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2019. december XXV. Évfolyam 12. szám 

„Istenünknek fenn a mennyben, dicsőség és  
hódolat…” 
Még ma is hallani vélem ezt az egyházi éneket, 
amelyet a székelyszabari kis templom ódon falai 
között énekelt tegnapi fellépése során a pogányi 
német vegyeskar, 
amelynek jómagam is 
lelkes orgonasípja  
vagyok. Azon a délutá-
non négy kórus is idézte 
a közelgő karácsonyt 
énekeivel, de rám  
legjobban mégis a meg-
szólaló, templomában 
helyet adó plébános úr 
néhány csendes mondata 
hatott a leginkább. Szép, 
szeretetet árasztó beszé-
dét a magam számára 
így fordítottam: az 
egész éves rohanás után 
most itt az ideje, hogy lassítsuk lépteinket, hogy 
csendesítsük gondolatainkat, hogy ki-ki hite szerint 
a gyorsan múló Életre, és annak igazi értelmére 
gondoljon. Ne csak egy napra, a 24-i szentestére 
gondoljunk, és ne csak e napot érezzük a  
csúcspontnak, ne csak ezt várjuk türelmetlen vára-
kozással. Az a nap, az az este pillanatként múlik 
majd el, s elviszi magával az egynapos örömünket. 

Ám ha az advent minden napját a szeretetnek, a 
megbékélésnek és a csendes várakozásnak adjuk 
át, akkor ennek az időszaknak igazi koronája lesz a 
szenteste, amely múltával is simogatja majd a  
lelkünket. S gondoljuk csak tovább ezt, ha az  

egész évünk így telne, 
gondoskodásban, oda-
figyelésben, szeretetben… 
milyen szépen is élhet-
nénk meg az életünket a 
család és a falu kis  
közösségében! 
„Embereknek itt e  
Földön, békesség, jóin-
dulat….” folytatódik 
bennem az ének, és  
kívánom, így legyen!  
Minden jószándékú  
pogányi embernek  
kívánok örömteli  
adventi készülődést, 

néhanapján pihenő kezeket, csendes elmerülést egy 
jó könyvben, jó és tartalmas beszélgetéseket apával 
és fiúval, édesanyával és leánnyal, baráttal és  
hitvessel. 
Békességet és jóindulatot kérek és kívánok  
mindannyiunknak! 

Tisztelettel és szeretettel:  
Juhász Zoltán polgármester 

Adventi játszóház 
Advent első vasárnapját megelőző pénteken  
tartottuk meg a hagyományos „adventi készülő-
dést” a Faluházban. Minden évben ez a leglátoga-
tottabb kézműves foglalkozás, hiszen a karácsonyi 
készülődés a legfontosabb a családok számára. 
Aki eljött, nem csalódott: adventi koszorút,  
levendula angyalkát, fenyőgömböt, mókás  
hóembert, karácsonyi vászontáskát és szép,  
mikulásváró dekorációt készíthetett. 

Támogatóink voltak: „Pogányért” Alapítvány és az 
Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti  
Szolgálat és Központ.  
Köszönjük a nagylelkűségüket! 
Önkéntesek segítők: Halmos Anna, Jakab-Koczka 
Szilvia, Juhászné Koltai Zsuzsanna, Mecseki  
Mariann, Molnár Andrea, Pallos-Rózsa Anita,  
Patói Pálma és Tihanyiné Dobrádi Aranka.  
Köszönöm szépen az áldozatos munkájukat! 

Fejes Andrea 

Adventi köszöntő 

A székelyszabari betlehem Fotó: Szászi János 
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Jakab Béla 
1950-2019 

