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A tartalomból: 

 

A választások ügymenete 

 

Polgármester jelöltek 

 

Önkormányzati képviselő 
jelöltek 

 

Nemzetiségi képviselő 
jelöltek 

2019. szeptember XXV. Évfolyam  választási különszám 

Tisztelt Választópolgárok ! 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képvi-
selők választását 2019. október 13-a, vasárnapra 
tűzte ki Magyarország köztársasági elnöke. 
 
Pogányban polgármester, 6 tagú képviselő-testület, 
3 tagú horvát és 5 tagú német nemzetiségi önkor-
mányzat választására kerül sor. 
 
Külön szavazólap lesz a polgármester és külön az 
egyéni listás képviselők választására. 
 
Pogányban két polgármester jelölt és tizenkét kép-
viselő-jelölt közül lehet választani.  
 
A választás egyfordulós, polgármester az lesz, aki a 
legtöbb érvényes szavazatot kapta, az egyéni jelöl-
tek közül az a 6 jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb 
érvényes szavazatot kapta. 
 
A nemzetiségi választásra zöld színű szavazólapok 
és zöld színű borítékok készülnek. A Helyi Válasz-
tási Bizottság három horvát és nyolc német nemze-
tiségi képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba.  
 
A horvát nemzetiségi önkormányzat három tagú 
lesz, a német jelöltek közül az öt legtöbb szavazatot 
kapott jelölt lesz képviselő. 
 
A szavazás reggel 6 órától este 19 óráig tart.  
 
A szavazóhelyiség címe:  
 7666 Pogány, Széchenyi u. 11. 
 
Kérem, a szavazáshoz minden választópolgár 
vigye magával az érvényes személyi okmányait, 
mert ezek nélkül a szavazatszámláló bizottság 
nem adhatja át a szavazólapot. 
 
 

 
A törvény szerint: 
 
" A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a 
szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy 
segítségét jogosult igénybe venni. 
 
Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez 
történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető 
közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autó-
buszos személyszállítás nem végezhető." 
 
A szavazólap átvételét a korábbiakhoz hasonlóan a 
választópolgár saját kezű aláírásával igazolja. A 
nemzetiségi szavazó a nemzetiségi szavazólap át-
vétele előtt a nemzetisiégi névjegyzéket is alá kell, 
hogy írja.  
A választópolgár aláírásával ismeri el a szavazólap 
átvételét. 
 
A szavazatszámláló bizottság - a választópolgár 
befolyásolása nélkül - kérésére megmagyarázza a 
szavazás módját, illetve 2 tagja segítséget nyújt a 
szavazásban, ha pl. a választópolgár írástudatlan, 
testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályozza a 
szavazásban.  
 
Ebben az esetben a választó más, általa választott 
segítőt is igénybe vehet. 
 
A szavazás során a választók szavazófülkét hasz-
nálhatnak, de arra nem kötelezhetők.  
 
A szavazóhelyiségben a választók csak a szavazás-
hoz szükséges ideig tartózkodhatnak, más választó-
polgárt választójoga gyakorlásában nem akadá-
lyozhatnak. 
 
Ha a választópolgár elrontja a szavazólapot, mie-
lőtt azt az urnába dobja, egy alkalommal kérhet 
újat. Ilyenkor a rontott szavazólapot átadja a bizott-
ságnak, aki azt bevonja és helyette újat ad át. 
 
Azok a választópolgárok, akik este 19 órakor sor-
ban állnak a szavazásra várva, még leadhatják sza-
vazatukat 19 óra után is, a szavazatszámláló bizott-
ság csak akkor zárja le a szavazást, miután a sorban 
állók leadták szavazatukat. 
 
A szavazás napján a szavazóhelyiségben választó-
ként megjelentek számáról több alkalommal is 
tájékoztatják a közvéleményt.  
 
A szavazással kapcsolatos bővebb információk a 
www.valasztas.hu honlapon találhatók. 
 
Pogány, 2019. szeptember 16. 
 
     
  Nádoriné dr. Rohi Éva 
   jegyző 

Tisztelt Olvasóink! 
 
Különszámunk a 2019. évi önkormányzati és  
nemzetiségi választásokkal kapcsolatos információ-
kat tartalmazza.  
Lehetőséget biztosítottunk a polgármester- és kép-
viselő jelöltek bemutatkozására is, aki élt ezzel, 
azok sorait is olvashatják.  
A bemutatkozó írásokat a polgármester jelöltek, az 
önkormányzati képviselő jelöltek és a nemzetiségi 
önkormányzatok képviselő jelöltjeinek sorrendjé-
ben, ezen belül ABC sorrendben közöljük.   
Az írásokon, fotókon semmilyen változtatás sem 
történt, úgy tesszük közzé, ahogy a jelöltek  
elküldték szerkesztőségünknek. 
 
Kérünk minden pogányi lakost, hogy vegyünk részt 
2019. október 13-án a választáson! 
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Tisztelt Pogányi Lakótársam! 
 

Juhász Zoltán vagyok, ha-
marosan 59. életévembe 
lépek. Az Alföldön, Csor-
váson születtem, alap- és 
középfokú iskoláimat 
Orosházán végeztem. A 
főiskolai tanulmányok hoz-
tak Pécsre, majd a főisko-
lát követő 18 hónap kato-
naság után itt alapítottunk 
családot feleségemmel, 
Koltai Zsuzsannával. Két 
gyermekem van, Gergely 
és Kristóf, akik már felnőtt 
korúak. Pogányi kötődé-
sem ’93-tól van, ekkortól 

kezdett tanítani nejem a pogányi általános iskolában, és 1997-
óta vagyunk Pogány lakói. Az itteni építkezést azóta is életem 
egyik legjobb döntésének tartom. Felnőtt életem legjobb baráta-
it, legkedvesebb ismerőseit adta és adja pogányi létem, akik 
nélkül csak „laknék”, és nem pedig „élnék” a településen.  
1991 óta vagyok vállalkozó, az akkor alapított cégem a mai 
napig is jól prosperáló környezetvédelmi vállalkozás.  
2010. óta dolgozom önkormányzati képviselőként, és 2014-től 
alpolgármesterként is tevékenykedek.  
 
Bemutatkozásom apropója természetesen az, hogy hamarosan 
önkormányzati választásokat tart az ország, így településünkön 
is kiválasztásra kerül majd az a hét ember (hat képviselő és egy 
polgármester), akik azt a nem kis feladatot vállalják, hogy a falu 
érdekében dolgoznak, és képviselik a közösséget, a községet. 
Nem csekély a tét – a megfelelő emberek választása – azoknak, 
akik felelősen gondolkodnak, azoknak, akik igazi otthonuknak 
tekintik Pogányt, itt képzelik el a saját, és gyermekeik vagy 
unokáik jövőjét! 
 
