérdezte, 
hogy ki adott a szemét ilyen jellegű tárolására  
engedélyt, mert illetékes hatóság ezt biztosan nem 
tette!  

(...folytatás a 4. oldalon) 

Tizenöt év a tó partján, avagy a tűrés határai 

Fotó: Dragovácz Márk 

Pogányi tűzoltótábor 2019 
 
Augusztus elején megtartottuk az immár hagyomá-
nyosnak mondható pogányi tűzoltótábort. Az előző 
évek tapasztalatai alapján két rövidebb, 3 napos 
turnust indítottunk, így a létszámot a korábbi 16-18 
főről 26 főre tudtuk bővíteni. Sajnos, még így is 
voltak, akik nem fértek a keretbe. 
  
A szakmai ismeretek átadásában is előreléptünk: 
amíg az elmúlt években a tömlőgurítást, kötél  
készenlétbe helyezést gyakoroltuk, és a Misina 
Mentőcsoport Egyesülettől kaptunk kölcsön  
tűzoltóautót, addig tavaly és idén már a falu  
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének saját autóján  
lehetett a felszerelésekkel ismerkedni. Megtanultuk 
az osztott sugár szerelését, melyet az igazi tűzoltók 
is használnak a beavatkozások során. A szerelés  
végeztével működés közben ki is próbáltuk, hogy 
mindent helyesen, szakszerűen csináltunk-e. 
 

(… folytatás a 4. oldalon) 

Halászléfőző Fesztivál  
 
 A rendezvény szeptember 14-én (rossz idő esetén 
21-én) délelőtt lesz. A korábbi évek gyakorlata 
szerint minden pogányi lakos részt vehet az  
eseményen, de a halat a tóparton kell megfőzni és 
elfogyasztani!  
Csapatonként a nevezési díj 2000.- Ft, ezért a  
Tavasz Horgászegyesület 6 kg halat ad.  A helyek 
elfoglalása 8 órától lehetséges, a halat kb 10 órakor 
lehet átvenni. A tüzifát az Önkormányzat biztosítja.  
 
 
Nevezni  
a Faluházban  
Fejes Andreánál 
vagy a halőr  
házban lehet. 
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„Gyüttment” vagy igazi pogányi? – 
páros interjú Juhász Zoltánnal és 
Weisz Péterrel 
 
A téma, ami miatt tollat ragadtam, sokáig lázban tartotta a szo-
ciális médiát a Pogányi események Facebook csoportban.  
Napokig zúdult hideg s meleg a falu aprajára, nagyjára abból az 
egyszerű okból, hogy ki az igazi pogányi, és ki nem az.  
Családommal 2015-ben költöztünk Pogányba, ahol megtaláltuk 
álmaink otthonát, egyúttal úgy érzem, hasznos tagjai lettünk 
ennek a kis közösségnek. De facto a „jöttmentek” közé tarto-
zom, ezért - bár némelyik beírás vagy komment kimondottan 
szórakoztató volt - nagyon sok elszomorított, de azóta is foglal-
koztat, miből eredhet ez a harag, és miért most borult ki a bili.  
Ez adta riportom apropóját. 
Beszélgetésre hívtam ezért két barátomat, akik talán kevésbé 
látják feketén-fehéren a témát, és segíthetnek megérteni az ere-
detét ennek a problémának, ha egyáltalán létező dologról van 
szó. Juhász Zoltánnal és Weisz Péterrel beszélgettem erről, hi-
szen mindketten ismert arcok Pogányban.  
Röviden bemutatkoznátok? Arra gondolok, hogy mióta éltek itt, 
mikor eresztettetek gyökeret Pogányban? 
 
JZ: Békés megyei vagyok, a viharsarokban, Csorváson szület-
tem, majd az iskoláimat Orosházán végeztem. A főiskola révén 
kerültem Pécsre, és pécsi feleségemmel itt alapítottunk csalá-
dot. Tehát, ha úgy tetszik, még Baranya megye viszonylatában 
is betelepült vagyok. 
Pogányi kötődésünk ’93-tól van, ekkor helyezkedett el ugyanis 
nejem a pogányi általános iskolában tanítóként. Zsuzsa hamar 
beilleszkedett a közösségbe, barátkozó természeténél és hivatá-
sánál fogva aktív részévé vált a falu életének. Mindig is elvá-
gyódtunk a panelból, és a faluban adódott egy telekvásárlási 
lehetőség, amelyet azonnal megragadtunk, így 1997-től vagyunk 
lakosai a településnek.  
WP: Én alapvetően régi pogányi család leszármazottja vagyok, 
négy generációra visszamenőleg biztosan tudom, hogy voltak 
pogányiak a felmenőim között, de többször volt olyan, hogy 
némelyikük hosszabb-rövidebb időre elhagyta Pogányt, én is. 
 
Szóval, Zoli jöttmentnek számít? És te, Peti, aki sokat éltél min-
denfelé, ettől függetlenül „őslakosnak” számítasz? 
 
