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Tisztelt pogányi Lakótársaim, tisztelt Olvasók! 

Az újság hasábjain is szeretném köszönetemet  
kifejezni, hogy Pogány választásra jogosult  
lakossága az országos átlag feletti arányban vett 
részt a helyhatósági választáson! Ez számomra  
annyit jelent, hogy a lakosság  
többsége szavazatával is jelezte,  
milyen irányt tart kívánatosnak a 
település fejlődése vonatkozásában. 
Egyben sajnálom, hogy több mint 
négyszáz lakótársunk nem élt a  
lehetőséggel, hogy beleszóljon a 
település polgármesterének és  
képviselőinek kiválasztásába. Én és 
képviselőtársaim azért és úgy fogunk 
dolgozni, hogy minden pogányi  
lakos előtt világos legyen, közösen 
(Önökkel közösen) kívánjuk működ-
tetni és fejleszteni településünket, 
megadva a lehetőséget a vélemények 
kifejezésének, a segítő szándék  
kiteljesedésének. Adjunk tartalmat szlogenünknek: 
„Pogányban egy család lakik, 1200-an vagyunk”. 
E helyütt is köszönöm a faluért végzett munkáját a 
leköszönő Polgármester asszonynak, Dragovácz 
Ágnesnek és a korábbi képviselőtestület tagjainak. 
Kijelenthetem, hogy jól működő települést,  
gazdaságilag stabil költségvetést vettünk át, amely 
jó alapot képez terveink megvalósításához. 

A magam és képviselőtársaim nevében köszönöm a 
Helyi Választási Bizottság tagjainak és a delegál-
taknak a precíz és korrekt munkát. 
Természetesen köszönöm mindazoknak, akik  
bizalmat szavaztak nekem és képviselőtársaimnak! 

Ugyanakkor nem csak nekik, hanem 
minden pogányban élő embernek 
szeretnénk olyan élhető települést 
biztosítani, ahol nem csak laknak, 
hanem élnek is a családok. 
Közösen Pogányért jelmondattal 
mutatkoztam/mutatkoztunk be a 
választásokat megelőzően, és ma is 
így gondolom: a jövőnk az együtt 
gondolkodásban és a közös  
cselekvésben rejlik.  
Ennek jegyében szeretném felkérni 
minden Pogányért tenni akaró és 
tenni képes lakótársamat, hogy  
segítse a falu fejlődését ötleteivel, 

kapcsolataival és munkájával! Külön kérem a  
szavazáson indult, de képviseleti  
megbízást nem szerző jelölteket, hogy az  
eredményt semmi képpen se kudarcnak tekintsék, 
hanem a megszerzett szavazatokat inspirációnak a 
további, településünkért végzett munkájukhoz! 
Várjuk Őket is szeretettel a közös munkában. 
Sok sikert kívánok Pogánynak a következő évekre! 

Juhász Zoltán polgármester 

Megtiszteltetés volt 
Megtiszteltetés volt számomra, hogy Pogány  
polgármestere lehettem. 
2006. október 1-i önkormányzati választáson  
kaptam meg első ízben Pogány lakóinak bizalmát 
ahhoz a munkához, amit 13 évig, három választási 
cikluson keresztül végeztem. Megtisztelő, felemelő, 
felelősséggel bíró hivatás volt szülőhelyem első 
emberének lenni. Igyekeztem szolgálni falunkat 
szeretettel. Képviselőtársaimmal együtt sok-sok  
lehetőséggel éltünk, sok pályázattal sikerült forrá-
sokat nyernünk, amit falunk fejlődése érdekében 
megvalósítottunk. Ez idő alatt kiváló kollégákkal 
dolgozhattam együtt, büszke vagyok arra, amit  
közösen létre hoztunk. Ebben az évben  40 éves 
munkaviszonyom alapján a nők kedvezményes  
nyugdíjazásával lehetőségem volt választani, „igazi 
nyugdíjas” leszek, vagy megpróbálom az újbóli 
megmérettetést. Úgy döntöttem, hogy a 2019-es 
önkormányzati választásokon nem kívánok  
elindulni. Olyan életszakaszba értem, hogy az  
elkövetkezendő években eldönthetem, mivel szeretnék 
foglalkozni. Hosszú a bakancslista, ami megvalósí-
tásra vár. 
Az új polgármester és testülete tudom, hogy  
felelősséggel folytatja a már megkezdett munkát, 
eleget tesznek a választóknak tett ígéreteiknek.  
Kívánom, hogy sikeres  önkormányzatunk legyen, 
sikeres polgármesterrel, testülettel, mert mi  
Pogányiak csak így nyerhetünk! Minden lakónak jó 
egészséget, boldog éveket, sok szerencsét kívánok! 

Tisztelettel: Dragovácz Ágnes 

Polgármesteri köszöntő 

Gondolatok választás után 
Felszállt végre a fehér füst. A mérsékelt és  
kulturált kampány után megválasztásra került  
településünk polgármestere és képviselőtestülete. 
A választás előtti időszakban egy lényeges  
tapasztalatot szereztem. Lakótársaim jelentős része 
nem ismeri a jelölteket. A Pogányi Hírekben  
megjelentett bemutatkozás nem jelent ismertséget, 
ily módon a választó a városokhoz hasonlóan  
csupán az ígéretekre, vagyis a jelölt vágyaira  

A leköszönő polgármester asszony átadja az a 
„település kulcsá”-t Juhász Zoltán 
polgármesternek 

Fotó: Molnár Judit  

folytatás a 2. oldalon... 
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támaszkodhat. Kisebbségi önkormányzati tagjaink névsora is 
ismertté vált. A lényegen túl vagyunk, hihetnénk, de az igazság 
nem ez. Az igazi munka most kezdődik. Megoldásra váró és 
véget nem érő feladatok egész sora fogadja az elkövetkező  
időszakban mindazokat, akik az ebben való részvételt önként 
vállalták, és akiket a választói többség erre alkalmasnak tartott.  
Képviselőtestületünk összetétele vegyes, egy része már  
gyakorlattal rendelkező, a feladatokat jól ismerő tag, akár a  
polgármester személye. Más részt most ülnek első alkalommal 
olyanok is a képviselői székekbe, akiknek az előttük álló  
feladatok újszerűnek fognak tűnni, de eddigi tevékenységükkel 
kivívták a választók bizalmát. Nem szabad megfeledkezni  
azokról a lakótársakról sem, akik jelenleg nem kerültek  
megválasztásra, de munkájukkal segíthetik közösségünk  
fejlődését. Csak remélni merem, hogy nem kudarcnak tudják be 
esetüket és nem fordítanak hátat a közszolgálatnak. 