Úgy érzem, hogy a korábban a lakosságtól kapott képviselői 
megbízatásomat két cikluson keresztül felelősséggel teljesítet-
tem, és továbbra is érzek magamban erőt és szorgalmat arra, 
hogy ismét Önök elé álljak, hogy megmérettessek, immár pol-
gármesterjelöltként. 
 
Annak reményében osztom meg gondolataimat Önökkel, hogy 
az elmúlt kilenc éves terminusban a településünk életében Önök 
is eredményeket, fejlődést tapasztaltak. Örömmel és nem kis 
büszkeséggel gondolok azokra a beruházásokra, amelyek előké-
szítésének, lebonyolításának döntési folyamataiban képviselő-
ként magam is tevékenyen részt vehettem. Csak a legfontosab-
bak említve: a 9 év alatt Pogány egy faluházzal gazdagodott, 
kiépült és működik a szennyvíz gyűjtő hálózat és a szennyvíz-
tisztító, amelynek kapacitásbővítése is elkészült és átadás előtt 
áll. Korszerűsödött a hulladékgazdálkodási rendszerünk, meg-
újult az iskola-óvoda épülete, új tantermeket adtunk át az isko-
lának, két játszóterünk épült, megkezdtük a falu belterületi úthá-
lózatának felújítását, és csak az utóbbi egy-másfél hónapban 7 
db pályázatot adtunk be, amellyel a falu fejlesztését tűztük ki 
célul. Civil szervezeteinknek anyagi- és erkölcsi támogatás út-
ján jó táptalajt biztosítottunk, hiszen virágzó kulturális- és 
sportélet folyik a településen. Az eredményeket természetesen 
nem csak magamnak tulajdonítom. Itt szeretném megköszönni a 
leköszönő Polgármester Asszonynak és Képviselő társaimnak, 
hogy együtt dolgozhattam velük a falu fejlesztésén! 
 
Természetesen nem állítom, hogy mindent hiba nélkül oldot-
tunk meg, vagy, hogy már nincsenek további teendők a faluban. 
Sajnos talán a legnagyobb kudarcélmény a képviselői munká-
ban, amikor a sok-sok megoldandó feladatot szembesíteni kell 

az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeivel! Megválasztásom 
esetén polgármesterként továbbra is célom azon dolgozni, hogy 
ezek a lehetőségek bővüljenek, és a megnyíló anyagi források a 
településünk javát szolgálják. Itt nem csak a pályázati lehetősé-
gek kihasználására, hanem a közigazgatási területen működő 
vállalkozásokkal kialakítandó jó kapcsolatokra gondolok, 
amelynek érdekében már alpolgármesteri minőségemben is tet-
tem lépéseket.  
Végezetül arra kérem Önöket, hogy legyenek részesei a falu 
jövőjének alakításában azzal is, hogy október 13-án, az önkor-
mányzati választások napján leadják szavazatukat jelöltjeikre!  
Magam részéről ajánlom szíves figyelmébe azt a csapatot, 
amelynek tagjai a KÖZÖSEN POGÁNYÉRT jelmondatot tűz-
ték ki zászlójukra.   
 
Alakítsuk együtt településünk jövőjét! 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!  
Üdvözlettel: Juhász Zoltán polgármesterjelölt 
 
 

Tisztelt Pogányi Választópolgárok! 
 
Ezúton is szeretnék bemu-
tatkozni, annak, aki még 
nem ismer a faluban. 1980-
ban születtem Pécsett, 
1986-ban vették meg szüle-
im az első ingatlanunkat 
Pogányban, majd 1991-től 
váltunk állandó lakóivá 
Községünknek. Tanulmá-
nyaimat Pécsett fejeztem 
be. Gyermekkoromtól aktív 
részese vagyok a közösségi 
életnek. Tizenévesen cser-
készek voltunk, nagykorú-
vá válásunkkor néptánc-
együttest alapítottunk majd 
katonák lettünk. 2014-ben 
merült fel bennem, hogy 
tennem kell valamit a falu-
mért, újra szerveztem a 
Pogányi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, melynek 
mai napig az elnöke vagyok. Felismerve a közösségteremtés 
erejét, több egész-napos programot szerveztem Pogány apraja-
nagyja nagy örömére. Országos elismerést szereztünk mind a 
közbiztonság terén elért eredményeinkkel, mind az egyre na-
gyobb, végül országos szintű rendezvényeinkkel.  
 

Elbúcsúzó Polgármester-asszonyunk egy virágzó, fej-
lett infrastruktúrájú települést hagy ránk, de mindig lehet tovább 
fejlődni. A fejlődéshez új, fiatalos lendületre, elszántságra, ki-
tartásra, kreativitásra és kellő rugalmasságra van szükség! Hi-
szek a közösség erejében, hiszek abban, hogy mindenki hozzá 
tud tenni valamit Pogány életéhez, ehhez pedig nyitottságra és 
alázatra van szükség. Gondoskodnunk kell szüleink szociális 
jólétéről és lehetőséget biztosítani gyermekeink számára minden 
téren. A fejlődésnek természetesen pénzügyi háttér is kell, azon 
fogok dolgozni, hogy a kínálkozó pályázati és egyéb forrásokat 
maximálisan kihasználjuk és azokkal a falunk életét és fejlődé-
sét szolgáljuk. Az igényeknek megfelelően megnyitnám a falu 
bolthelyiségét és egy önkormányzati cég keretében, piaci körül-
mények között foglalkoztatnám az eddigi közmunkásokat. Fo-
lyamatos prioritást jelent a bel- és külterületi utak felújításának 
folytatása és a vízelvezetés kialakítása.  Minden tudásomat, 
lendületemet, kitartásomat, az Önök bizalmával, a közös cél 
szolgálatába állítom! Örülök, hogy indulásomat ilyen sokan 
támogatják, köszönöm a rengeteg ajánlást és támogatást! 

 
Arra kérem Önöket, első lépésként október 13-án  

szavazzanak, hogy Együtt építsük Pogány jövőjét! 
 
Tisztelettel: Szabó Rudolf 

POLGÁRMESTER JELÖLTEK 
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Tisztelt Pogányiak! 
 
Deák Máté vagyok, a Pécsi Tudo-
mányegyetem oktatója, de első-
sorban és mindig pogányi lakos. 
Pécsett születtem, több hosszabb-
rövidebb külföldi kitérőt követően 
végül a PTE-n szereztem doktori 
fokozatot a történettudományok 
területén. Feleségemmel, első 
gyermekünkkel költöztünk ide, 
immáron tíz éve. Felújítottunk egy 

házat, s a második gyermekünk már ide született. Pogányinak, s 
büszkén valljuk magunkat mi is azoknak!  
Mióta itt élek, kiemelten fontos számomra a helyi közösség.  
 