Fájó szívvel és megdöbbenéssel vettük tudomásul, 
hogy Jakab Béla, szeretett barátunk, 
dalos társunk, falunk aktív tagja  
69 éves korában örökre itt hagyott 
bennünket. 
Béla, pedig megbeszéltük! 
A nyár végén, talán az utolsó  
langymeleg estén együtt néztük a 
magyar est videót nálad, ettük a  

finom babgulyást, amit a szokott precizitással főztél 
nekünk. Akkor megbeszéltük, hogy ez olyan jól  
sikerült, hogy jövőre újra így lesz. Megbeszéltük a 
receptet, és később a kedvenc nótáinkat is elénekeltük. 
Megbeszéltük vörös vagy fehér, édes vagy száraz. 
Aztán megbeszéltük, hogy tulajdonképpen sör. 
Megbeszéltük mitől olyan gyönyörű a kerted, és arra 
jutottunk, hogy a sok munkától. Megbeszéltük, hogy 
sok víz kell, mert forrók a nyarak. 
Megbeszéltük, hogy játszunk tovább, keresünk új 
tréfát és Te benne vagy a mókában. 
Megbeszéltük mi legyen karácsonykor, mi legyen az 
ádventi vásáron. 
Aztán azt is megbeszéltük mit mivel mikor kell  
permetezni, megbeszéltük mitől jó a cefre,  
megbeszéltük mi a tuti kolbász receptje és meg-
beszéltük, hogy hogyan lehetek olyan jó képviselő, 
mint Te voltál több mint 20 évig. Tanácsot adtál. 
Megbeszéltük, hogy találkozunk! Most hol vagy? 
Nem ezt beszéltük meg! 

Semjén Péter 

December 19-én, csütörtökön fél 2-kor a Pogányi 
Temetőben elbúcsúzunk Tőle, de emléke szívünkben 
tovább él. (az Önkormányzat és a PH) 



2 

Falun élni 
I. rész 

Be kell vallanom, sokáig gondolkodtam azon, hogy miként  
írjam meg gondolataimat úgy, hogy senkit se sértsek meg és 
valamilyen módon, mégis próbáljak betekintést adni a falusi 
életformába, melybe sokan úgy estek bele, mint Pilátus a  
krédóba. Úgy érzem, hogy sok lakótársam a falusi élet ismerete 
nélkül választotta ezt az életformát. Van, aki kellemesen  
csalódott és megkapta azt, amire számított, míg mások  
elképzeléseikhez szeretnék igazítani azt. Járva a falut az ember 
többnyire a jó és a szép dolgok ismeretében választja  
lakóhelyül, otthonul az adott települést. Sajnálatos módon  
nagyon sokan aztán csalódottan távoznak tőlünk, míg mások 
kitartóan próbálják az általuk elképzelt életmódhoz igazítani a 
többség akaratát. Ez persze többnyire nem jár sikerrel és  
ilyenkor a települést tartják a befogadásra alkalmatlannak.  
Falusi életmódról beszélni két szemszögből lehet. Az egyik a 
régi életmód, a másik napjaink, szinte a felismerhetetlenségig 
megváltozott világa. Ez a változás nem csak Pogányra jellemző, 
de bizonyos eltérések vannak a települések között. Egyértelmű, 
hogy minél távolabb van egy falu a várostól, annál jobban  
megőrizte falusi sajátosságait. Évszázadokkal ezelőtt, amikor 
őseink Boszniából ideérkeztek, létrehoztak egy települést.  

Nyilvánvalóan a lényegesen kisebb létszámú lakóközösség a 
kölcsönös egymásrautaltság jegyében tengette mindennapjait. 
Mindenki ismert mindenkit és az egymást segítő életmód, ha 
lassan is, de az életminőség javulását hozta. Egy emberöltő  
távlatából megállapítható, hogy lényeges lakossági létszám-
növekedés az utóbbi évtizedekben indult meg. Az 1950-es évek 
után szinte évtizedeken keresztül a faluba alig érkeztek új lakók 
és az elköltözés sem volt jellemző. Ily módon aztán generációk 