WP: Annak érzem magam! Azt hiszem, igazi hibrid vagyok, 
akinek itt vannak a gyökerei, de a pogányi származású szülei 
Pécsre költöztek a kényelmesebb élet reményében, így sajnos 
csak a hétvégéket és életem legszebb nyarait töltöttem itt, amíg 
18 évesen úgy döntöttem, hogy visszaköltözöm a nagymamám-
hoz. Majd később ismét vissza Pécsre. Aztán 5 évre elmentem  
Ausztráliába, de olyan honvágy gyötört, hogy haza kellett jöjjek 
Pogányba. Később volt egy vállalkozásom Németországban, 
ami miatt rendszeresen jártam oda ki, de néhány év után ott is 
megőrültem attól, hogy nem vagyok itthon a családommal  
Pogányban. 
JZ: Mint kiderül az előzőekből, nem vagyok született pogányi, 
nem itt éltem le életem első 37 évét, de teljes jogú pogányinak 
gondolom magam! Itt építettem házat, itt neveltem fel gyerme-
keimet, akik Pogányba „haza” járnak. Cselekedeteimmel, mun-
kámmal eddig is igyekeztem segíteni a falut, a falu kisebb kö-
zösségeit, és távlati terveimben is ez szerepel. Jól érzem magam 
a település lakói között, akik közül sokat jó ismerősömnek, ba-
rátomnak tekinthetek. Talán elmondhatom, és nem veszik túl 
személyesnek, hogy Édesapám is a pogányi temetőben nyugszik, 
mert itt gondoltuk őt magunkhoz közelinek, ott, ahol a mi lakó-
helyünk, ott van az Ő helye is. 
 
Van arra megfelelő meghatározás, hogy ki lehet igazi pogányi, 
és ki nem?  
 
JZ: Ha a lehetőségre kérdezel, akkor az a válaszom, hogy  
mindenki lehet pogányi, aki ezt szeretné. Szerintem ennek a  

választásnak nincsenek és nem is lehetnek akadályai; nincsenek 
és nem is lehetnek ellenzői; az akadályt csak maga az ember 
jelentheti. A kulcs a közösségi lét megélésének vágya, akarata 
és a beilleszkedési képesség, amely minden közösség alapja. 
Ezért szeretem a szlogent: „Pogányban egy család lakik, 1200-
an vagyunk”.  
WP: Véleményem szerint az igazi pogányi, aki pogányinak érzi 
magát. Aki nem csak itt lakik, hanem itt is él. Éli a falut, része a 
közösségnek, jóesetben aktívan tesz is érte, és amikor Pogány 
képviseletében valakik elhoznak egy aranyminősítést, vagy ép-
pen futnak a Nemzeti vágtán a Hősök terén, akkor olyan büszke, 
hogy könnyek szöknek a szemébe, és gombóc lesz a torkában. 
 
Volt már hasonló szócsata (mert szerencsére csak erről van szó, 
hiszen tettlegességig nem fajultak a dolgok) korábban is, vagy 
ez egy új jelenség? 
 
JZ: A kérdésedről egy kis történet jut eszembe, amely nejemmel 
és a falu korábbi polgármesterével, Márkóval esett meg. Megis-
merkedésükkor Zsuzsa említette neki, hogy itt szeretnénk telket 
venni, és ide költözni. A Polgármester úr válasza erre az volt, 
hogy „azt ki kell érdemelni”! Persze jót nevettünk a történeten, 
de talán jól jellemzi a 20 ével ezelőtti gondolkodást. Én ennél 
„direktebb” és főleg fájóbb „gyüttmentezésre” nem emlékszem. 
A beszélgetés apropóját jelentő megnyilvánulásokat én csak egy 
kissé eltúlzott reakciónak gondolom. Remélem, nem csalatko-
zom, de ártalmatlan csörtének ítélem, amelynek ugyan nem kel-
lett volna megtörténnie, de szerintem egy valódi vagy képletes 
kézfogással rendezhető. 
WP: Volt már ilyen korábban is, de már régóta nem hallottam. 
Érdekes, hogy mi hozta ezt most felszínre… 
Ismereteim szerint az első betelepülési hullám a ’90-es években 
kezdődött a Nyárfás utca és a középső pogányi rész beépülésé-
vel. Az ellentétek viszont csak 2000 körül csúcsosodtak ki a rep-
tér körül kialakult nézeteltérésekkel. Ez a két csoport mostanra 
talán teljesen egybeolvadt, és együtt megtanulták kezelni a  
folyamatosan érkező új lakókat. Azonban az elmúlt években – 
sokak örömére ill. bánatára – ismételten felélénkült a faluba 
költözés, ám természetes módon ismét kiéleződni látszanak ezek 
a nézeteltérések.  
 
Feloldható ez az ellentét? Egyáltalán létezik ez a probléma 
újonnan beköltözők és régi pogányiak között? Az önkormány-
zatok (községi és a kisebbségi) tudnak érdemben tenni annak 
érdekében, hogy enyhítsék az ellentéteket?  
 