Számos civil szervezet tagjaként dolgozom azon, hogy a meglé-
vő értékeink még értékesebbé, a település még élhetőbbé vál-
hasson. Szabadidőmben a Jövő-szövő Egyesület tagjaként, illet-
ve polgárőrként és önkéntes tűzoltóként teszek a közösség életé-
nek jobbításáért. Egy kreatív, helyiekből álló csapat tagjaként 
vettem részt az I. Pogányi Termék és Szolgáltatás Mustra, az 
Adventi vásárok, s számos koncert, kulturális esemény meg-
szervezésében. 
 
Juhász Zoltán vezetésével egy olyan csoport szereplőjeként 
indulhatok a választáson képviselőnek, amely meggyőződésem 
szerint a legmegfelelőbb településünk irányítására. Tapasztalt, a 
helyi ügyekben maradéktalanul járatos, kiterjedt hazai és nem-
zetközi kapcsolati tőkével rendelkező emberekről van szó, s 
hiszem, hogy együtt a legmegfelelőbbet nyújthatjuk majd a kö-
zösségünk lakóinak és a településünknek. 
 
Egy képviselőnek számos feladata van, de ezek mellett a teen-
dőim mellett alapvetően három dologra szeretnék kiemelten 
figyelni. Egyrészről a falu kisgyermekes családjainak szeretném 
az érdekeit összefogni és képviselni. Felmérni igényeiket, elvá-
rásaikat, s ezeket lehetőségeim szerint érvényesíteni. Másrészről 
az újonnan érkezőket szeretném segíteni, azokat a pogányiakat 
támogatni, akik nemrég lettek lakótársaink, vagy még csak ter-
vezik, hogy azok lesznek. Harmadszor pedig a helyi vállalko-
zók, vállalkozások támogatása, összefogása, a helyi termékek, 
szolgáltatások és kulturális értékek képviselete, azok fejlesztése 
szintén kiemelten fontos számomra, melyért tenni szeretnék.  
 
Bizalmukat megköszönve, tisztelettel: 
Dr. Deák Máté 

 

Kedves Pogányiak! Tisztelt Választók! 
 
Deckmann Izabella vagyok (Deckmann 
Kati néni unokája). 1979.-ben születtem 
Pécsett. Pogányi gyökereim dédszüleimig 
nyúlnak vissza. Jelenleg boltvezető helyet-
tesként dolgozom. Néhány évet pécsi lakos-
ként éltem, de a mi kis falunk „haza várt”. 
Nagy örömömre sikerült visszaköltöznünk 
Pogányba a fiammal. Pécsiként, és ma is, 
aktívan részt veszek a Pogányi Polgárőrség 
munkájában. Célom, hogy a jelenleg is mű-

ködő hagyományőrző csoportok támogatásával, megőrizzük a 
régi kultúránkat. 
 
Megválasztásom esetén támogatom: 
- a belterületi utak használhatóságának javítását, 
- az iskola és óvoda bővítését, 

- valamint egy helyi vegyesbolt létrehozását és működtetését, 
melyben a helyi kistermelők áruit is megismertethetnénk a la-
kossággal. Szeretnék aktívan részt venni a falunk további fejlő-
désében, szépítésében. Fontosnak tartom, hogy a Pogányi átlag-
emberek véleményei is eljussanak a képviselőtársaimhoz. 
 
Ígéretek helyett egy Jókai idézettel zárom bemutatkozásomat. 
 
„Minden szó a tettek súlyával ér fel és most, s 
    bizonyára mindenkinek úgy kell meggyőződve lennie, 
    hogy amit most kimondok, azt a szót nem csupán 
    mondom, hanem azt a szót cselekedtem is.” 
                                 (Jókai) 
 
Utolsó gondolatként, ezúton megkérném minden lakótársamat, 
akinek fontos a falunk jövője, hogy 2019.10.13. - án vasárnap 
vegyen részt az Önkormányzati választáson. 
 
Köszönöm a bizalmat. 
 
Tisztelettel: Deckmann Izabella képviselőjelölt 
 
 
 

 
Tisztelt Pogányi Lakótársaim!                          
 
Hajnal Anna vagyok, közismertebb 
nevem csak egyszerűen „Anikó”. 1978.-
ban születtem Pécsett. Kisgyermek ko-
rom óta Pogányban élek. 20 éve itt dol-
gozom, kisebb-nagyobb megszakítások-
kal a vendéglátás területén, ezért amikor 
lehetőségem adódott rá, úgy döntöttem, 
hogy vállalkozásomat is szülőfalumban 
szeretném létre hozni. 2012 januárjától 
a Sport Büfé bérlője voltam. Jelenleg az 

Öreg Halász Sörözőt üzemeltetem. Jó ideje figyelemmel kísé-
rem a településünk életét. Magamról nem is szaporítanám a 
szót, hisz nem az a fontos, hogy ki vagyok, hanem, az, hogy ki 
szeretnék lenni az Önök számára. Tevékenységem által napi 
szinten kapcsolatban vagyok az itt élő emberekkel, ezáltal fo-
lyamatos képet kapok beszélgetéseink során arról, hogy a lakó-
kat mi foglalkoztatja a mindennapokban. Milyen igényeik len-
nének, illetve mire keresnének megoldásokat a falu életével 
kapcsolatosan. 
 
Ezért, de leginkább az emberekért döntöttem úgy, hogy idén 
indulok a helyi Önkormányzati választáson. 
Véleményem szerint, az emberek gondolatai, esetleges ötletei, 
és azok érvényre juttatása rendkívül fontos dolog. 
Kicsit egyszerűen szólva szeretném a lakosságot az Ő közvetlen 
„szócsövükké” válva képviselni. 
 
Természetesen tisztában vagyok a falut érintő, megoldásra váró 
feladatokkal, és a jövőbeni tervekkel, de nekem, nem tisztem 
ezzel kapcsolatosan bármit is ígérni. Egy közmondással élve: 
„ Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó”.  
 
Mindezek mellett fontosnak tartom, hogy az itt élő Emberek 
Egységet alkossanak, Közösségben gondolkodjanak. 
Hiszem, ha Együtt, Egymásért teszünk, könnyebben elérjük 
céljainkat, ezáltal fejlesztve közösségünket, településünket. 
Összefogásunk első jeleként, szeretnék megkérni minden helyi 
választópolgárt, hogy 2019 október 13.-án menjenek el, és 
adják le voksukat. 
  