 Az önkormányzati munka belülről egészen másként fog tűnni 
mindazoknak, akik most találkoznak vele ilyen formában  
először. Sok ember, sok jogos vágyát kellene teljesíteni olyan 
módon, hogy a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezettel 
nem rendelkezik az önkormányzat. A lakosságnak vannak  
közös érdekei és valljuk meg, bizony sok esetben érdek-
ellentétek is előfordulhatnak. Ebben a szövevényes 
„zűrzavarban” kellene igazságosan, mindenki számára  
megfelelő módon meghozni a döntéseket, megvalósítani a  
törvény adta lehetőségeket. 

 Igen, a törvény adta lehetőségek. Közülünk már eltávozott ifjú 
képviselőtársunk testületi ülésen előterjesztette vágyait. Ezek 
után a jegyző közölte vele, hogy ezt nem lehet. Miután újabb 
ötletekkel állt elő újabb jegyzői figyelmeztetés érkezett.  
„Te mindenre csak nemet tudsz mondani” - reagált rá. Igen, ez 
valóban így van, amennyiben a testület olyan határozatott akar 
hozni, mely törvénysértő. Mondhatjuk, a törvényességi  
felügyeletet látja el a „laikus” de jóindulatú testület felett. 

 Az idősebb nemzedék még emlékszik, amikor az akkori  
tanácstagok meghatározott területet képviseltek, vagyis az  
utcákra felosztott falut ki-ki saját lehetőségei szerint próbálta 
segíteni. Elképzelhető, hogy milyen nehéz volt egyezségre jutni 
egy épülő járda esetében, amikor sehol a faluban még nem volt 
járda. Tudva azt, hogy esetleg a mi utcánkban csak három év 
múlva valósulhat meg a beruházás. 

 Valamennyien tudjuk, hogy a képviselet, mindenki számára 
való megfeleléssel, nem képzelhető el. Azt is tudjuk, hogy  
minden, falunkat érintő döntés előbb-utóbb valamilyen módon 
mindenkire hatással lesz. Az ilyen jellegű tevékenység a  
lakosság támogatása nélkül szinte lehetetlen, vagy csak részben 
lehet sikeres. Valamennyiünk összefogása nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy élhetőbbé váljon Pogány. Gondolom, hogy ezek a 
vágyak joggal jelentkeznek bennünk, de kinek-kinek magának 
is tudnia kell, hogy csak akkor teljesülhetnek, ha lehetőségünk 
szerint mi magunk is teszünk érte. 

Dragovácz Márk 

Így is lehet 
 Nemrégiben, egy vasárnap 
reggel meglepetten láttam a 
tóparton az útszéli kereszt  
mellett két fiatalembert 
szorgoskodni. A meglehe-
tősen rossz állapotban lévő 
kovácsoltvas kerítés már 
megkopott, rozsdamarta 
állapotát újították fel.  
„Mi ezt vállaltuk el a  
közösségünkért” – hangzott 
a magyarázat. Követendő 
példamutatás! Jó lenne, ha 
akadna egy helybeli  
hozzáértő szakember, aki a 
feliratot szakszerűen  
restaurálná, hogy teljes 
pompájában váljék láthatóvá 
a ránk maradt emlék. 

Közlekedési kulturálatlanságaink 
 Nyilvánvalóan, mindenki közlekedik. A gyalogos következő 

alkalommal beül 
gépkocsijába vagy 
a gépkocsivezető 
gyaloglásra kény-
szerül. Az út 
mindkét esetben 
szükségeltetik, így 
vagy amúgy.  
Ennek ellenére a 
gépkocsivezetők 
mindig kezükben 
érzik, a nagyobb 
hatalmat. Belterü-
leti útjaink állapo-
ta közismert min-
denki számára, 
éppen ezért volt 
örvendetes az  
értesülés, mely 
szerint a Rákóczi 
út buszmegállótól 
a Falucskáig terje-
dő szakasza felújí-
tásra kerül. Annak 
rendje és módja 
szerint az önkor-

mányzat értesítette az érintett lakókat a munkálatokról és arról, 
hogy az útszakasz, ezen időszak alatt, a gépjármű forgalom elől 
időszakosan zárva lesz. Szemem előtt zajlottak le az esemé-
nyek, melyeket ezúton adok közzé okulásul, hogy most, amikor 
kaptuk az ismételt örömhírt az újabb szakasz aszfaltozásáról, ne 
kövessük el ugyanazokat a hibákat. A munkálatok elkezdése 
előtt lezárásra került az útszakasz ill. az arra rávezető utak is. Ez 
a szokásos módon az útra merőleges műanyag szalaggal történt, 
mint azt másutt is teszik. Az érkező gépjárművek vezetői rövid 
időn belül úgy szaggatták le a szalagokat, mint tovább haladá-
suknak komoly akadályát. Ekkor a kivitelező a következő meg-
oldást alkalmazta. A szalaggal lezárt szakasz bejáratához egy 
dolgozót állíttatott oda, akinek feladata az volt, hogy a behajtani 
szándékozónak elmondja, ez a szalag azért van kihúzva, mert 
ide nem lehet (szabad) behajtani az ott folyó munkálatok miatt. 
Két dolgozó panaszolta el, hogy egy gépjármű fellökve a kitett 
bójákat, őket arra kényszeríttette, hogy félreugorva védjék testi 
épségüket. 