egész sora úgy nőtt fel, hogy ugyanazok voltak a szomszédok és 
a gyermekek is együtt nőttek fel, többnyire a szabadban, erdőn-
mezőn. Az iskolában kezdetben a 6 elemi, majd később a  
8 általános ideje alatt is úgymond egy fedél alatt éltünk, majd 
tanítás után a gyermekhad a nap további részét is együtt töltötte. 
A mindenki ismert mindenkit életmódból következett az, hogy 
az elhunytakat is mindenki elkísérte utolsó útjukra. A kizárólag 
földművelésből élő lakosság nehéz kenyerét is csak kölcsönös 
segítségnyújtással lehetett megteremteni. Nem volt ritka eset, 
hogy a szomszédtól kölcsönkért csészényi liszt segítette ki a 
családot, míg máskor a befogott ökrökkel vagy lovakkal  
segítettek egymásnak megművelni a földterületet. 
A „falugondnokság” íratlan törvénye szerint mindenki  
karbantartotta az ingatlanjához tartozó közterületeket.  
A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a ház előtti járdát (amikor 
már elkészült, mert korábban az sem volt) a földes utat heti 
rendszerességgel tisztították ill., söpörték. Portája előtt az  
árokpartokat ki-ki saját erőből kaszálta rendszerességgel.  
És bizony, amikor jött a havas időszak, illett a ház előtt  
elhányni a havat a kora hajnali órákban, mikorra a lakók a  
pécsudvardi vonatra igyekeztek, úgy 5 óra tájékán. Az íratlan 
törvények szerint olyan tökéletesen működött ez a rendszer, 
hogy senkinek eszébe nem jutott volna kétségbe vonni annak 
alkalmatlanságát. A falun keresztül-kasul vezettek a gyalogutak, 
kerteken, udvarokon át, melyek a bolt, kocsma, vagy akár  
templom megközelítését segítették a legrövidebb úton. 
Az ünnepek, melyek kizárólag egyháziak voltak, méltó  
megünneplésre kerültek. Ilyenek voltak a Karácsony, Húsvét, 
Pünkösd, és természetesen a Márton napi búcsúnak mind a két 
napja. Az emberek öltözéke alapján megkülönböztethető volt az 
ünnep a munkanaptól és bizony az ünnepnapi munkavégzés 
amolyan megbélyegzéssel járt. 
Tudom, hogy ezekről, a dolgokról nehéz élethűen írni és igazán 
az érti meg, aki maga is részese volt. Nem volt villany, aszfalt-
út, sem járda, de valahogy az embernek az az érzése, és ezt több 
korosztálybelim megerősíti, hogy az akkori emberközelibb élet 
bennünket is boldoggá tudott tenni. 
Bizonyára nem sírják sokan vissza azt a kort, miután elképzelni 
sem tudják milyenségét. Napjaink embere elképzelhetetlennek 
tartja internet nélkül az életet és egy órás áramkimaradás már 
katasztrófa helyzetet képes teremteni. 
Vannak annak a kornak olyan részei, melyeket bizony érdemes 
lenne napjainkban is gyakorolni, hogy Pogány ne csak az a hely 
legyen, melyben lakunk, hanem váljék mindennapi életünk  
boldog lakóhelyévé. 

Folytatás: következő számunkban. 
Dragovácz Márk 

Világjárók 
A novemberi előadáson Makai Viktor kalauzolta el a  
résztvevőket egy, bizonyára mindegyikünk számára ismeretlen 
világba, Libanon, Pakisztán, Törökország muszlim vidékeire. 

Viktor migrációs szakértőként dolgozik az említett területeken, 
ezért sok olyan információval rendelkezik, ami a hírekben nem, 
vagy másként szerepel. A jó hangulatú előadáson fotókkal és 
példákkal mutatta be az ott élők szokásait, furcsaságait. 