Remélem megtisztelnek bizalmukkal,hogy a jövőbeni testülettel 
együttműködve, csakis a falu érdekeit előtérbe helyezve képvi-
selhessem Önöket. 
                                                                                            
     Tisztelettel: Hajnal Anna képviselőjelölt 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ 
 JELÖLTEK 
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Halmos Anna vagyok, 25 éve 
élek Pogányban. 3 gyermekem 
van, szociális gondozó és  
ápolónőként dolgozom a falu-
ban. Jelenleg az Önök  
bizalmából, második ciklusban 
veszek részt a község életét 
alakító és építő munkában, 
mint képviselő.  

 
Célom továbbra is az idősek, rászorulók és egyedül 
élők támogatása. A falu lakóiért, a faluért szeretnék 
tenni és tudásom legjavával a fejlődést segíteni.  
Szeretném lakókörnyezetemet a közösség számára 
kellemes hellyé varázsolni. 
 
Köszönöm az eddigi támogatást és a bizalmat! 
 
 

 
Kozarics János Márk  
képviselőjelölt.  
 
Tisztelt Pogányiak,  
választópolgárok! 
Őseim ősei is Pogányiak voltak, 
minimum 4 generáció. Falunk-
ban él fiam, felesége, és három 
unokám. 
 
 Nálam nincs „bevándorló, 
gyütment „rendes, vagy nem 
rendes ember, Van tenni aka-
ró, segítőkész, egymáshoz tole-
ráns és nem gyűlölködő! 

  
Ki az igazi Pogányi: aki tesz érte valamit, hogy az le-
gyen 
Nemrég nyugdíjas lettem, de egy vállalkozásnál műsza-
ki vezetőként jelenleg is dolgozom. 
Gyümölcs és olajkészítő jól menő vállalkozásomat idén 
átadtam.(nehezek a ládák)35 éves szakmai tapasztalat-
tal rendelkezem, főleg mélyépítés területen (gáz, víz, 
szenyviz, út, Vizelvezetés,) de a magasépítés sem ide-
gen.  
20 éve tagja vagyok a BM Mérnöki kamarának .3 évig 
voltam a sportegyesület elnöke és megalakítottam az ifi 
csapatot (egyedül). 
 Program:vázlat:  

Út, járda, vizelvezetés,(sürgős)Beruházások elle-
nőrzése.  

Játszótér: még napvitorlák elhelyezése, vízvételi 
lehetőség, mobil WC.Külterületi utak járhatóvá 
tétele. 

Hó és sikoság mentesités. Parlagfü irtása 
Helyi vállalkozások Beruházásoknál prioritás! 
Tájház létrehozása  horvát – német önkormányzat-

tal közösen.  
Én elsősorban nem   inproduktiv  ,hanem produktív 

munkát szeretnék végezni. 
Részletes program az elektromos médián megtalálható. 

Tisztelt Pogányiak, kedves 
Falubeliek! 
Pálmai Tibor vagyok, 58 éves, építész 
műszaki tanár. Immáron harmadszor 
szeretném elnyerni bizalmukat, arra a 
feladatra vállalkozva, hogy képviselő-
ként a falu fejlődését elősegítsem és a 
lakóközösség érdekeit szem előtt tart-
va, felelős döntéseket hozzak. 17 éve 
élünk családommal Pogányban, és 

2010-től – két választási cikluson keresztül – veszek részt az 
önkormányzati munkában. Elmondhatom, hogy a kilenc- és öt 
évvel ezelőtt kitűzött célokat szem előtt tartva, eredményes volt 
a testület(ek) munkája. Itt szeretném megköszönni képviselőtár-
saim és Dragovácz Ágnes polgármester asszony áldozatos mun-
káját, amit a falu érdekében végeztek. Az eredményeket most 
nem sorolnám, aki itt él, bizonyára látja, érzi. Azonban nem 
állhatunk meg, sok feladat vár a következő testületre, sok nehé-
zséggel, küzdelemmel, aminek továbbra is részese kívánok len-
ni, ha megbíznak bennem. Képviselői múltamból adódóan isme-
rem az önkormányzati munkát, feladatokat, azok buktatóit, tu-
dom miben, milyen irányban és mértékben kell tovább fejlődni, 
tisztában vagyok a lehetőségeinkkel. A köz(ös)ség vezetésében 
viszont új, nyitottabb, szélesebb együttműködésen alapuló, kon-
szenzusos stílust látnék szívesen. Ehhez biztosíték számomra 
Juhász Zoltán eddigi alpolgármesterünk személye, aki most 
polgármesterként méretteti meg magát, és akit jószívvel ajánlok 
figyelmébe azoknak is, akik eddig Őt nem ismerték. Menjenek 
el szavazni október 13-án! 

Tisztelt Lakótársaim,  
Kedves Barátaim! 

Rőder Attila vagyok, 1962-ben  
születtem Barcson. Egy ideig Pécsen 
éltem, majd  1999-ben vásároltam 
azt a telket, amin 2000-ben megépült 
a családi házunk és ahova felesé-
gemmel és két gyerekünkkel költöz-
tünk. Erősáramú szakközépiskola 
elvégzése után számítógép progra-
mozói szakon végeztem a felsőfokú 

tanulmányaimat.  Kezdetben a Műszaki Főiskola matematika 
tanszékén dolgoztam, majd egy ideig Svájcban, egy nemzetközi 
projektben.  Később a Harvard University digitális fotográfia 
kurzusán szereztem oklevelet, mivel hivatásként és hobbiként is 
fotózom rendezvényeket, esküvőket, portfoliót.   
Jelenleg a Pécsi Tudományegyetemmel közösen működő  
magánklinika informatikai és minőségirányítási vezetőjeként 
dolgozom, mellette saját kft-m ügyvezetését is végzem.   
A Pogányért Alapítvány elnökeként, a kuratórium tagjaival 
együtt támogatjuk a falu kulturális, sport, egészségügyi, oktatási 
céljait.  
Pogányban úgy érzem magam, mintha itt születtem volna.  
Nagyon jó érzés olyan közösségben élni, ahol bármikor számít-
hatunk egymásra. Természetesen tudom, hogy vannak időnként 
konfliktusok, de egy ilyen nagy családban ez előfordul.  
Az Önök szavazatainak támogatásával az említett konfliktusok 
megoldásán túl, azon szeretnék dolgozni, hogy megőrizzük  
Pogány múltjából azt, amit érdemes átadnunk gyerekeinknek. 
Jelen korunk feladataihoz pedig képviselőként szeretnék javas-
latot tenni egy olyan, önkormányzati tulajdonban lévő cég  
alapítására, ami a falu működését segítené a közterületek  
nyári-téli karbantartásától kezdve a rendezvények technikai 
megvalósításán át a cég üres kapacitásainak bérbeadásáig.  
Mindezek megvalósítását csak akkor tudom elképzelni, ha a 
képviselő testület és a polgármester is ugyanolyan értékeket tart 
fontosnak és azok érdekében dolgozik, amit a választók többsé-
ge szeretne. Ezért fogadtam el Juhász Zoltán felkérését és csat-
lakoztam a „Közösen Pogányért” csapathoz. 
Tisztelettel és barátsággal, 
   Rőder Attila képviselő jelölt 



5 

Kedves Pogányiak! 
 