...folytatás az 1. oldalról Gondolatok választás után 

Akikbe bizalmunkat helyeztük Fotó: Juhászné Koltai Zsuzsa 

A képen: Hart Károly és Márton Béla, egy napot szánt az  
önként vállalt munkára  Fotó és szöveg: dm 

folytatás a 3. oldalon... 
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Másik lakótársunk, miután letépte az őt, akadályozó szalagot, 
bement a házába, majd a pár perc múlva őt követő jármű,  
a szalag hiánya miatt, elérkezett ahhoz a szakaszhoz, ahol már 
nem tudott tovább menni. Ezek után a vezetője - természetesen 
átkozódva - szidta az önkormányzatot, a kivitelezőt, mert  
nincsen lezárva az út, nem tudva azt, hogy pár perce az előtte 
haladó „szüntette meg a lezárást”. 
A Falucska felé haladó, a szalaghoz érve kiszállt a járműből, 
kikötötte a szalagot majd átment, és ezután visszakötötte azt. 
(Ez volt az értelmesebb!) Igen ám, de jött vele szembe a  
következő türelmetlenebb, aki a többséghez hasonlóan dühösen 
letépte és otthagyva azt, megindult a szemközti irányba,  
mígnem pár méter után vele szemben jött a forró aszfaltot terítő 
gép az úthengerrel. Szitkozódását hallottam, de hogy valójában 
kit szidott, azt nem tudom. 
Tanulságként erről a két napról minden negatív példát lehetne 
tanulmányozni azzal a céllal, hogy a küszöbön álló további  
útfelújításokkal ne tegyük már magunkat nevetségessé,  
örvendezzünk az azt követő javulásnak. Az átmeneti  
kellemetlenségeket próbáljuk meg kulturáltan elviselni. 

 Fotó és szöveg: Dragovácz Márk 

Kirándulás Györkönyben 
Az embert mindig foglalkoztatta, hogy honnan jött, honnan 
származik. Mondhatnánk, hogy ez volt a vezérszála annak a 
kirándulásnak, melyen a német nemzetiséghez tartozók egy kis 
csoportja vett részt. Azonban nem csak erről szólt az a három 
nap, hanem az egységről, a kapcsolatokról és a jövőről is. 
Megjártuk Baját, Kalocsát, Györkönyt, Simontornyát, Gyönköt 
és Bátaszéket. A sok élményt, a megható pillanatokat nehéz pár 
mondatban megfogalmazni. 
Utunk első állomása Baja volt, ahol a Bajai Német Önkormányzat, 
a Bácskai Németekért Közalapítvány és a Bácska Német Kultu-
rális Egyesület a Magyarországi Németek Általános Művelődési 
Központjával egyeztetve eredeti nagyságban egy „Ulmer 
Schachtel“-t, ulmi dereglyét építtetett. Emléket állítva az ősök 
számára, kiknek többsége a Dunán érkezett az új hazába. 

Ezután Kalocsa következett, ahol a Nagyboldogasszony-
főszékesegyházat és a Paprika Múzeumot látogattuk meg. 
Megérkezve Györkönybe úgy éreztem, hogy otthonról 

...folytatás a 2. oldalról Közlekedési kulturálatlanságaink 

(Pogányból) haza tértem. Szinte beleszédültem a sok emlékbe, 
mely rám zúdult. Jó volt látni az ismerős arcokat, akik úgy  
köszöntöttek, mintha csak tegnap találkoztunk volna utoljára. És 
nem csak engem, hanem mindannyiunkat, mert a györkönyi 
svábok ilyenek. Volt részünk borkóstolókban, pincelátogatásban, 
közös éneklésben a györkönyi kórussal, megható pillanatokban. 
Ha valaki igazi kikapcsolódásra vágyik, akkor ide kell elmennie. 
A Pincefalu mintegy 310 pincéje közt sétálva megfeledkezhe-
tünk a hétköznapokról. 
Vasárnap, míg páran az evangélikus istentiszteleten vettünk 
részt, addig a többség ismét ez emlékeket kutatta és ellátogatott 
a simontornyai várba. 
A haza vezető út első állomása Gyönk volt, ahol a gazdagon 
berendezett Német Nemzetiségi Tájházat és az evangélikus 
templomot csodálhattuk meg, majd a Német Nemzetiségi  
Önkormányzat vendégszeretetét élveztük. 
Kirándulásunk utolsó állomása Bátaszék volt. Piknikeztünk a 
2016-ban „Az év európai fája” címet elnyert molyhos tölgynél, 
végig sétáltunk a Nemzetiségi Német Tanösvényen, és  
megismertük a Nagyboldogasszony templom történetét. Itt sem 
maradhatott el találkozónk a helyi német nemzetiség  
képviselőivel. 
A számtalan élmény és emlék közt kiemelt helyet foglalnak el 
kórusunk énekei, melyeket utunk során számtalan helyen  
bemutattak. 
És hogy nem csak a múltunk után mentünk, hanem a jövőnk 
alakulását is megalapoztuk, nem bizonyítja más jobban, mint-
hogy együttműködési megállapodásokat kötöttünk a györkönyi, 
a gyönki és a bátaszéki Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal. 