Szöveg és fotó: Rőder Attila 

Megfáradtan hazafelé  Fotó: Tóth Pál 

Művelődés a sötétségben  Fotó: Dragovácz Márk 
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Pogány SE 
Elérkezett a szezon második, az év utolsó beszámolója a falu 
labdarúgócsapatának háza tájáról. A Pogányi Hírek legutóbbi 
számában az AutóCity Volkswagen Megyei III. osztály  
Czibulka Mihály csoportja első 10 fordulójának történései  
szerepeltek, így most álljon itt a fennmaradó mérkőzések rövid 
összefoglalója. 
November 3-án a 11. fordulóban az Orfű KSE vendégeként 
léptünk pályára, ahol magabiztos játékkal, Szemmelróth Dávid 
találatával és Ahmed Shrateh duplájával már az első félidőben 
jeleztük, hogy mi bizony nyerni jöttünk. Az ellenfél a második 
félidőben ugyan szerzett 2 gólt, de ez egy pillanatig sem  
veszélyeztette győzelmünket, ugyanis hamar érkezett a válasz 
Szemmelróth Dávid második találatával, illetve Jádi Barnabás 
egészpályás, egészen lenyűgöző szólójával.  
November 10-én a Kökény FC csapatával mérkőztünk meg 
hazai pályán. A már jóelőre beharangozott rangadó első félideje 
erőméregetést és komoly mezőnybeli csatát hozott. A második 
félidő elején megszereztük a vezetést Végvári Miklós  
találatával, ám a Kökény kihasználta a megingásainkat és  
sorban három gólt szerzett, amire mi csak későn a 90. percben 
tudtunk érdemben reagálni Ahmed találatával, és ugyan új l 
endülettel gyakoroltunk nyomást az ellenre, már nem maradt 
idő az egyenlítésre. 
November 17-én a dobogó 3. fokán álló Egerág csapatához  
látogattunk. Erős és jól szervezett ellenféllel találtuk szemben 
magunkat, de szerencsére minket sem faragtak olyan fából, 
hogy ennyitől megremegjenek a lábak, így csapatunk folyton 
mosolygó Jordán légiósa, Ahmed már az 5. percben eredményes 
volt. Nem sokkal később egyenlített ugyan az Egerág, de Ács 
Roland és Papp Tamás találataival egyértelművé tettük, hogy 
győzni szeretnénk. Ezt bizonyította az is, hogy az ellenfél  
nyomása és második gólja sem tudta megtörni az egy  
emberként küzdő csapatunkat. Nagyon értékes 3 pontot  
szereztünk tehát idegenben egy dobogós csapat ellen, így még 
jobb szájízzel várhattuk az év utolsó bajnokiját. 
November 24-én megfordítottuk az elsőkből lesznek az utolsók 
hipotézist és az elhalasztott első fordulóval zártuk az őszi  
szezont. Az Újpetre csapatát fogadhattuk hazai pályán, saját 
szurkolóink előtt. A mérkőzés hirtelen izgalmakkal kezdődött, 
mondhatni belecsaptunk a lecsóba, ugyanis az ellenfél már a  
3. percben megszerezte a vezetést, de nem élvezhette sokáig, 
mert egy perccel később Végvári Miklós máris egyenlített, majd 
a félidő közepén Szemmelróth Dávid megszerezte a csapat  
második találatát, ezzel korán beállítva a végeredményt.  
Játékosaink a második gól után másfél félidőn keresztül komoly 
elhivatottságról tettek tanúbizonyságot, hiszen a munka,  
betegség és sérülésektől megtizedelve gyakorlatilag csere nélkül 
sikerült megtartani a vezetést. 
A fenti eredményekkel csapatunk az őszi szezont az 5. helyen 
zárva mehet téli pihenőre, abban a jóleső tudatban, hogy a  
dobogó szabad szemmel is látható, hiszen 4 pontnyi távolságra 
van csupán. 
Köszönjük az egész éves támogatást és bíztatást minden kedves 
szurkolónknak, támogatónknak! 

Boldog, békés ünnepeket kívánunk! 
Hajrá Pogány! 

Dénes Szilveszter (játékos, vezetőségi tag) 

Utána jártunk… 
Tisztelt olvasó! Lapunk szerkesztősége új rovatot indított a fenti 
címmel. Útszéli, vagy akár kocsmai beszélgetések során gyak-
ran kerülnek napirendre olyan témák, melyek a lakosság értet-
lenkedését váltják ki, és megválaszolatlanul maradnak, annak 
ellenére, hogy közérdekűek. Célunk a jövőben, hogy ezekre a 
közérdeklődésre számot tartó kérdésekre választ adjunk oly 
módon, hogy megkeressük az illetékeseket és a válaszokat la-
punk hasábjain közöljük. Ez úttal a faluban található közkutak 
használatáról érdeklődtünk. Gyakran látni, hogy a közkutak 
használata során köbméteres tételben, nagy tartályokban viszik 

a vizet többnyire a külterületi ingatlanokra. Annál felháborítóbbak 
az esetek, hogy teszik ezt olyanok, kiknek lakóházai itt vannak 
a faluban és rendelkeznek ott vezetékes bekötéssel. Miután saját 
ingatlanján mindenki fizeti az elfogyasztott víz mennyisége 
után a díjat, vajon az ilyen jogtalan vízvételezés kinek a költsé-
gére, történik és szabályszerű-e? 
Hasonló közérdekű témában várjuk a kérdéseket az alábbi címre: 
dragovaczmark@gmail.com 