Semjén Péter vagyok, és a pogányi 
Önkormányzati választáson szeretnék 
képviselő jelöltként elindulni.  Ennek 
kapcsán fogadják bemutatkozó levele-
met.  
 
 1972-ben születtem Pécsett. A Nagy 
Lajos Gimnázium elvégzése után a 
PMMF Magasépítő Mérnök szakán 
szereztem diplomát 1993-ban.  

1996-ban már megalapítottam ma is működő cégemet, mely 
főleg cserépkályha elemek és kerámia kandallók gyártásával 
foglalkozik. Munkáim itt megtekinthetők:  www.keraterv.hu 
 2003 decemberében költöztem feleségemmel és két gyerme-
kemmel Pogányba. Luca és Marci is pogányban járt Általános 
Iskolába, ahol mi szülők is sok ismeretségre tettünk szert. 
2012-ben alapítottuk meg a Bokréta Hagyományőrző Egyesüle-
tet, melynek jelenleg is zenei vezetője és furulyása vagyok. Sok 
év tanulás és döccenő után elmondhatom, hogy mára jó hangu-
latú Estünket sokan várják. 
 Hiszek a közösség erejében, a kommunikációban, az emberség-
ben és a becsületességben. Hiszek a kreativitásban, a racionali-
tásban, a munkában és a kitartásban. 
Tudom, hogy sok feladat vár a falura, de tudom azt is, hogy 
mindenkiben sokkal több van, mint amit kiad magából. Mér-
nökként és vállalkozóként a közösség érdekeit szem előtt tartva 
bátran, de megfontoltan hozom a döntéseimet melyért a felelős-
séget is vállalom.  
Köszönöm, ha megtisztelnek bizalmukkal! 
„Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthe-
tő, ha eleget töprengünk rajta.”  Woody Allen 
 

 
"Egyetlen parancs van, a 
többi csak tanács, igyekezz 
úgy érezni, gondolkodni, 
cselekedni, hogy mindenki-
nek javára legyél."  
Weöres Sándor 
 
Építsük együtt Pogány 
jövőjét! 
 

Szeretett otthonunk egyedülálló épülését, közösségünk erősödé-
sét, mindannyiunk álmainak alakulását lassan másfél évtizede 
követem nyomon testközelből, itt, Önök között Pogányban  
immáron két gyermekemmel, feleségemmel közösen. 
 
Úgy érzem, hogy az igazán nagy és fontos ügyek megvalósítá-
sához felhatalmazás birtokában sokat tehetek Önökkel együtt 
Önökért. 
 
Vezető beosztású kulturális szakemberként számos emberi és 
politikai kapcsolatot sikerült felépítenem az elmúlt évtizedek-
ben, az ebből eredő hasznot reményeim szerint képviselőként az 
Önök szolgálatába állíthatom. 
 
Tisztelt Pogányiak, Kedves Barátaim! 
 
Szeretnék a jövőben számos dolgot tenni közösségünkért. Az új 
vállalkozások megtelepedésének segítése fontos számomra, de 
ugyanígy szükséges a kisbolt sorsának rendezése és egy, a  
bölcsődét, óvodát, iskolát és szeretetotthont is kiszolgáló helyi 
vendéglő jelenléte is. 
 
Ugyanakkor Pogány elsősorban a lakóhelyünk, mindannyiunk 
otthona. Elengedhetetlen, hogy az alapvető szolgáltatások a kor 
elvárásainak megfelelően legyenek elérhetőek mindenki számá-
ra. Úthálózat, hulladékkezelés, esővízelvezetés – az e területen 
olykor tapasztalható problémák megnyugtató rendezése  
nélkül eredménytelennek és értelmetlennek gondolom  

az önkormányzati munkát, így ezen területeken számon  
kérhetően és hatékonyan kívánok közreműködni. 
 
Képviselőként Önöket szolgálom, így megvalósítandó elképze-
léseimet csak közösen véglegesíthetjük, ezért a közeljövőben 
megkeresem Önöket vállalásaim részletes bemutatásával. 
 
Feladataim listája folyamatosan alakul, bővül, s Önök ennek 
elkészítésében nélkülözhetetlenek. 
 
Kérem, írják meg nekem, milyen ügyekben számítanak segítsé-
gemre, hogyan szolgálhatnám Önöket a legjobban. 
 
Megtisztelő gondolataikat a poganyiak@gmail.com  
elektronikus címre várom. 
 
Ne feledjék: Pogányt csak közösen tehetjük naggyá! 
 
Pogány, 2019.szeptember 6. 
     Szécsi Máté 
              képviselőjelölt 
 

Kedves Pogányiak,  
kedves Választók! 
 
Tihanyiné Dobrádi Aranka va-
gyok, 42 éve láttam meg a napvi-
lágot egy sváb-magyar vegyes 
házasság 2. gyermekeként Pak-
son. Gyermekéveimet Nagydoro-
gon töltöttem. A főiskolát Pécsett 
végeztem, és lettem környezet-
mérnök, valamint környezetsza-
kos mérnöktanár. Két lányommal 
és férjemmel 2013-ban döntöt-
tünk úgy, hogy Pogányt választ-

juk otthonunknak. Hamar megszerettünk a falut és az itt élő 
embereket. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a munkám 
a hivatásom, és ennek helyét is Pogányban találtam meg. Én 
magam több csoportban tevékenyen is részt veszek a falu életé-
ben. A Jövő-Szövő Egyesület tagjaként idén már 3. alkalommal 
rendezzük meg az adventi vásárt. A munkám révén lett pl. lehe-
tőségem a gyerekek részére környezetvédelmi tábort szervezni 
és vezetni. 
Fontos számomra, hogy a környezetvédelem ne csak kampány-
ígéret legyen, hanem a mindennapjaink részévé váljon. Anya-
ként és tanárként fontos gyermekeink oktatása, mind a közpon-
tosított rendszerben, mind pedig azon kívül. Többek közt ezen 
területek erősítésével szeretnék a falu jövőjének alakulásában 
hasznos tagja lenni a képviselőtestületnek. 
 