Tihanyiné Dobrádi Aranka 

Fotó: Matulik Péter 
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NNÖP hír 
Október 24-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat megtartotta 
alakuló ülését, melyen a megválasztott képviselők magyar és 
német nyelven is esküt tettek. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat testületét a következő 

személyek alkotják: 

Birkenstock Zoltán  
elnök (b1) 

Tihanyiné Dobrádi Aranka 
elnökhelyettes (j2) 

Antalné Birkenstock Erika 
(b2) 

Pálmainé Mercz Beáta (b3) 
Szászi János (j1) 

HIRDETÉSEK 

Ismét trafik a faluban. 

Az Öreg Halász sörözőben. 
Nyitva tartás:  

Hétfőtől – vasárnapig:  
7-12 óráig 

15-21 óráig 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Helyi termesztésű bio - savanyúkáposzta eladó! 

Érdeklődni: 72/425-546 telefonon 
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A pogányiak egészségéért 
interjú Dr. Gábriel Andreával 

 Dr. Gábriel Andrea évtizedekig látta el a háziorvosi szolgá-
latot Pogányban. Ezúttal nyugdíjba vonulása okán emlékezik 
vissza hivatásával töltött éveire. 

Elsőként meséljen egy kicsit a hivatásáról.  

Mi volt a motivációja, hogy ezt a pályát választotta? 

Mikor és hogyan kezdett el praktizálni? 

 - A gimnáziumban még külkereskedelmi szakra készültem 
(német, orosz, francia). Érettségi előtt döntöttem el, hogy az 
orvosi pályát választom. Ebben családom motivált, hiszen  
édesapám a Pécsi Orvostudományi Egyetem szülésze volt és 
még több rokonom is orvosként tevékenykedett.  
 - Három szakvizsgát tettem - általános orvostan, foglalkozás 
egészségtan, családorvostan. Felsőfokú német nyelvvizsgával 
rendelkezem. Gyakran beszélgettem, rendeltem németül  
Pogányban. 1993 óta vagyok a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
oktató háziorvosa, mentora. Sok első éves, hatod éves, és  
végzett orvos tanult nálam azóta.  
 - Sebészeten kezdtem, de voltam bánya üzemorvos, ANTSZ  
higiénés orvos, de az igazi számomra a körzet lett.  
Nagypeterdre kerültem, Szigetvár mellé. Akkor még 24 órás 
ellátást kellett biztositani a falvaknak, természetesen hétvégén 
is, ha otthon voltam. Kemény munka volt, de itt éreztem át a 
családorvoslásban rejlő szépséget, a felelősséget, gondozást, 
öröklődő betegségeket csecsemőkortól a halálig.  
Hogyan került Pogány a praxisához? 

- Abaliget Orfű lett a körzetem, majd Pécsre költöztünk. Előbb 
a Krisztina téren, majd 1987-től a Móricz Zsigmond téren  
kaptam állást. Akkoriban az álláskeresőknek furcsa volt, hogy 
város és falu együtt tartozik hozzájuk, én viszont nagyon  
örültem, hiszen eddig is falvakban dolgoztam. Ott sokkal  
közelebb álltak egymáshoz az emberek. Szomszédok, rokonok, 
kézimunka szakkör, színház, buszos kirándulás mind  
összekovácsolta a közösséget. Soha nem felejtem el első  
pogányi betegemet, Märcz mamát, Mengné édesanyját, fehér 
fejkötőben, fekete ünneplős ruhában, gyönyörű csipkeszegélyes 
alsószoknyában, megszeppenve kérdezte: - Tényleg maga az új 
orvos? 
Hány év után köszön most el a pogányi páciensektől? 

 - 32 évet praktizáltam Pogányban. 

Miért döntött úgy, hogy nyugdíjba vonul? 

 - Miután 1951-ben születtem, már évek óta nyugdíj mellett 
dolgozom. Úgy gondoltam, lassan itt az idő, hogy a jövőmet 
kissé könnyebbé tegyem, több időm maradjon a családomra, 
unokáimra. Jelentkezett egy fiatal doktornő, akin látszott, hogy 
szereti ezt a munkát és háziorvos akart lenni. Ez év július  
elsejével átadtam tehát Dr. Juni Eszternek, aki véleményem  
szerint méltó módon, szeretettel és jó szakmai tudással végzi 
munkáját. 

Hogyan tervezi eltölteni a nyugdíjas éveit?  

Maradtam Pogányban a Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretet-
otthon orvosa. Még 2 évig vagyok praxisban minden szerdán és 
minden második pénteken. Végzem a foglalkozás egészségügyi 
tevékenységemet, ősztől pedig a PTE német nyelvű hallgatóinak 
fogok háziorvosi ellátást nyújtani. 

Mit üzen a pogányiaknak? 

Legyenek jó szomszédjai egymásnak, segítsék egymást jóban, 
rosszban, egészségben, betegségben és forduljanak továbbra is 
bizalommal az új doktornőhöz és a nővérekhez. Az elmúlt 32 
évben nagyon sok elismerést és szeretetet kaptam a falu  
lakosságától és vezetésétől, amit ezúttal is szeretnék mindenki-
nek megköszönni. 

Köszönöm szépen a Doktornőnek az interjút és azt, hogy 
bízott bennem, támogatott, mindig nagyon segítőkész volt. 

 
 Ezúton szeretném köszönteni új háziorvosunkat, Dr. Juni Esztert 
kis falunkban és sok sikert kívánok munkájához! 

Riport és fotók: Halmos Anna 

Világjárók 
Ezzel a címmel indult egy új előadássorozat a Faluházban, 
melynek első alkalommal Antal Tamás(b) és Magyari Csaba(j) 
alpinisták voltak a vendégei. 

Európa legmagasabb hegycsúcsának, a Kaukázusban található 

Elbrusz (5642 m) hegynek a megmászását tűzték ki célul. Erről 

a túráról láthattak a nézők egy diavetítéses beszámolót.  

Az előadók elhozták és meg is mutatták, hogy milyen felszere-

léseket, ruházatot használtak a túra során. 