d.m. 
A témával kapcsolatban Juhász Zoltán polgármestertől kaptuk 
az alábbi választ: 
- A felvetett probléma sajnos már régről ismert. Köztudott az is, 
hogy az ilyen vízvételt rendszeresen alkalmazók – mert  
lényegében személyük is ismert – egyáltalán nincsenek  
rászorulva arra, hogy ezen a módon jussanak ivóvízhez. Az ide 
vonatkozó jogszabályok arról rendelkeznek, hogy kizárólag 
háztartási célú használatra lehet igénybe venni a közkutakat, és 
csak azon lakosoknak, akiknek lakásába az ivóvíz nincs bekötve, 
vagy az ivóvíz-szolgáltatás korlátozás alá esik. Természetesen a  
temetőben felállított közkút funkciója speciális, megengedett a 
sírok gondozásához szükséges mennyiségű vízvétel, és más  
kutjainknál is elfogadható, hogy az kiszolgálja a lakossági  
igényeket (pl. tóparti főzések, stb.). Azonban az utánfutóra  
pakolt ballonok, és tartályok ilyen módon történő feltöltése, 
majd a Szőlőhegyre szállítása és felhasználása egyszerűen  
lopás, mert a közös tulajdonban okoz kárt: az önkormányzat 
(tehát a lakosság!) fizeti ki helyettük a vizet. Ezt természetesen 
nem hagyhatjuk, ezért konzultálva vízszolgáltató (DRV Zrt.) 
területi vezetőjével, a közkutak vízhozamának csökkentését  
rendeltük meg. Amennyiben ez megtörténik, akkor a kútból csak 
kb. 4-5 l/perc kifolyással lehet vizet vételezni, amely nem sérti a 
jogos használatot, de egy pl. 500 vagy 1000 literes 
„eltulajdonítást” megfontolás tárgyává tesz. Az is természetes 
lesz, hogy amennyiben ilyen illegális vízvételt észlelünk, ahogy 
az eddig is történt, felhívjuk az „elkövető” figyelmét a  
jogsértésre, illetve annak abbahagyására szólítjuk fel. 
Persze ebben a történetben az a legszomorúbb, hogy néhány 
ember miatt kell olyan intézkedést hozni, amely egy egész  
közösségre kihat. 

Közmeghallgatás 2019 
Pogány Községi Önkormányzat képviselő testülete november 
26-án, kedden 18:00 órakor tartotta az éves közmeghallgatást. 
Ez az a fórum, amelyen évente egy alkalommal kötelezően  
beszámol a képviselőtestület az elvégzett munkájáról. Mivel 
októberben voltak az önkormányzati választások, most az új 
testületre hárult ez a feladat. Juhász Zoltán polgármester úr, aki 
az előző két ciklusban képviselőként, illetve alpolgármesterként 
is részt vett a falu irányításában, felkészülten várta a találkozást 
a település lakóival, hogy bemutassa képviselőtársait, és  
ismertesse az idei évben elért eredményeket, vázolja a közeli 
jövő feladatait. Sajnos, ahogy az már több éve ”szokás”, a  
meghirdetett hivatalos fórum nem érte el a lakosság 
„ingerküszöbét”, a 7 fős testület tagjain kívül 13 érdeklődő volt 
jelen, ami a falu szavazópolgárainak az 1,25(!) %-a. 
Betudhatnánk ezt annak, hogy a mindenkori testület igen jól 
végzi a dolgát, hiszen a rájuk testált bizalom továbbra is meg 
van, és nincsen semmi probléma. Ugyanakkor egyéb, nem  
hivatalos fórumokon, gyakran kerül célkeresztbe az  
Önkormányzat. Mintha az valami felülről irányított, és a falu 
lakóitól elszakadt szervezet lenne. Jelentem nem az! Az ajtó 
nyitva áll mindenki előtt, van ügyfélfogadás, vannak hivatalos 
utak, melyeken el lehet érni a hivatal dolgozóit, a polgármestert, 
a képviselőket, akár tájékozódni, akár segítséget kérni, netán 
felajánlani szeretne a köz javára valaki. Ez az esemény ebből az 
egyik volt, sajnálom, hogy csak kevesen tudtak időt szakítani 
rá. Pedig, szerintem inkább visz előbbre az értelmes személyes 
párbeszéd, mint a virtuális térbe eldurrantott „vélemény  
petárdák”. Persze a cyber fórumoknak is meg van a maguk  
szerepe, de nem pótolják a szemtől-szembeni találkozást. 