Köszönöm az eddig kapott támogatást! 
Október 13-án jöjjenek, válasszanak és tegyünk KÖZÖSEN 
POGÁNYÉRT! 
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Tisztelt Lakosok, Kedves Pogányiak. 
 
Engedjék meg, hogy képviselőjelölt-
ként bemutatkozzak: 
Treitz Ferenc vagyok, 31 éves, 1991-
től pogányi lakos. Az utóbbi 4 évben 
feleségemmel Pellérden laktunk, ez 
idő alatt minden alkalommal, öröm-
mel jöttem vissza szülői házunkhoz, 
ahol családom jelenleg is él. Gyer-
mekkoromat is itt töltöttem, óvodába, 
majd iskolába is Pogányba jártam. 

Álmunkat beteljesítve most újra a falunkba költözve, a gyerek-
vállalás küszöbén, ismét pogányinak mondhatom magam.  
Tanulmányaimat Pécsen végeztem telekommunikációs informa-
tikus szakon. Idén 5. éve, hogy itt helyben, Pogányban dolgo-
zom. Jelenleg egy hátrányos helyzetű gyermekeket támogató 
alapítvány szakmai megvalósításában és az ezzel kapcsolatos 
teendőkben veszek részt. A mindennapi feladataim során konf-
liktuskezelési és probléma megoldó készségem fejlesztésére 
bőven van lehetőségem. 
A munkám során különböző sorsú és helyzetű emberekkel ke-
rültem kapcsolatba. A velük átélt élmények hatására kommuni-
kációs készségem kifinomult, szociális kompetenciáim fejlőd-
tek. Az egyéni sorsokat különös figyelemmel és együttérzően 
kezelem. 
Képességeimhez és lehetőségeimhez mérten, igyekszem képvi-
selni a pogányi lakosok érdekeit. Célom, hogy továbbvigyem a 
jelenlegi testület azon törekvéseit, amelyek a lakosság javát 
szolgálják. 
Szívesen foglalkoznék a falu fejlesztésével kapcsolatos teendők 
előkészítésével, majd megvalósításával, ezáltal a majdani képvi-
selőtestület aktív tagja lennék. 
Fiatalos gondolkodásommal és dinamizmusommal megszólítom 
és összefogom a hozzám hasonló korú fiatalokat és az ő gondo-
lataikat, látásmódjukat képviselem. 
A majdani testület tagjaként kellő lendületet, tettrekészséget, 
fiatalos gondolkodásmódot hoznék a mindennapokba. 
Szeretném, ha megtisztelnének bizalmukkal, megismernének 
személyesen és felkeresnének ötleteikkel, esetlegesen felmerülő 
problémáikkal. 

 

Tisztelt Pogányiak,  
Tisztelt lakótársaim!   
 
Weisz Péter vagyok, 1980.-ban 
születtem tősgyökeres pogányi 
sváb család gyermekeként. Szár-
mazásom és kisebbségünk hagyo-
mányai fontosak számomra, de 
elsősorban magyarnak vallom 
magam. Diákként láttam kinőni a 

földből a Nyárfás utca házait és még lőttem három pálcás kulcs-
tartót búcsúkor a Vén Dió Presszó udvarán. Ismerem  a  falu 
minden zegzugát, az emberek többségét. 
 
Főiskolai tanulmányaimat Pécsen kezdtem, majd katonaidőm 
letöltése után Ausztráliában folytattam és végeztem. Hazatérve 
vállalkozást és családot alapítottam. Gyermekeim ide jártak, 
járnak bölcsődébe, óvodába és iskolába is. Remélem, hogy kis 
társaikkal együtt, a jövőjüket is itt képzelik majd el. Hiszem, 
hogy megvannak azok az alapok, melyekre építve egy jó csapat-
tal meg tudjuk teremteni ehhez a feltételeket. 
 
Jelenleg kistermelői tevékenységem mellett a Pécsi Expo Cen-
ter vezetői feladatait látom el, ez mellett több civil szervezetben 
is tevékenykedem a faluban. Polgárőrként szabadidőmben, éj-
szakánként rendszeresen járom az utcákat, és a szőlőhegyet, 
hogy megőrizzük a településünkön fennálló jó közbiztonságot 
 

Hiszek abban, hogy egy képviselőnek nem kell élére vasalt poli-
tikusnak lennie, inkább olyan embernek, mint egy jó szomszéd: 
mindig elérhető, nyitott és segítőkész.  
Nem a szavak, sokkal inkább a tettek emberének tartom magam, 
így végzem a munkám nap mint nap. Biztos vagyok benne, 
hogy a  külföldi és itthoni vállalkozói tapasztalataim, kreativitá-
som, problémamegoldó hozzáállásom és a kialakult kapcsolati 
tőkémmel hozzájárulhatok egy jó testület, egy jó csapat munká-
jához. 
 
Tősgyökeres Pogányiként küldetésemnek érzem, hogy Magya-
rország és a nemzet érdekei mellett tiszta szívemből képvisel-
jem a megye és ezen belül Pogány érdekeit. 

 

 
Dragovácz Ágnes vagyok, az őszi vá-
lasztásokon horvát nemzetiségi képvise-
lőnek indulok. Elkötelezettségem a hor-
vátság iránt nem ismeretlen, hisz eddig is 
segítettem örökségünk megőrzését. Nagy 
hangsúlyt szeretnék fektetni a már elfele-
dett nemzetiségi szokások feltárásában, 
feldolgozásában, leírásában, kiadványok 
készítésében. Szavazataikkal segítsék a 
célok megvalósítását, hogy együtt tehes-
sünk a Pogányi Horvátokért! 

Tisztelettel:  Dragovácz Ágnes 
 
 

Kovács Mihály vagyok 2011-óta élek 
Pogányban. Kökényből származom, így 
jól ismerem a horvát hagyományokat. 
Célom segítséget nyújtani a néphagyo-
mányok felkutatásában, gyűjtésében, 
feldolgozásában, annak bemutatásában. 
Tevékenyen részt kívánok venni a tájház 
kialakításában. Pályázati támogatások 
segítségével a horvát nemzetiségi értékek 
megőrzésében részt venni. Az októberi 
választásokon horvát nemzetiségi képvi-
selőként indulok, kérem, támogassák 
megválasztásomat. 

Tisztelettel:  Kovács Mihály 
 
 

 
Kedves Pogányiak, Lakótársaim,  
Választópolgárok! 
 
 Sztanics Tamás vagyok, Pécsett szület-
tem 1970-ben. Pogányi lakosként indu-
lok a 2019-es választáson horvát nemze-
tiségi képviselőként. Itt és most szeret-
ném megköszönni azoknak, akik velem 

együtt segítették Pogány fejlődését, épitették szépítették környe-
zetüket, nemtől, kortól, nemzetiségtől függetlenül. Értéket őriz-
ni, ápolni kell. 
 