WP: Azt gondolom, hogy ha valaki ide költözik, akkor mielőtt 
döntést hoz, hogy megvesz egy ingatlant, akkor fontos lenne 
komolyabban megismernie a falut; beszélni a szomszédokkal, 
esetleg olyan ismerősökkel, akik már itt laknak, hogy tudják, 
mire számíthatnak. Például ne érje meglepetés, ha a Nyárfás 
utcába költözik, és vasárnap ordibálás van a focipályán, vagy 
berúgják az udvarába a labdát, vagy éppen egy kecskenyáj ejti 
el bogyóit az aszfalton. Ne érje meglepetés, ha a Petőfi utcába 
költözik, és akár hétköznap este is lakodalmas zenére kell, hogy 
elaludjon, vagy disznó röfögésre kell  felkeljen. Ne lepődjön 
meg, hogy ha egy mezítlábas, kócos öregasszony átnézi a kerí-
tésre akasztott szódás szatyrot - hogy csak egy párat említsek. 
Ha megismeri a körülményeket, el tudja dönteni, hogy ezek 
olyan tényezők, amelyekkel együtt tud-e élni, vagy valamilyen 
módon tudja-e ezeket kezelni. Ha igen, vegye meg a kiszemelt 
házat, vagy építsen oda. Nem utolsó sorban jöjjön el néhány 
rendezvényre, vegyen részt rajta, vagy a szervezésében. Az 
újabb polgárok ugyanúgy alakíthatják Pogány életét! 
JZ: Egyetértek Petivel, egy család lakhelyének megváltoztatása 
felelős döntés, és ennek megfelelően is kell előkészíteni. Több-
ször költöztem, tudom, hogy a régi helyről sok mindent már nem 
viszünk át az új fészekbe, és ott másképpen rendezkedünk be. 
Ebbe beleértendők egyes szokások és elvárások is, amelyek eset-
leg maradnak a régi helyen. Ha valaki új helyre költözik, szerin-
tem legyen nyitott, érdeklődő és bizonyos mértékig elfogadó.  
 

(… folytatás a következő oldalon) 
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(… folytatás az előző oldalról) 
 
Erre egyébként sok szép példát látok manapság a közösségi 
felületeken, ahol az új lakók a helyi lehetőségekről érdeklődnek. 
De javaslom, ne hagyják ki a kapcsolatból a szomszédokat és az 
önkormányzatot sem! Élő szóban, szemtől szemben könnyebb a 
kapcsolat felvétele. Azt nem az „őspogányi-betelepült” viszály-
nak tartom, ha a boltba vagy postára betérő, köszönést sem ejtő 
emberről rossz vélemény alakul ki. Függetlenül attól, mikori a 
dátum a lakcímkártyáján.  
A kérdésed második felére válaszolva azt tudom mondani, hogy 
kevés olyan kis települést ismerek, ahol ennyi program szerve-
ződik, hála a nemzetiségi egyesületeknek (és ebbe beleértem a 
Bokrétákat is), a Faluháznak, és persze nem szeretném kihagyni 
az önkormányzatot sem a sorból. Van miből válogatni érdeklő-
dési kör, és akár nemzetiségi hovatartozás szerint is. Egy-egy 
ilyen rendezvény számtalan lehetőséget biztosít arra, hogy az új 
lakó a közösséget és az egyes embereket megismerje, kapcsola-
tok és akár barátságok is kialakuljanak. 
  
Végszóként: mi a konklúziótok?  
 
WP: Két dolog jut eszembe: az egyik, hogy a „régi pogányiak” 
is el kell fogadják, hogy a világ változik, és lehet, hogy van egy-
két dolog, amin nekünk is változtatnunk kell; vannak új megol-
dások régi problémákra, mint például a zöldhulladék elhordása 
égetés helyett. Mi is megpróbálhatjuk megérteni, hogy aki most 
jött ide, miért tart zavarónak bizonyos dolgokat, és akár elma-
gyarázhatjuk az miért alakult így.  Én régi pogányiként szívesen 
ismerkedem meg az új beköltözőkkel, érdekel a „sztorijuk”, és 
nagy örömmel fogadom, ha ők is kíváncsiak Pogányra. Aki pe-
dig most költözött, költözik ide a faluba, legyen - amennyire 
lehet - toleráns, de ugyanakkor proaktív is: ismerje meg a kö-
zösséget, a falu életét, és akkor nem érik akkora meglepetések.  
Illetve korábban már volt róla szó, hogy az önkormányzat a 
civil szervezetekkel együtt készítene egy kiadványt, amiben sok 
hasznos információ, többek között helyi vállalkozások, szolgál-
tatások és szakemberek is szerepelhetnének. Persze ahhoz, hogy 
ez az új lakók kezébe is kerülhessen, arra is szükség lenne, hogy 
ők bemenjenek az Önkormányzatra bemutatkozni.  
JZ: Sokszor elkeserít az, amikor az országos „nagypolitika” 
retorikájával és módszereivel szembesülök a falunkban.  
Miért van ilyenekre szükség egy kis faluban? Ahelyett, hogy 
segítenénk, megbecsülnénk és tisztelnénk egymást! Azt, hogy 
embereket megkülönböztessünk azok vallása, nemzetiségi hova-
tartozása vagy éppen az „őslakos-betelepült” státusza miatt, 
nem támogatom, távol áll tőlem. De felhívom a figyelmet arra, 
hogy az éremnek is két oldala van, amilyen az adjonisten, olyan 
a fogadjisten!  
 
Eddigi közösségi- és önkormányzati munkámmal azt képvisel-
tem, hogy semmilyen megkülönböztetésre ne kerülhessen sor. 
Közelednek a helyhatósági választások, így időszerűnek tartom 
közzétenni, hogy indulok polgármesterjelöltként egy olyan,  
velem együtt gondolkodó csoport támogatásával, amelynek tag-
jai képviselőjelöltként szintén Pogány község érdekeit tartják 
szem előtt, és további fejlesztését tűzték ki célul. A beszélgeté-
sünk témájához kapcsolódva jelzem, hogy minden képviselője-
lölt elsősorban POGÁNYI! Közöttük vannak, akik csak nem 
régen költöztek a faluba, és vannak, akik gyermekkoruk óta ide 
tartoznak. De egy csapat vagyunk! 
 