Rőder Attila 

Fotó: Rőder Attila 
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A sportegyesület hírei 
 Csapatunk a 2018/2019-es évadban elért második helyére való 
tekintettel június másodikán osztályozó mérkőzést játszhatott, 
aminek a tétje nem kevesebb, mint a másodosztályba való  
feljutás volt. A sorsdöntő megmérettetést a Beremend  
gárdájával kellett megvívnunk, méghozzá semleges helyszínen, 
így a csapatnak és hűséges szurkolóinak a harkányi sportpályáig 
kellett utaznia. A találkozón – talán a tét súlya miatt – nem  
sikerült az egész szezonra jellemző magabiztos és határozott 
játékot mutatnunk, így legnagyobb bánatunkra 1-3-as vereséget 
szenvedtünk, aminek nem csak az volt a következménye, hogy 
nem tehettük át székhelyünket a másodosztályba, de több  
játékosunkat is arra sarkallta, hogy elhagyja a csapatot, és  
magasabb osztályban próbáljon szerencsét. Emellett akadt, aki 
korára való tekintettel a visszavonulás mellett döntött, edzőnk 
Klock György pedig a megérdemelt pihenést választotta, így 
szögre akasztotta az edzői sípot. 
(A szerkesztőség és a falu nevében is köszönjük a sikeres és  
áldozatos munkáját!) 
Ezek után csapatunknak, ha nem is a nulláról, de meglehetősen 
szorult helyzetből kellett megkezdeni az építkezést, renoválást. 
Ez rá is nyomta a bélyegét a felkészülési mérkőzésekre, ahol 
magasabb osztályú, jobb csapatok ellen játszottunk ugyan, de 
aránytalanul fájó eredményekkel. Hamar világossá vált, hogy ez 
az év az útkeresésről, a stabilitás és az egyensúly helyreállításá-
ról fog szólni, hiszen az új edző, az új játékosok és a csapat  
gerincét alkotó régi játékosok között még nincs meg az  
összhang. Így a megszűnő megyei negyedik osztály miatt a  
felduzzasztott harmadosztály első éve számunkra a kísérletezés-
ről és a tapogatózásról szól. 
 Az első fordulóban az Újpetre csapatát fogadtuk volna, de  
közös megegyezés alapján ezt a mérkőzést november 24-ére 
halasztottuk. Csapatunk tehát a második fordulóban kezdte a 
bajnokságot, amikor Sásdra látogattunk. Részünkről az  
összeszokottság hiánya, a Sásd részéről a megújult lendület 
meghozta az eredményét és a 3 kapott gólra nem tudtunk  
érdemben reagálni. 
A következő forduló máris szomszédvári rangadót hozott, a 
Szalánta csapatát fogadtuk, akik már a meccs elején megszerezték 
a vezetést, de gyorsan és határozottan reagáltunk, így  
Szemmelróth Szabolcs találatával és Magyar János duplájával 
megfordítottuk a mérkőzést. 
A 4. fordulóban a méltán a bajnokság legnagyobb esélyesének 
tartott PEAC stadionjában vendégeskedtünk, ráadásul  
meglehetősen foghíjas csapattal, így egy elszomorító 9-0-s  
vereséget könyvelhettünk el. Ezt olvasni és leírni ugyanúgy fáj, 
de a pályán megélni ennél is borzasztóbb élmény volt. 
A soron következő fordulóban a Drávaszabolcs gárdáját  
fogadtuk hazai pályán, ahol az elért 3-3-as döntetlen elégedet-
lenségre adhat okot főleg annak tudatában, hogy kétgólos előnyt 
meglehetősen könnyelműen sikerült kiengedünk a kezünkből, 
így Szemmelróth Szabolcs, Dénes Róbert és Magyar János  
találatai csak 1 pontot értek. 
A 6. fordulóban Magyarszékre utaztunk, de kapus nélkül, ami 
nem sok bizakodásra adhatott okot. Ehhez képest az első félidőben 
a két szerencsétlen kapott gólra olykor sziporkázó játékkal,  
ámde az ellenfél kapuja előtti impotenciával reagáltunk. Az 
ellenfelünknek egy szava sem lehetett volna, ha az első  
játékrészben rúgunk 3-4 gólt, de nem tettük, ami annak rendje 
és módja szerint megbosszulta magát. A második félidőre  
felforgatott csapat további 7 gólt kapott, amiért cserébe Papp 
Tamás csak egyel tudott szolgálni.  
Az újabb lesújtó vereség után a csapatnak sikerült megráznia 
magát és a Gyód gárdája ellen hazai pályán 5-1-es győzelmet 
arattunk. Szemmelróth Dávid három, míg Papp Tamás és  
Magyar János egy-egy találattal vette ki a részét a sikerből. 
A 8. fordulóban Mágocs csapata fogadott minket, ahol egy 
pontrúgás szerencsétlenül kivitelezett blokkolása után a hazaiak 
egy öngóllal meg is szerezték a vezetést, Somogyi Balázs hiába 
egyenlített, mert a hajrában a hazaiak újabb találata után 2-1-es 
győzelemmel otthon tartották a 3 pontot. 
A következő fordulóban a Magyarhertelend csapatát hiába  

Az iskola hírei 
Köszönet: 
 A Pogányért Alapítvány támogatásával 44.600 Ft értékű új 
cipős polcokat, fogasokat kapott iskolánk. 
Köszönöm a gyerekek nevében is a gondoskodó odafigyelést. 
Külön köszönet Szilágyi Imrének, aki a beszerzésben és a kivi-
telezésben is segítségünkre volt. 
- Versenyeredmények: 
A Megyei Bolyai Matematikaversenyen a 3. osztályosok csapa-
ta 5. helyen végzett. A csapat tagjai: Hornok Ádám, Kránicz 
Kornél, Horváth Ákos (a baloldali képen balról) 

- A Regionális XXXI. Bátaszéki Matematikaversenyen  
Hornok Ádám 3. osztályos tanuló 100%-os teljesítménnyel  
bejutott a döntőbe. 
Felkészítő: Szélig Terézia 
Gratulálok minden helyezettnek az elért eredményhez. 