A mai napig számíthat rám az, aki segítséget kér tőlem. A jövő-
ben fontosnak tartom: Jobb kommunikációt a lakosság felé. 
Pogány hagyományainak további őrzése. Modern dolgok hasz-
nálata. Számitok szavazataikra.   
 
Tisztelettel:    
Sztanics Tamás     
 

HORVÁT NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ 

 JELÖLTEK 
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Kedves német nemzetiségű Pogányiak! 
 
Antalné Birkenstock Erika vagyok. 
1981. 11. 14.- én születtem Pécsett. Álta-
lános és középiskolai tanulmányaimat is 
itt végeztem el. 2000-ben érettségiztem, 
2002-ben technikusi képesítést szerez-
tem. 2013 óta dolgozom gondozónőként 
a faluban működő családi bölcsődében. 
Születésem óta Pogányban élek. 2006-
ban házasodtunk össze férjemmel, két 
gyermekünk van. 

 
Fiam a helyi német nemzetiségi iskola 4. osztályos tanulója, 
jövőre a lányom is itt kezdi meg általános iskolai tanulmányait. 
Fontosnak tartom a német gyökereink ápolását, hagyományaink 
megőrzését. 
Édesapám, Birkenstock János hosszú éveken át volt aktív tagja 
a helyi német közösségnek. 
Számomra ezért is fontos, hogy az általa megteremtett értékeket 
továbbra is fenntartsuk. 
 
Azért döntöttem úgy, hogy indulok a német nemzetiségi képvi-
selő választáson mert úgy gondolom, hogy a munkámból és 
életkoromból adódóan képes vagyok a fiatalabb generáció meg-
szólítására. 
 
Tisztelettel: Antalné Birkenstock Erika 
 

 
Birkenstock Ivett vagyok. Pécsett  
születtem 1978. július 19-én.  

Német nemzetiségi óvodába jártam, majd 
a Tiborc úti Általános iskolába, ahol 
szintén németet tanultam. Érettségit a 
Pollack Mihály Szakközép Iskolában 
szereztem, amit kiegészítettem a magas-
építő technikummal. Diplomámat a Pécsi 
Tudományegyetem Természettudományi 
Karán vehettem át. 

2007-től a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Tanulmányi Osztályán, 2017. októbere óta a Koch Valéria  
német nemzetiségi Iskolaközpont kollégiumában dolgozom. 

Bár a lakóhelyem időközben megváltozott, a szívem és a gyöke-
reim még mindig Pogányhoz és a pogányi németséghez kötnek. 
A német nemzetiségi rendezvényeken –mint segítő is- részt 
veszek. 

Azért döntöttem úgy, hogy a német nemzetiségi önkormányzat 
tagja szeretnék lenni, mert most még lehetőség van arra, hogy 
az idősebb korosztálytól magamba szívjam, átvegyem a tudást 
és ezt a későbbiekben alkalmazni tudjam és így az évek múlásá-
val ne vesszenek kárba az általuk eddig elért eredmények. 
 
Köszönettel: Birkenstock Ivett  

 

 

 

 

 

1957-ben születtem. Azóta pogányban 
élek. A Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnál 2010 óta vagyok képviselő. Egy 
sajnálatos haláleset miatt 3 éve látom el 
az elnöki feladatokat. Úgy gondolom, 
hogy az elmúlt években elért eredménye-
in önmagukért beszélnek. Ez bátorít fel 
arra, hogy az idei választásokon újra in-
duljak. 
Megválasztásom esetén szeretnék képvi-
selőtársaimmal együtt a megkezdett úton 

tovább haladni, az évről-évre változó lehetőségeket maximáli-
san kihasználva tovább fejlődni. Szeretném az iskolával fennál-
ló jó kapcsolatot tovább erősíteni.  
Továbbra is célom a kultúra a hagyomány megőrzése, ápolása 
és továbbadása. Az eddigiekhez hasonlóan szeretnék továbbra is 
együttműködni a többi civilszervezettel és az önkormányzattal.  
 
Legfontosabb feladatnak tartom , hogy programjaink és rendez-
vényeink során megszólítsuk a gyerekeket és a fiatalokat, német 
közösségünk idősebb tagjainak pedig továbbra is fogjuk a kezét. 
Kérem szavazataikkal támogassanak, hogy a kitűzött célokat 
megvalósíthassuk ! 
    Birkenstock Zoltán 
 

 
Kedves Lakótársaim! 
 
Dal Porto Brigitta vagyok, német nem-
zetiségi képviselőnek indulok a helyi 
önkormányzati választásokon.  
 
31 éve születtem Haász Brigitta néven 
egy hagyománytisztelő sváb családban a 
Komárom-Esztergom megyei Csolno-

kon. Gyermekéveim során a magyarországi német kultúra és 
nyelv természetes része volt az életemnek. Nagyszüleim svábul, 
szüleim németül és magyarul beszéltek hozzám, így a mai napig 
a magyar és német nyelvet is anyanyelvemnek tekintem. Felső-
fokú tanulmányaim hoztak Pécsre, itt ismerkedtem meg férjem-
mel, akivel 10 éve költöztünk Pogányba. Azóta két kislányunk 
született. Nagyon boldog vagyok, hogy Pogányban nőhetnek 
fel, hiszen úgy gondolom, mind a természeti adottságok, a szín-
vonalas oktatási-nevelési intézmények és a kulturális élet közö-
sen jó feltételeket biztosítanak a sikeres és boldog gyermekkor-
hoz.  
 
Német nemzetiségi óvodapedagógusként dolgozom Szeder-
kényben. Célom, hogy a német nyelv mellett a magyarországi 
német kultúrát is megismertessem és megszerettessem a gyer-
mekekkel. Hiszem, hogy már kisgyermekkorban, mind a család-
ban, mind az óvodában kialakítható egy olyan identitástudat, 
melyre a későbbiekben építeni lehet.  
 
A sváb nyelvjárások és hagyományok sajnos kihalófélben van-
nak: az a generáció, mely még e szokásrendszerben élte min-
dennapjait és a sváb nyelvjárásban kommunikált, lassan kihal. 
Így úgy gondolom a mi feladatunk, - mindazoké, akik még a 
szüleik, nagyszüleik révén megismerhették az elődei kultúráját 
– fenntartani és továbbadni azt a következő generáció számára. 
Azt az örökséget, mely fennmaradt annak ellenére, hogy a törté-
nelem ritkán volt kegyes hozzá: megfélemlítések, üldözések, 
deportálások gyakran tették próbára a magyarországi németsé-
get, mely bár megkopott, mégis fennmaradt. 
 