Viktor, köszönöm a beszélgetésre való felkérésed! Nagyon  
örülök annak, hogy erről a témáról így hármasban  
beszélgethettünk.  
 
Köszönöm Nektek a beszélgetést, a nyitottságotokat. Remélem, 
hogy ezek a mondatok segítenek jobban megértenünk egymást a 
faluban, erősítik a közösséget, és nem utolsóként árnyalják a 
szociális médiában keltett zajt. Zoli, Neked és csapatodnak pe-
dig sok sikert kívánok az önkormányzati választásokon! 
 
    Makai Viktor 

Otto Heinek Deutscher-
Nationalitäten-Angelwettbewerb 
 
Am 16. Juni, am Sonntag in der Früh war es so weit:  
Der zum 6-sten Mal veranstaltete Deutsche-Nationalitäten-
Angelwettbewerb und zugleich der 1. Otto Heinek-Gedenk-
Angelwettbewerb startete. Die Anzahl der Mannschaften war 
ein neuer Rekord, 17 an der Zahl wollten ihr Geschick unter 
Beweis stellen.  
Die Anwesenden wurden durch Anwesenheit der Witwe Otto 
Heineks, Marcsi Vereckei, seines Sohnes Péter Heinek mit  
Freundin geehrt, sie wirkten auch bei der Preisverleihung mit.  
Das Wetter war den Anglern nicht wohl gesinnt, es war schon 
früh am Morgen extrem warm, die Wassertemperatur zeigte 28 
Grad. Nach dem Anfüttern dauerte es bei den meisten lange bis 
zum ersten Biss, manche warteten vergebens…  

Am 
Nachmittag 
sollte eine 
Wetterfront 
kommen und 
eine leichte 
Abkühlung 
mit sich 
bringen, in 
den letzten 
Augenblicken 
des 
Wettbewerbs 
konnte man 

dies auch spüren, so konnte das Team des Valeria Koch 
Bildungszentrums noch den Sieg holen. 10 Minuten vor dem 
Schluss kam ein Biss, der Fang schien recht groß zu sein, im 
Sinne der Regeln muss der gehakte Fisch 20 Minuten nach dem 
Glockenklang (Ende des Wettbewerbs) ans Ufer geholt werden. 
Dies gelang den Jungs schließlich und nach dem Keschern 
zeigte der Graskarpfen 9,1 kg auf der Waage. 
 
Unter schweren Bedingungen war der Gesamtfang der 
dreiköpfigen Mannschaften 56,82 kg, 3. wurde die Mannschaft 
von Pereked mit 6,9 kg, 2. die Neueinsteiger aus Kunbaja, mit 
8,66 kg, der Titelverteidiger holte nach der letzten Sekunde 
erneut den Sieg, samt den größten Fisch: die Mannschaft des 
Valeria Koch Bildungszentrums mit 10,55 kg. Für das Team 
VUK reichten die 5,6 kg diesmal für den 6. Platz. 

Herzlichen Dank an den Hauptorganisator Zoltán Birkenstock, 
Vorsitzenden der Deutschen Selbstverwaltung in Pogány, an 
alle Unterstützer, wie die Gemeinde Pogány, vertreten durch 
Bürgermeisterin Ágnes Dragovácz, der Angelverein und an alle 
Helfer und Mitwirkende. Hoffentlich sehen wir uns nächstes  
Jahr wieder! 
    Gábor Werner  
   Geschäftsführer VUK, Teilnehmer 

Fotók: Szászi János 
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(Tizenöt év….  folytatás az első oldalról) 
 
Következménye ennek az, hogy a közmunkások, amúgy is  
sokrétű egyéb feladataik mellett, időnként bezsákolják azt és 
önkormányzatunk költségére meglehetősen borsos áron, a mi 
pénzünkön szállítják el az illetékes helyre. 
 
Jómagam is meglepődtem, amikor egy helybeli horgász szavai-
ból kiderült, ő nem tudta, hogy a park nem az egyesület tulajdo-
na. A halőr munkaköri leírásában szerepelnek azok a feladatok, 
melyek a horgászat törvényes felügyeletét hivatottak biztosítani. 
Ő nem jogosult a park felügyeletére csupán a horgászok parko-
lását kell ellenőriznie, mely szerint a horgász gépjárművét a 
kijelölt parkolóban köteles hagyni. Ezt nagyon sokan és rend-
szeresen megszegik!  
 
A minap egy úriember, kérésemre megnézte a kresztáblát és 
közölte velem, hogy az nem tiltja a parkolását, egyáltalán nem 
véve tudomásul, hogy őt a horgász szabályzat kötelezi gépjár-
műve elhelyezésére.  
 
Sajnálatos módon gyakori a parkban való parkolás esete is.  
Az elhelyezett oszlopokat megkerülve beállnak, mindent figyel-
men kívül hagyva, arra a területre is. A horgász miután a vizes 
fűből nem tudott kiállni egy nagy lendülettel kiugratta kocsiját, 
összetörve kerítésemet, kiszállt a gépjárműből megnézte kárát 
majd ügyet sem vetve a többire, elment. 
 