Szélig Terézia – tagintézményvezető 
(A szerkesztőség nevében gratulálunk a felkészítő  
pedagógusnak is!) 

vártuk, létszámhiányra hivatkozva nem jöttek el, így játék  
nélkül kaptunk 3 pontot. Ezt követően október 27-én pedig  
pihenőnapja volt a csapatnak, így a következő mérkőzésre  
játékosoknak és szurkolóknak 3 hétig kellett böjtölniük. 
A további menetrend az őszi szezonra az alábbiak szerint  
alakul: november 3-án 13.30-kor Orfűn lépünk pályára,  
november 10-én 13.30-kor szomszédvári rangadót rendezünk 
Pogányban, ahol a Kökény lesz az ellenfél, november 17-én 
13.30-kor Egerágra látogatunk, majd november 24-én az  
elhalasztott mérkőzést pótoljuk Pogányban 13.00-kor az Újpetre 
ellen. Szeretettel várjuk a lelkes szurkolóinkat, akik a korai  
időpontok ellenére a meccseink izgalmait választják az ebéd 
utáni pihenő helyett! 
Egy felemás és izzadtságszagú szezon áll előttünk, jellegéből 
fakadóan ez sem játékosnak, sem szurkolónak nem esik jól, de 
bizton állíthatom, hogy a csapat igyekszik visszatérni a  
győzelmekkel övezett útra, hogy büszkévé tehesse a szurkolóit, 
támogatóit és segítőit. Bízom benne, hogy a többiek nevében is 
beszélhetek, mert szeretnék türelmet és bizalmat kérni a csapat 
irányába az újjáépítés idejére, amit igyekszünk a jövőben  
látványos játékkal és eredményekkel meghálálni! 

Hajrá Pogány! 
Dénes Szilveszter játékos, vezetőségi tag 

Köszönet 
Az óvoda, iskola épületének bejárati kapuja oly mértékben  
elhasználódott, hogy annak cseréje elengedhetetlenné vált.  
Az új bejárati kapu faanyagát Szemmelróth Csaba lakótársunk 
(Lambéria Diszkont Kft.) térítésmentesen az Önkormányzatnak 
felajánlotta. A kivitelezés megkezdődött, így hamarosan a  
megújult bejáratot birtokba vehetik az intézmény használói. 
Köszönöm Szemmelróth Csabának a nagylelkű segítségét a falu 
és az intézmény nevében! 

Juhász Zoltán - polgármester 
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E vásárra nem számított. 
Üres kézzel nem távozott. 

Ákost e csalódás megviselte, 
A mentő őt majd elvitte." 

 

Az est zárásaként a kórus a jól ismert dallal köszönte meg a 
közönség lelkesítő jelenlétét, és búcsúzott a következő  
augusztusig. 

"Elmegyek, elmegyek... 
Lesz még tavasz, lesz még nyár, 

S újra itt leszek." 
 

Én pedig, mint a közönség egyik tagja szívből gratulálok a  
színvonalas előadáshoz az összes szereplőnek, és talán sokak 
nevében köszönetet is mondok azért a sok munkáért, amit a 
fellépők a Pogányiak szórakoztatásáért, szabadidejük feláldozá-
sa árán tettek. 

Gregus Julianna 

Magyar est 

 avagy az Internet Pálinkázó 
A Bokréta Egyesület augusztus 24-én Internet Kávézójába 
(vagyis Pálinkázójába) hívta a pogányi lakosokat. Valószínű, 
nemcsak a csalogató cím, hanem az elmúlt évek kellemes  
emlékei is a Faluházba vonzották az embereket. A Magyar est 
idén is teltházas volt a szereplők nagy örömére. 
A műsor sokszínűségét mutatja, hogy az ének és a tánc mellett 
vicces jeleneteket is láthattak az érdeklődők. A kórus hangzásán 
érezhető volt, hogy Freppán Csilla személyében szakmai  
vezetőjük van, valamint a múlt évhez viszonyítva jelentősen,  
6 fővel növekedett a létszámuk is. A színdarabokból viszont 
többek sajnálatára hiányoztak az eddigi évek "sztárfellépői", 
nevezetesen Krausz József és a mindenki Éva nénije. Örömteli, 
hogy új szereplők debütáltak helyettük, és nem is akárhogyan! 
Csokona Roland fergeteges tánca, Nagy Sanyi, Freppán Csilla 
és Sónyák Darinka szólója is elvarázsolta a nézőket. Meg kell 
említeni, hogy Darinkának ez volt az első fellépése, de biztos 
vagyok benne és remélem, hogy nem az utolsó. A dalok  
hangszeres kísérői Solymár Mercédesz citerán, Semjén Péter 
"hosszi furuglán", a kórust pedig "Zoltán Csaba és Barátai"  
zenekar kísérte. Az egyes dalcsokrok alatt a kivetítőn  
megjelentek az éppen énekelt tájegység tájai, házai, viseletei és 
archív felvételen a táncaik is. 
 A jelenetekben a koncepció a jelen és a múlt összekapcsolása 
volt vicces formában. A falusi internetes kávézóban kicsit  
döcögve zajlik az élet, de találnak ezt-azt az interneten.  
Éva néni versbe öntötte, rímekbe szedte az epizódok lényegét. 
Aki nem volt jelen, talán az is - e verssorok olvasásával - egy 
kis ízelítőt kaphat: 

"Számítógép előtt ült a Jani,  
lelkesen oktatta őt a Peti. 
Fecsegtek ők össze-vissza. 
Jani az ablakot nyitja. 
Még intercityt is emlegettek, 
Pedig Pogányba sose közleke-
dett." 
 