Azért szeretnék német nemzetiségi képviselő lenni Pogányban, 
hogy tapasztalatommal és elhivatottságommal én is hozzájárul-
hassak a német nemzetiség értékeinek fennmaradásához a falu-
ban. Célom a gyermekek nagyobb mértékű bevonása, hiszen ők 
a kulcsa annak, hogy a múltból lesz-e egyszer jövő. 
 
Dal Porto Brigitta 

NÉMET NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ 
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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 

Pálmainé Mercz Beáta 

Pécsett születtem 1964-ben. Felmenőim 
pogányi sváb családból származnak, déd-
szüleim, nagyszüleim, Édesapám éltek 
Pogányban, majd a II. világháború idején 
elkerültek a faluból. Ennek ellenére gyer-
mekkorom jelentősen kötődik Pogány-

hoz, hiszen itt élő rokonaimnál sok szép nyarat töltöttem.   
 
Iskoláimat Pécsett végeztem, a Pollack Mihály Műszaki Főisko-
lán diplomáztam, műszaki tanár és építész üzemmérnök okleve-
let szereztem. Több, mint 20 éve már, hogy a Pécsi Tudomány-
egyetemen dolgozom.  
  
Férjemmel, Pálmai Tiborral 2000-ben döntöttünk úgy, hogy 
otthonunknak Pogányt választjuk, így két, akkor még kisfiúnk-
kal és Édesanyámmal költöztünk a faluba. 
 
2002. óta veszek részt a német nemzetiség életében egyesületi 
tagként. 2006-tól német önkormányzati képviselőként, elnökhe-
lyetteseként tevékenykedem.  
 
Visszatekintve, azt gondolom, ebben a pár évben sok minden 
változott a pogányi németség életében. Érdekes programokat 
tudtunk szervezni hagyományteremtő szándékkal: szórás, ad-
venti házalás, temetői megemlékezés, disznóölés, aratónap, 
tánctáborok, német szervezetek horgászversenye, stb.  
 
A német kórus életét is sikerült felpezsdíteni. Kihasználva a 
pályázati lehetőségeket sikerült a ruhatárat bővíteni, fellépése-
ken és minősítőkön részt venni igen szép eredményekkel.  
 
Bízom benne, hogy a jövőben is hasonlóan eredményesen tu-
dunk dolgozni és remélem a fiatalabb generációt is sikerül be-
vonni a közös munkába! 
 
 
 

Salgóné Burkus Emma vagyok, 1974-
ben születtem Pécsett. Kicsi koromtól 
kezdve vonzott a németség, a német 
nyelv.  

Elkötelezettségem gyökereit nagyszüleim 
és dédnagyszüleim táplálták, akik sváb 
falvak tanítói kántortanítói voltak.  

Középiskolai tanulmányaimat a Leőwey 
Klára Gimnázium Német Nemzetiségi 
Tagozatán végeztem, ahol már tudatosab-

ban fordulhattam a történet, a tradíciók irányába. 

Jelenleg a Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozom gyógypeda-
gógus-logopédusként. Pedagógusként és 3 gyermek anyukája-
ként tudom, hogy mennyire fontosak a gyökerek, hogy szárnya-
kat adhassunk. 

Az Önök támogatásával azt a munkát, törekvést szeretném erő-
síteni, amit a Pogányi Német Önkormányzat működése kapcsán 
megtapasztalhattam. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Szászi János vagyok, aki a következő 
ciklusra is pályázik a Pogányi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
státuszára. 72 éves német nemzetiségi 
származású nyugdíjasként 15 éve élek 
Pogányban. A faluba - időskori éveimre 
készülve - pihenni költöztem, de közben 
megragadott a hely nemzetiségi szelleme 
és úgy döntöttem, újra aktivizálom ma-
gam. Jól tettem! Rengeteg új barátot sze-
reztem, csodálatos közösséget ismerhet-
tem meg. Jó itt élni. Jó dolog segíteni 
abban, hogy egyre vékonyabb gyökereket 

növesztő nemzetiségi hagyományaink és ismereteink ápolásá-
ban tevékenyen részt vehetek. 
 
Aki voltam:  
- vízgazdálkodási mérnök 
- NB.I.-es kézilabdázó 
- Mecseki Szénbányák mélyépítési főmérnöke 
- Rádióbemondó 
- TV narrátor 
- Kulturális rendezvények műsorvezetője 
- Generali-Providencia Biztosító cégvezetője 
- Generali Ingatlan Zrt. Igazgatósági tagja. 
 
Aki vagyok: 
- a Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 
- a Pogányi Német Nemzetiségi Egyesület elnöke 
- a Pogányi Német Vegyes Kar dalos tagja 
- családommal együtt boldog pogányi lakos. 
 
Aki lenni szeretnék: 
- minden, ami az „aki vagyok” címszó alatt szerepel 
- újabb öt évre a helyi németség értékeit őrző nemzetiségi  
   önkormányzat képviselője. 

 

Kedves német nemzetiségű Pogányiak! 
 
Tihanyiné Dobrádi Aranka vagyok, 42 
éve láttam meg a napvilágot egy sváb-
magyar vegyes házasság 2. gyermeke-
ként Pakson. Gyermekéveimet Nagy-
dorogon töltöttem. A főiskolát Pécsett 
végeztem, és lettem környezetmérnök, 
valamint környezetszakos mérnökta-
nár. Két lányommal és férjemmel 2013
-ban döntöttünk úgy, hogy Pogányt 

választjuk otthonunknak. Hamar megszerettünk a falut és az itt 
élő embereket. 
 
Anyai ágon sváb lánynak vallom magam. Dédszüleim és nagy-
szüleim mindennapjainak része volt többek közt a tutyi és a 
perelin, a hagyományos német/sváb ételek, a német nyelv. So-
kat hallgattam őket régi időkről, és még ma is őrzöm számos 
emlékét azoknak az időknek. 
 
Örömmel tapasztaltam, hogy a helyi német kisebbség is fontos-
nak tartja hagyományaik ápolását és azok tovább adását a kö-
vetkező generációknak. 
 
Megválasztásom esetén, a német kisebbségi önkormányzat tag-
jaként a hagyományok ápolása mellett a fiatalabb generációk 
számára vonzó események, programok megteremtését tűzöm ki 
célul. 
 
Megtiszteltetés számomra, hogy felkértek induljak a német 
nemzetiségi önkormányzati választáson. Kérem, menjenek el 
október 13-án és tiszteljenek meg szavazatukkal! 
 
   Tihanyiné Dobrádi Aranka 