A parton egyik reggel szanaszét szórva voltak bútordarabok, 
melyeket egy kényelemre vágyó horgász hagyott ott. A park a 
pihenést hivatott szolgálni és azt hiszem, hogy jogos, ha azt 
mondom elsősorban nekünk pogányiaknak.  
 
Nem értem, hogy mi jogon ver fel egy féltucatnyi idegen ember 
sátrakat a helyszínen és tölt el itt egy hétvégét. Ki az, aki erre a 
törvénytelen dologra engedélyt ad és milyen jogon, hisz tudjuk, 
hogy az ilyen „vadkempingezés” sehol sem megengedett.  
A látszat az, hogy engedélyezés nélkül tesznek olyasmit, amire 
nincsen joguk.  
 
Az útszakasz életveszélyes! Az utóbbi egyetlen év alatt becslé-
sem szerint, mind a személy, mind a teherforgalom hozzávető-
legesen megtízszereződött! Ha tévedtem, akkor maximum az 
alábecsülés esete állhat fenn. Nem kellene megvárni, amíg vala-
mi nagyobb baj nem adódik. Két alkalommal láttam az árokban 
gépkocsikat gyors hajtás miatt.  
 
A gyalogos forgalom a Falucska felé, a babakocsis kismamák, 
sétáló és kocogó lakótársaink, valamint zarándokok növelik az 
út kihasználtságát. Ne feledjük, hogy nincsen járda és annak 
létrehozására hely sincsen. Ide csak „fekvőrendőrök” elhelyezé-
se az, amely lassúbb vezetésre kényszerítheti a gyorshajtókat. 
Meggyőződésem, hogy csak a fizikai akadályok azok, melyek 
eredményre vezetnek, úgy, mint a fal, kerítés.  
 
Lakosságunk szívesen lát minden vendéget, de nem kívánatosak 
településünkön e leírt személyek, akik értékeink rombolását 
végzik. Ilyen volt az a féltucatnyi csapat, mely a tóhoz érve 
kitépte az útszéli oszlopokat, majd a maradékot kirúgva, törte 
össze. 
 
Számomra úgy tűnik, hogy ideje lenne komolyabban vennünk 
értékeink védelmét, mert ellenkező esetben utódaink nem fog-
ják élvezni a nehezen létrehozott dolgainkat.  
 
Az önkormányzat, mint nevében is benne van, mi vagyunk.  
Ne úgy tekintsünk rá, mint egy kívülálló szervre, hanem érez-
zük a sajátunknak, mely képviselőin és polgármesterén keresz-
tül a mi érdekünket kell, hogy képviselje. 
 
    Dragovácz Márk 

(Tűzoltó tábor….  folytatás az első oldalról) 
 
Tavaly a tűzoltó elsősegélynyújtást tanultuk meg, idén a hang-
súly a korlátozott látási körülmények között való tájékozódáson, 
mozgáson, mentésen volt, s ez utóbbinak különféle változatain: 
mentés egyénileg és csoportosan, mentőeszköz használatával és 
anélkül. A Polgárőr Szövetségtől „részeg” és „drogos” szem-
üvegeket kaptunk kölcsön, és a feladatok egy részét ezzel a ne-
hezítéssel igyekeztünk végrehajtani, ami sok vicces helyzettel és 
nagy nevetésekkel járt együtt. Kipróbáltuk az elakadt autók 
mentéséhez használatos úgynevezett vonszolót – a Faluház előtt 
egy személyautót tudtunk az eszköz segítségével, kézi erővel, 
métereken át húzni - mindenki nagy meglepetésére.    

Ami bevált, azt megtartottuk: minden tábori napon más gyerkőc 
irányította a két csapat: Pogány/1 és Pogány/2 életét. Beszélget-
tünk a füst tulajdonságairól, arról, hogy mi a teendő tűz észlelé-
sekor; megismerkedtünk a tűzvédelmi jelzésekkel és a tisztító-
szereken lévő veszélyt jelző piktogramok jelentésével.  Gyújtot-
tunk tálcatüzet és poroltóval szakszerűen el is oltottuk. Voltak 
számháborúk, játékok, fagyizások, és sok-sok locsolás – volt, 
hogy egy Pogányon áthaladó biciklis túracsapat kisdiákjait is 
felfrissítettük, saját kérésükre, élükön a tanár nénivel.  
 
A tábor oklevélátadással zárult, sok új barátság született és a 
gyerekek a tűzoltó ismereteken túl, egy sor közösségi élménnyel 
lettek gazdagabbak.  
 
Köszönöm a tábor előkészítésében és lebonyolításában nyújtott 
segítségét a Pogányi Önkormányzatnak, a „Pogányért” Alapít-
ványnak, a Megyei Polgárőr Szövetségnek, Méhész Amandá-
nak, Fejes Andreának, Deák Máténak, Szőke Szabolcsnak,  
Balogh Fanni grafikusnak és Bauer Anikónak, Egerágról. 

  Kordé Norbert 

Vandál kezek az evangélikus temetőben összetörték az egyik 
lámpát.      Fotó: Herényi Gejza 

Fotó: Kordé Norbert 
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Alpesi nyelvi tábor Ausztriában 
 
A Miniszterelnökség a nemzetiségi pályázatok keretében pályá-
zatot írt ki a "Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, 
népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok  
megvalósítására".  
 