"A kávéházi jelenetben 
Hárman is szerepelnek: 
Sanyi finom kávéjával, 
Ancika - Gabi játékával. 
Eget verte lódításuk, 
Zseni lett az unokájuk. 
Gabi unokája az autót vezeti, 
A labdát két lábbal kezeli. 
Ancika erre rátriplázott, 
2 éves unokája diplomázott. 
Disszertációját nem ő írta, 
Hanem a 2 éves unokája. 
Gabi erre kiakadt már, 
Rendezhette Ancika számláját. 
Sokat számolt fel a Sanyi, 
Győzte kifizetni a Gabi." 
 

A Magyar est csúcspontja a korábbi évekhez hasonlóan ismét 
egy félreértéseken alapuló színdarab volt. Kéri Ferenc Helén a 
tehén című népi komédiáját, vicces, bohókás fordulatokkal teli 
darabját a közönség nagy nevetésekkel és vastapssal jutalmazta. 
A színdarab záró jelenete Éva nénit a következőképpen ihlette 
meg: 

"Jött az Ákos, mint Balogh, 
Nem kocsival, hanem gyalog. 
Tehént akart vásárolni, 
Nem Helént megkapni. 
 

Szemüvegét el is hagyta. 
Amikor azt visszakapta, 
És Helént most meglátta, 
A meglepetés hanyatt vágta. 

Visszatekintő 

Halászléfőző fesztivál 2019 
Élő hagyománnyá vált Halászléfőző fesztivál volt a szépségesen 
szép pogányi tóparton. Ez az évente megrendezett összejövetel 
a barátságról, az egymás iránti tiszteletről, az egymás társaságában 
lenni akarásról szólt. 30 csapatban, körülbelül 300 jó kedvű, 
vidám pogányi lakos és horgász vett részt egy nagyon szép  
napfényes időben megrendezett fesztiválon. A rendezők a  
résztvevők voltak. Reggel 7 órakor már gyülekeztek a csapatok, 
helyet foglaltak, a férfiemberek megitták az ilyenkor nagyon 
ajánlott pohárka pálinkát és kialakították a tűzrakó helyeket. A 
pogácsák is hamar elfogytak, mert egy jó hallé főzést  
éhgyomorral nem lehet elkezdeni. 9 óra felé Barta Józsi  
barátom, aki a „Tavasz” Horgászegyesület elnöke, meghozta a 
halakat és a csapatok szakácsai 3 darab szép pontyot kaptak (aki 

folytatás a 7. oldalon... 
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többet kért, mert sokan voltak, még kapott). Szorgalmas  
munkával megtisztították a halakat, a tűzfelelősök táplálták a 
lángot. Közben a hagyma is össze lett vágva és elindult a „nagy 
mű”, a halászlé főzése. 

Néhány pohár sör is fogyott, Tópi Józsi igazi pécsi sört vert 
csapra. A jó hangulatot fokozta a Vizin Zenekar játéka és a  

Pogányi Bokréták dalolása is. Ez egy jókedvű, vidám nap volt, 
mert mindenki feledhette gondját-baját, és a tópartra a vidámság 
és a szeretet költözött. Igazságos is volt ez a nap, mert mindenki 
azt ette, amit főzött! 
A gyerekek játéka is élénkké, feledhetetlenné tette a napot.  
Ők boldogan szaladgáltak, játszottak és belakták a tópartot. A  
látványt fokozták a tavon ritkán megjelenő hattyúk is. A gyerekek 
etették, csodálták őket. 

A Halászléfőző fesztivál a barátságról szól, a Horgászegyesület 
2000 Forintért adott 3 db szép pontyot, az Önkormányzat a  
helyet biztosította, tűzifát és padokat adott. A nap " hősei " a 
résztvevők voltak, Ők tették feledhetetlenné ezt a rendezvényt. 
Ez most már a MIÉNK, POGÁNYIAKÉ!!! Aki ott volt tudja, 
miről beszélek, aki nem volt velünk, jöhet jövőre, mert minden 
évben találkozni, barátkozni, szórakozni akarunk.  
Nagyon örültem, hogy ennek az ünnepnek résztvevője lehettem, 
mert itt éreztem, hogy sokan vagyunk, akik nem csak laknak 
Pogányban, de élnek is ebben a szép faluban! 

Fotók és szöveg: Krausz József 

Október 23. 
Vannak, akik átélték, mások ellenforradalomként ismerhették a 
történelemkönyvből, de ma már minden évben iskolai ünnepsé-
gen emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharcra, 
mely 1989. október 23. óta egyben a Magyar Köztársaság  
kikiáltásának napja. 
Az idén hatvanharmadik  
évfordulójára emlékeztünk a 
békés tüntetésnek, ahol százak 
áldozták életüket és magyarok  
tömegével hagyták el a  
hazájukat. Ezen a napon a  
forradalom hőseire és áldozataira 
emlékeztünk az Önkormányzat 
meghívására - a 2016-ban  
felavatott „56-os emlékmű”-nél  
rendezett eseményen. 
Az ünnepi eseményen Juhász 
Zoltán polgármester mondott  
beszédet. 
Juhász Zoltán – polgármester és 
Pálmai Tibor – alpolgármester 
elhelyezték az emlékműnél a 
megemlékezés virágait.  
A megjelentek mécseseket 
gyújtottak a forradalom áldozatainak emlékére. 
A Dallam Zeneiskola növendékei színvonalas hangszeres  
előadással járultak hozzá a műsor sikeréhez. 