Pálmai Tibor 
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Székelyszabarban jártunk 
A Székelyszabari Német Önkormányzat által 10. alkalommal 
megrendezett beigli sütő versenyen vett részt lelkes kis  
csapatunk. Werczel Jánosné Ilonka receptje és szakértelme, 
valamint Fejes Andrea, Juhászné Koltai Zsuzsanna és  
Tihanyiné D. Aranka lelkes segítsége a 3. helyet nyerte el a 
megmérettetésen. 

Másnap kórusunk vehetett részt szintén Székelyszabaron, a 
templomban megrendezett karácsonyi dalos esten. 

Mindkét napon sok-sok felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk. 
Tihanyiné Dobrádi Aranka 

Magyarországi Német Énekkarok VIII. Országos Fesztiválja 
Kórusunk, a Pogányi Német Nemzetiségi Vegyeskar november 
9-én részt vett a Landesrat (Magyarországi Német Ének-, Zene- 
és Tánckarok Országos Tanácsa) Törökbálinton megrendezett 
Magyarországi Német Énekkarok VIII. Országos Fesztiválján. 
Az ország 13 német kórusát hívták meg erre a gálára, még pedig 
azokat, akik a tavaszi minősítő versenyen az ország 82  
benevezett, komoly minősítőn átesett német énekkara közül a 
legmagasabb pontszámot érték el. 
Nagy öröm és komoly feladat volt számunkra a felkészülés és a 
részvétel, különösen úgy, hogy sajnos több régi kórustag és 
karnagy nélkül vállaltuk a szereplést.  Úgy gondolom, nem  
vallottunk szégyent. A fesztivál győztes a szederkényi  
Intermelody kórus lett, akiknek gratulálunk! A közös sikert  
hazafelé, a szederkényi próbateremben ünnepeltük meg néhány 
óriás pizza társaságában. Ledényi Zsuzsa, a Landesrat részéről 
alábbi elismerő szavakkal köszönte meg a részvételt:  
„A zsűri döntése mellett, a nyertesek mégis mi vagyunk,  
közösen, akik Önöket hallhatták! Tisztelet Önöknek, akik a  
német nemzetiségi ének kultúra művelésével, bemutatásával 
ajándékozzák meg az érdeklődő közönséget! Külön is köszönöm 
a rendezvényhez tartozó adminisztrációban, a fesztivál sikeres 
megvalósulásában nyújtott együttműködést!” 

Közmeghallgatás 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pogány (NNÖP) 2019. 
november 20-án 18,00-kor közmeghallgatást tartott a  
Faluházban.  

Advent 

A székelyszabari Német Önkormányzattól kapott meghívást a 
pogányi németség Adventi kavalkád nevű rendezvényére. Két 
programon is részt vettünk Advent első hétvégéjén: 
- Lelkes csapat nevezett be a 2019. november 30-án tartott  
Beiglisütő versenyre, ahol III. helyezést értek el. 
- 2019. december 1-én vasárnap délután templomi koncerten 
vett részt a Pogányi Német Vegyeskar. 
- a Német Kórus az idei Adventkor is felkeresi a Német  
Egyesület tagjait, hogy énekeikkel meghitt, békés Karácsonyt 
kívánjanak. 
- 2019. december 18-án Magyarszéken, a templomban énekel a 
Pogányi Német Nemzetiségi Vegyeskar, míg december 20-án, a 
már hagyományos pogányi karácsonyi műsoron vesz részt. 
 
Pályázatok 
A Pogányi Német Egyesület, és a Német Önkormányzat is  
három-három - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt  
– nemzetiségi pályázat beadásán dolgozik, melyeket, ha  
sikeresek lesznek, a 2020. évi munkához, rendezvényekhez, 
táboroztatáshoz, jubileumi naphoz szeretne felhasználni.  
Ezek beadási ideje: 2019. december 1. 
Jelenleg is folyik a 2019. évi nyertes pályázatok elszámolása, 
amit dec. 31-ig kell elvégezni. 