Pályázati kategória kódja:  NEMZ-TAB-19  
Pályázatkezelő: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt 
A pályázati költségvetés és azt 250.000 Ft-tal kiegészítő  
(4 tanuló részvételi díja) Pogány Község Önkormányzat  támo-
gatásával, továbbá önköltséges alapon utazó szülők részvételé-
vel 41 fő vett részt az "Alpesi, erdei, nyelvi tábor " programjain. 
Időpont: 2019.07.28.2019.08.02. 6 nap/5 éjszaka 
Helyszín: Ausztria - Karintia - Obervellach 
 
A gyerekek délelőtt nyelvi órákon 
bővítették tudásukat, majd a  
tanultakat különböző kommunikáci-
ós feladatok keretében  
alkalmazták.  A délutánokat kirán-
dulással, túrázással, fürdéssel töltöt-
tük. Így másztuk meg a 
Gruppenstein és Ragga-
szurdokokat, majd az augusztusi 
hőségben a Mölltaler- glecsser 
(2800m) havas lejtőin csúszkáltunk.  
Bemelegítésként a Goldegg 
(1200m) síparadicsom lankáin tú-
ráztunk, "fánkoztunk".  Eljutottunk 
az Ankogel (2636 m) és a Schareck 
(3105 m) tetejére, ahonnan pompás 
panoráma keretében több 3000 m 
feletti hegycsúcsot csodálhattunk 
meg.  
 
Heiligenblut mellett egy patakban aranymosó program kereté-
ben hegyikristályokat, piritet találtunk. Akinek nem sikerült 
néhány arany rögöcskére lelnie, az a shopban pár Euro-ért  
pótolhatta az élményt.  
Gmündben a Porsche Múzeum izgatta fel a fiúk érdeklődését, 
míg a lányoknak a patak partján lévő szabadtéri kovácsoltvas 
kiállítás alkotásai tetszettek jobban. Hütte - parti keretében  
három születésnapot is együtt ünnepeltünk a kirándulás során.  
A csütörtöki zenés estet és azt kísérő programokat, fáradságot 
nem ismerve élvezte gyermek és felnőtt egyaránt. 
Hazafelé jövet Klagenfurtban a Minimundust (40 ország 160 
nevezetes épületét 1:25 méretarányú makettje) és mambákat, 
kobrákat, csörgő- és óriáskígyókat, krokodillokat, óriásteknőst, 
varánuszt, leguánt, skorpiókat, bemutató terráriumot látogattuk 
meg Ausztria legnagyobb hüllőparkjában. 
Az utazáshoz az autóbuszt a Data-busz biztosította, amit szemé-
lyesen a cég vezetője Brecska Csaba vezetett.  Odafigyelő, ma-
gas színvonalú technikai tudásának köszönhetően biztonságban 
éreztük magunkat.  
 
A kísérő szülők mindenre kiterjedő 0-24 órás gondoskodásának 
köszönhetően semmiben sem volt hiányunk. Az utazás előkészí-
tésében Müller Dóra tanárnő volt segítségemre, amit ezúton is 
köszönök. 
A pogányi önkormányzat képviselőtestületének is köszönöm, 
hogy 4 tanítványunk számára tették lehetővé ezeket a  
felejthetetlen napokat! 
Kiváló, összehangolt, szuper csapatként töltöttük el közösen a 
hetet. Remélem lesz még folytatása! Rajtam nem múlik. 
 

Szélig Terézia, tagintézmény-vezető 
 
 
 
 
 
 

Augusztus 20-án, az idei új kenyeret Hajduch-Szmola 
Patrik evangélikus lelkész és Cziglányi Zsolt katolikus 
plébános szentelte meg. Az eseményen közreműködött 
a Bokréta Hagyományőrző Egyesület. 

Kovács-Werczel Virág a 

Schareck (3105m) tetején. 

Útban az Ankogel  

(2636m) tetején 

a Hannover - Hütte  felé.  

Feladatok a helyi  

természettudományi  

kiállításon. 

Obervellach polgármestere,  

Anita Gössnitzer is fogadott bennünket.  

Az aranymosás titkos  

rejtelmeire figyelve. 
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- A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladé-

kot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése csak 

kis adagokban történhet. Az égés folyamatának gyorsítására 

szolgáló segédanyag használatát kerüljük! Kommunális hulla-

dék égetése tilos! 

- Az égetés végén gondoskodni kell a tűz végleges elol-

tásáról belocsolással, vagy vékony földréteggel történő lefedés-

sel. 

- A tüzelés helyén olyan eszközöket és felszereléseket 

kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadá-

lyozható, illetőleg a tűz eloltható. 

Ezek a logikus és egyszerű szabályok segítik a bosszúságmentes 

és biztonságos belterületi égetést. 

Mi a helyzet a KÜLTERÜLETI égetéssel?  

A Pogány mellett elterülő dombokon lévő kiskertek, szőlők, 

gyümölcsösök esetében ugyanezek a szabályok alkalmazhatók.  