A pogányi iskola tanulói versekkel és közös énekléssel  
készültek az ünnepi alkalomra, és a tőlük megszokott  
fegyelmezett és pontos előadást hallhatták az egybegyűltek. 
A szép őszi délutánon résztvevő vendégek, az ünneplőbe  
öltözött iskolások, az elhangzottak – mind méltó és ünnepi  
alkalommá tették ezt a közös tiszteletadást és emlékezést. 
Elismerés a szereplőknek, a tanulókat felkészítő pedagógusoknak, 
zenetanároknak! 
Köszönet a falu lakóinak, szülőknek, vendégeknek, akik  
jelenlétükkel megtisztelték az eseményt! 

Juhászné Koltai Zsuzsanna 

Kutya ügyek 
Kétségbeesett anyuka szólított meg az utcán, azzal a panasszal, 
hogy kiskorú gyermekét nem meri kiengedni a szabadon  
kóborló kutyák miatt. A kerékpározni szándékozó gyermek csak 
szülői felügyelet mellett hajlandó kimenni. Jómagam is  
tanúsítom, hogy nem lehet a falun átmenni, hogy ne  
találkozzunk kóborló ebekkel, melyek félelemben tartják a  
lakosságot, főleg a gyermekeket. Elsősorban a tulajdonosok 
feladata lenne ennek az áldatlan állapotnak a megoldása, az eb 
rendelet betartásával. 
Kár, hogy a kutyák nem tudnak olvasni! 

d.m. 

...folytatás a 6. oldalról Halászléfőző fesztivál 2019 

Fotók: Rőder Attila 
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Kiadja a Pogányért Alapítvány, 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. 

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

Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság 

Megjelenik 240 pld-ban, időszaki kiadványként. 

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

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

A Faluház novemberi 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 hétfőn  
10.00-12.00 óra között tartjuk, utána a Védőnő tart  
tanácsadást. 

~~~~ 

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! 

~~~~ 

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. november 11. 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. november 15. péntek, 19 óra.  

~~~~ 

Világjárók   

Képes úti élménybeszámoló egzotikus, különleges helyszínek-
ről. Életképek Közel - és Távol-Keletről – a muzulmán világ 
pogány(i) szemmel: Makai Viktor előadását láthatják-
hallhatják az érdeklődők. 

Az előadások 500.- Ft-os belépőjeggyel látogathatók, a bevételt 
a „Pogányért” Alapítványon keresztül falunk életének,  
környezetének támogatására fordítjuk. Szeretettel várjuk a  
korábbi és az újonnan bekapcsolódó érdeklődőket! 

Időpont: 2019. november 19. kedd, 18 óra. 

~~~~ 

Versfal 

Szeretettel várjuk a könyvtár olvasóit és a verseket szerető  
gyerekeket és felnőtteket egy vers-idézet fal elkészítéséhez! 
Beszélgetéssel, teázással egybekötött délutánon a résztvevők 
kedvenc idézeteikkel díszíthetik a könyvtár falát. Mindenki, aki 
a díszítésben részt vesz, ajándékot kap! 

Időpont: 2019. november 22. péntek, 16 órától.  

Adventi játszóház 

Szeretettel várjuk a családokat, a gyerekeket a hagyományos 
adventi kézműveskedésre! Készítünk: adventi koszorút 
(gyertyát hozzatok!), ajtó-, asztaldíszt, karácsonyfára apróságo-
kat és egyéb ünnepi kellékeket. 

Terméseket, örökzöld ágakat hozzon, aki tud! 

Időpont: 2019. november 29. péntek, 16 órától.  

~~~~ 

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! 

Felhívás 
téli rezsicsökkentés igénybevételére 

Magyarország Kormánya 2018 júliusában döntött arról, hogy a 
kiépített gázhálózattal rendelkező településeken fával és szénnel 
fűtők is megkapják a téli rezsicsökkentést. Az érintetteknek 
2018. október 15-ig kellett bejelenteniük támogatási igényüket 
az önkormányzatnál. A támogatás igénybevétele oly módon 
történhet, hogy a jogosultaknak az önkormányzat által kiosztott 
12.000 Ft-ot érő utalvánnyal az 

R+S Família Kft. Építőanyag Kereskedést  
(Szalánta, Hunyadi János u. 197., telefonszám: 06-72-424-827), 

- mint kijelölt szerződéses partnert - kell felkeresni. Ezt már a 
jogosultak jelentős része tavaly és az idén, év elején meg is  
tette, ám a kereskedőtől kapott információ szerint 29 jogosult 
még nem. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az utalványok 
készpénzre nem válthatók, csak tüzelőanyag vásárlására  
használhatók fel a kijelölt partnernél, amelyet kérünk, mielőbb 
szíveskedjenek megtenni az utalvánnyal rendelkezők! 

~~~~ 

Pályázati információk 
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az alábbi  
pályázataink sikert értek el: 
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  
támogatására beadott pályázatunk, amely segítségével a  
Rákóczi utca úttestje kerül újra aszfaltozásra, 
- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése pályázat (Magyar 
Falu Program), amely eszközbeszerzésekre ad lehetőséget,  
illetve egy közösségszervező bértámogatását tartalmazza, 
- Helyi tájértékek állapotjavítása (Vidékfejlesztési Program 
LEADER) programban a leendő tájház tetőzet javítására  
nyertünk pénzt. 
Tartalék listára kerültünk, így első körben nem nyertek az  
alábbi Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázataink: 
- Óvodafejlesztése, járdafelújítás, belterületi út felújítás (Petőfi 
utca) és eszközbeszerzés (parkfenntartó gépek). 
A pályázatokat nem utasították el, de forráskimerülésre  
hivatkozva nem nyertünk most támogatást. Kaptunk viszont 
biztató szavakat arra, hogy forrás feltöltés esetén a  
pályázatunkat figyelembe veszik.  

Pogány Községi Önkormányzat 

Az Önkormányzat hírei 