Pálmainé Mercz Beáta 
NNÖP képviselő 

A közös éneklés élménye 
Közeledik a karácsony, újra itt az ideje a Pécs környéki horvát 
kórusok közös dalolásának. Immár harmadik éve, hogy  
megrendezésre kerül advent idején a pogányi, kökényi,  
versendi, nagykozári, harkányi, pécsi és kátolyi kórusok  
részvételével és Alexandra Celikovic karnagy vezetésével a 
közös daltanulás. Ennek gyümölcse egy karácsonyi koncert.  

Ezek a találkozások nagyon alkalmasak a kórusok  
repertoárjának bővítésére és a többi kórussal kialakított jó  
kapcsolat ápolására. A próbák után a házigazdák mindig  
megvendégelnek minket étellel, itallal és finom süteményekkel. 
Az idei szentmisével egybekötött koncertre  
2019. december 13-án, 17 órakor  ker ül sor  a pécsi  
Székesegyházban. 

Székelyiné Orovicza Erzsébet 

Német Nemzetiségi Hírek 

Fotó: Pálmainé M.ercz Beáta 
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VERSENYEREDMÉNYEK 
2019.november 

Csoboth Armand (baloldali kép) 4. osztályos tanuló a Hebe 
Kft által meghirdetett Országos Nyári Olvasóversenyén 
"Csukás István: Nyár a szigeten" című mű feldolgozásával  
3. helyen végzett. 
Mentora: Fehér Brigitta 

Sági Kamilla (jobboldali kép j) 4. osztályos tanuló: A III. 
Városi Daléneklési Versenyen kiugró teljesítménnyel az  
1. helyen végzett. 
Felkészítője: Kovács-Werczel Karolina (b) 

Tolnai Rebeka 4. osztályos tanuló: A " Réz Lívia"  Regionális 
Zongoraversenyen színvonalas játékával az 1. helyen végzett. 
Felkészítője: Iván Katalin 

Szívből gratulálok az eredményekhez! Köszönöm a felkészítők 
munkáját! 

Szélig Terézia 
intézményegység-vezető 

 

Kedves Olvasó! 

A Pécsi Advent programsorozat keretében a Pécsi Apáczai Csere Já-

nos Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,  

Alapfokú Művészeti Iskola, Pogányi Általános Iskola diákjai az 

ünnepi készülődés forgatagában adventi műsorral  

kedveskednek az érdeklődőknek. 

Időpont: 2019. december 6. 16 óra 

Helyszín: Pécs, Dóm Kőtár 

 

Lelkesen készülünk és örömmel várunk Téged is! 

 

Iskola diákjai és pedagógusai 

Pogány, 2019.november 14.  

„Ültess fát, olvass alatta könyvet!” 
Könyvtárunk, falunk csatlakozott az „Ültess fát, olvass alatta 
könyvet” elnevezésű kezdeményezéshez. A Közös Hivatalhoz 
tartozó települések: Szalánta, Szilvás és Bosta is örömmel  
társult hozzánk. 
A polgármesterek közös döntése alapján mandulafát ültettünk a 
falvakban. Először Szilváson került sor a programra. A pogányi 
általános iskola tanulói és a Dallam Zeneiskola növendékei 
„vitték ajándékba” vidám, verses-zenés műsorukat, melyet a 
házigazdák finom pogácsával és innivalókkal viszonoztak. 
Következő állomások Szalánta és Pogány voltak. Szalántán a 
helybéli gyermekek adtak remek műsort, az IKSZT épülete előtt 
kapott helyet a facsemete. 
Pogányban a Faluház mögötti játszótéren várja a tavaszt a mi 
kis fánk. Iskolásaink, a Dallam Zeneiskola növendékei  

szüleikkel, testvéreikkel együtt vettek részt az akcióban, amely 
példaértékű, nevelő szándékú és útravaló a most cseperedő  
gyerekeinknek. 

Fejes Andrea 

Az Iskola hírei 

Fotó: Rőder Attila 

Versfal 
A Könyvtár falának  

versidézetekkel való 

díszítése megmozgatott 

kicsiket és felnőtteket 

egyaránt. Nemcsak  

magyar, de még orosz 

költő verse is került a 

falra, eredeti nyelven. 