Amennyiben nagyobb léptékben, mezőgazdasági és erdőgazdál-

kodási területeken szeretnénk „tüzeskedni”, akkor a következő 

szabályokat kell ismerni: 

-A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, avar, illetve a 

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék sza-

badtéri, irányított égetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen 

engedélyeztetni kell.  Kérelem minta az alábbi linken érhető el: 

http://baranya.katasztrofavedelem.hu/letoltheto-tuzvedelmi-

dokumentumok-nyomtatvanyok 

-Az irányított égetésre vonatkozó kérelmet legkésőbb az égetés 

tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani elbírá-

lásra az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (Pogány esetében a 

Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek, 7630 Pécs, Engel J. 

u. 1.). 

-Fontos, hogy égetés 10 hektárnál nagyobb területen csak sza-

kaszosan végezhető, csak az egyik szakasz felégetése után lehet 

a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. Tűzgyújtási tilalom 

esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, 

ha azt egyébként más jogszabály megengedi és az irányított 

égetésre engedély lett kiadva. Jogszabálytól eltérő vagy hatósá-

gi engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvé-

delmi bírságot von maga után.  

-Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak 

az erdőgazdálkodónak vagy az erdő tulajdonosának írásbeli 

engedélyével rendelkező személy jogosult. Nagyon fontos tud-

ni, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett 

égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, 

amelyet 24 órával a tevékenység megkezdése előtt az illetékes 

tűzoltósághoz be kell jelenteni.  

-Még egy nagyon fontos szabály: elektromos vezetékek alatt, és 

azok 5 méteres közelségében a tűzgyújtás tilos! 

Igyekeztem röviden, érthetően összefoglalni az égetéssel kap-

csolatos tudnivalókat. Ha maradt kérdés, forduljanak hozzám 

bizalommal! 

    Kordé Norbert 

Mikor szabad égetni? 

Sokszor felmerül a kérdés, ha tűzgyújtási tilalom van, szabad-e 

égetnem a kertemben, süthetek-e szalonnát? Tegyünk tisztába 

pár dolgot! 

Mit is jelent a tűzgyújtási tilalom? 

Tűzgyújtási tilalom – új nevén fokozott tűzveszély időszaka - 

idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásítá-

sokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi 

ingatlanokon (hogy mi az erdő és a fásítás fogalma azt megha-

gyom a jogászoknak, a lényeg, hogy ahol 5-nél több erdei fa 

van, ott érvényesek a szabályok, de a gyümölcsösök nem tartoz-

nak ide). Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó 

helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és 

gazégetés is külterületen. (Erdőterületen nem minősül tűzgyúj-

tásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő esz-

köz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.) 

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható! 

A tűzgyújtási tilalom  kihirdetésének van egy területi, és egy 

időbeli hatálya. Ez azt jelenti, hogy meg kell tudnunk, hogy a 

tűzgyújtási tilalom országosan van kihirdetve, vagy csak bizo-

nyos megyékre. Amikor ezt a cikket írni kezdtem, 12 megyére 

volt érvényben a tilalom, de Baranya megye (2019.03.03.) nem 

volt közöttük, mire azonban a végleges változat megszületett, az 

egész országra kiterjesztették. Az időbeli hatály pedig azt jelen-

ti, hogy tudnunk kell mikor lett kihirdetve, nem lett-e vissza-

vonva, azaz érvényes-e a tilalom az égetés időpontjában. A 

www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról szóló térké-

pet, ha bizonytalanok vagyunk, itt naprakész információt talá-

lunk. 

Összefoglalva: ha a helyszín, ahol tüzet akarunk gyújtani nem 

külterület, vagy külterületen van, de nincs erdő, fásítás 200 m-

es körzetében, akkor hiába van tűzgyújtási tilalom, lehet tüzet 

gyújtani (parlag- és gazégetés kivételével), természetesen a sza-

bályok betartása mellett.  

De továbbra se felejtsük: a BELTERÜLETI kerti és növényi 

hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján 

tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterüle-

ti ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés 

feltételeit, körülményeit.  

Pogányban a 6/2011 önkormányzati rendelet szabályozza az 

avar és kerti hulladékok nyílttéri égetését, tehát lehet égetni. 

Nézzük, főbb pontokban mit enged, és mit tilt a rendelet. 

- Csak a másképp (komposztálás, zöldjárat elszállítás) 

nem hasznosítható kerti hulladék semmisíthető meg égetéssel. 

Lábon álló növényzet égetése tilos! 

- Csak hétfőn és pénteken, a 14 órától 18 óráig tartó 

időszakban szabad kerti hulladékot égetni, a lakókörnyezet le-

hető legkisebb zavarása mellett. Tilos az égetés ünnepnapokon, 

és - mint a korábbi cikkben is szó volt róla - párás, ködös, esős 

időben, erős szélben. 

- Megfelelően kialakított tűzrakó helyen, biztonságot 

nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy 

folyamatos felügyelete mellett lehet égetni. 
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Aratónap Pogány  
 
A Pogányban élő német nemzetiségi közösség évről évre igyek-
szik a hagyományos eseményeket feleleveníteni. Résztvevői 
lehettünk már a Szórásnak, a Májusfaállításnak, és kitáncolás-
nak, vagy a hagyományőrző disznóvágásnak. Idén a hagyomá-
nyok sora az aratás felidézésével bővült. 
 
Általában Péter-Pál idején már olyan állapotban volt a gabona, 
hogy hozzá lehetett fogni a betakarításhoz. Mi egy héttel  
később, július eleji szombaton gyülekeztünk a falu határában, 
hogy megnézzük, hogy ment ez kb. 60-70 évvel ezelőtt.  
Ezt az emberpróbáló nehéz munkát akkoriban kézi erővel  
végezték. Sok ember munkáját igényelte, ugyanakkor közösség-
építő ereje is volt. Akárcsak ennek az eseménynek. Szép szám-
mal összegyűltünk, sokan népviseletben. A falu rangidősei a 
munkához öltözve. Láthattuk a betakarítás során használt  
eszközöket, sarlókat, kaszákat, cséphadarókat.  
 
Az aratást hagyományosan a férfiak végezték, míg a maroksze-
dés az asszonyok tudománya volt. A délelőtt folyamán a  
cséplésből is ízelítőt kaphattunk. Csodálattal és tisztelettel  
figyeltük, hogy túl a 80., ill. 90. éven milyen lelkesedéssel,  
milyen energiával tudták bemutatni időseink a már rég nem 
gyakorolt, de soha nem feledett munkafolyamatokat. Persze 
minden generáció kipróbálhatta, hogy mit tud kezdeni ezekkel a 
szerszámokkal.  
A gyerekeket lovaskocsi vitte körbe a falu határában, legna-
gyobb örömükre. Az árnyas fák alatt terített asztal, szalonna, 
hagyma, zsíroskenyér várta a csemegézni vágyókat. Az elma-
radhatatlan arató pálinka és egyéb frissítők. Kellemes piknik-
hangulat, beszélgető, vidám vendégsereg. Még a nagy meleg 
sem vette kedvét senkinek.  
 
Fantasztikus ötlet, sikeres szervezés, kellemes program!  
Ez előzte meg a Német esti programot. A nagy meleget kissé 
kipihenve gyülekeztünk a Faluháznál felállított új sátorban.  
A műsor kezdetén az iskola dalos leánykái énekeltek német 
népdalcsokrot, valamint néhány dal erejéig a Német Nemzetisé-
gi Vegyeskórus is fellépett, de a Bayerkrainers Trió gondosko-
dott az este és éjszaka kitűnő hangulatáról és a talpalávalóról.  
 
Finom ételek és italok mellett szórakozhattak a szép számmal 
megjelent résztvevők, kicsik és nagyok. Ez a jókedvű mulatság 
méltó zárása volt a délelőtti kellemes múltidéző programnak.  
Érdemes felidézni a pogányi honlapon megtalálható kiváló  
fotók nézegetésével ezt a szép napot! 
 

   Juhászné Koltai Zsuzsanna 

NEMZ-KUL-19-1422 



8 

Kiadja a Pogányért Alapítvány, 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. 

Adószám: 18323643-1-02 email: poganyihirek@gmail.com 

Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság 

Megjelenik 240 pld-ban, időszaki kiadványként. 

Terjeszti a Pogányi Önkormányzat, 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. 

Nyomdai munkák: Capillatus Kft. Felelős vezető: a kft. ügyvezetője 

A Faluház szeptemberi programjai 
 

NYITVATARTÁSUNK: 

HÉTFŐ: 10-16-ig. 

KEDD - PÉNTEK : 14-20-ig. 

 

KONDITEREM NYITVA TARTÁSA 

HÉTFŐ: 12-16-ig, 

KEDD: 14-20-ig, 

SZERDA: 14-19-ig, 

CSÜTÖRTÖK: 14-17 óráig, 

PÉNTEK: 14-20-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 hétfőn, 10-12 óra között 

tartjuk, utána a Védőnő tart tanácsadást. 

 

Családsegítő szolgálat 

Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője, 
Kajtár Anita minden hónap második hétfőjén 10:30-tól 12:30-ig 
ügyfélfogadást tart a pogányi Faluház épületében. 
A családsegítő telefonos elérhetősége: +36-30/476-1385. 
 

Evezős ergométer  
A Magyar Ergométer Szövetség egy pályázat keretében, ingyenes ki-
próbálásra, 3 hónapra kihelyezett 2 db evezős ergométert a Faluházba. 
Jöjjenek, próbálják ki ezt a hatékony sporteszközt, a Faluház nyitvatar-
tási idejében! 
 

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. szeptember 27. péntek, 19 óra. 
 

Magyar Népmese Napja 
Benedek Elek születésnapja alkalmából megrendezzük a Magyar Nép-
mese Napját: zenével, énekkel és természetesen mesével. Turka, a 
táncoló kecske című népi mulatságot láthatja a falu apraja-nagyja.  
Közreműködnek: a Dallam Zeneiskola növendékei. 
A belépés díjtalan! 
Időpont: 2019. szeptember 30. hétfő, 17 óra. 
 

Könyvtár hírei 
2019 januárjától továbbra is lehetőség nyílik az alábbi folyóiratok  
helyben olvasására: Szabad Föld, Nők Lapja, Praktika, Dörmögő Dö-
mötör, Turista, Földgömb. 
Minden pénteken ingyenes könyvbörzét tartunk, jöjjenek, válogas-
sanak 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! 

Helyhatósági választások 2019. 
 
Szerkesztőségünk lehetőséget kíván biztosítani a  
polgármester-  és a képviselőjelöltek bemutatkozására. 
Kérjük, hogy aki élni szeretne ezzel, legkésőbb  
szeptember  9-ig juttassa el bemutatkozó írását maximum 
1/2 A4-es oldal terjedelemben a szerkesztőség  
email címére.  
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