Jöjjenek, „írják” tovább 

a verseket és olvassák el 

az eddigi idézeteket! 

Szeretettel várom a  

kedves Olvasókat! 

Szöveg és fotó: 

Fejes Andrea 
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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 decemberi programjai 
 

NYITVATARTÁSUNK: 

HÉTFŐ-SZERDA-PÉNTEK: 12-18-ig 

KEDD-CSÜTÖRTÖK: 10-16-ig 
 

KONDITEREM NYITVA TARTÁSA: 

HÉTFŐ: 12.00-18.00-ig 

KEDD: 10.00-16.00-ig 

SZERDA: 12.00-16.00-ig 

CSÜTÖRTÖK: 10.00-17.00-ig 

PÉNTEK: 12.00-17.00-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. 

~~~~ 

Családsegítő szolgálat 

Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
családsegítője, Kajtár Anita minden hónap csütörtökjén  
10:30-tól 12:30-ig ügyfélfogadást tart a Pogányi Faluházban. 

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

Időpont: 2019. december 5. csütörtök, 10.30 

~~~~ 

Versfal folytatódik... 

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. december, nyitvatartási időben 

~~~~ 

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. december 12. csütörtök, 19 óra.  

~~~~ 

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! 

~~~~ 

A Faluház nyitva tartása megváltozott: az új rend szerint a 

napközben itthon lévőknek (nyugdíjasok, kismamák)  

lehetősége nyílik már délelőtt is a konditerem, a könyvtár és 

az olvasóterem használatára. Szeretettel várjuk Önöket! 

Meghitt karácsonyi ünnepeket, 
sikeres Új Évet kíván a 
„Pogányért” Alapítvány! 
 
A „Pogányért” Alapítvány  
szeretettel hív mindenkit  
2019. december 20-án 17:00 
órakor a hagyományos  
karácsonyi műsorára, a  
katolikus templomba. Fellépnek a falu kórusai, 
valamint a gyerekek az általános iskolából és az 
óvodából.  

Cipősdoboz akció 
A „Pogányért” Alapítvány a sok éves hagyománynak  
megfelelően, idén is szervez „cipős doboz” akciót a falu  
rászoruló családjainak segítésére.  Kérjük, hogy akinek  
módjában áll, támogassa adományával a lakótársaink számára 
összeállított csomagok vásárlását. A csomagok tartós  
élelmiszert, a gyerekes családok esetében édességet és apróbb 
gyerekjátékokat tartalmaznak. A felajánlott összeget átutalással 
az alábbi számlaszámra, illetve névvel vagy név nélkül, az  
Önkormányzaton adhatják le az Alapítvány számára. 
Köszönjük a rászorulók nevében is! 
„Pogányért” Alapítvány, Pogány, 7666 Széchenyi u.12. 
Adószám:18323643‐1‐02 
Bankszámla szám:10701214‐68887311‐51100005 

Egyházközségi hozzájárulás 
Tájékoztatom a kedves Híveket, hogy aki  
szeretné befizetni a 2019. évi egyházi  
hozzájárulást, megteheti a Faluház nyitvatartási 
idejében, illetve a templomi szertartások után. 
Díjak mértéke: aktív dolgozóknak: 4500 Ft/ év, 
nyugdíjasoknak 3500 Ft/év. 
Köszönjük szépen az egyházközség nevében! 

Fejes Andrea, telefonszám: 06-20-445-1644. 

Köszönet 
A Faluház köszönetét fejezi ki:  
Neményi Zsoltnak mikrohullámú sütő adományozásáért;  
Csoboth Andrásnak a sok, új, német nyelvű hírlap rendszeres 
szállításáért; Jakab-Kocza Szilviának dekorációs alapanyagok 
ajándékozásáért; Miski Bélánénak a konditerem felszereltségé-
nek támogatásáért; Banicz Jánosnénak adományokért; a 
„Pogányért” Alapítványnak a konditerem eszközbővítéséért; a 
Pogányi Német Egyesületnek az irodaszerekért és Mindenkinek, 
aki munkájával és jó szándékával segíti a közösségépítést. 

Fejes Andrea 

Áldott, békés karácsonyt 
kívánnak a Pogányi Hírek 
o lvasó inak  az  ú j ság  
szerkesztői. 


