
1 

A tartalomból: 

Falun élni 

Interjú  

dr.Wéber Jánossal 

Plusz-mínusz 

A baglyokról 

A Tavasz  

Horgászegyesület hírei 

Az Iskola hírei 

Pogány SE közleménye 

Horvát nemzetiségi hírek 

Megállapodás  

a Magnussal 

Faluház: 

ZÁRVA 

Visszatekintő 

Rajzpályázat 

Hirdetés 

2020. március-április XXVI. Évfolyam 2. szám 

 Azt halljuk és azt olvassuk - és hitetlenkedve  
meredünk a képernyőre - hogy ez csak a kezdet! 
Még csak alig indult útjára Magyarországon, de 
máris pusztít ez a szörnyű világjárvány nálunk is. 
Riadtan figyeljük az olaszországi és német  
eseményeket, a fertőzöttségi és a halálozási  
statisztikákat. Nem, az nem létezik, hogy nálunk is! 
– gondoljuk, de a szakembe-
rek nem hagyják, hogy meg-
alapozatlan optimizmusban 
leledzünk, és kíméletlen  
szakmai tényekkel dermesztik 
lelkünket. Ez a fertőzés már 
itt van, és áldozatokat szed. 
Egyre többet és többet. Ezek 
a tények. Azt is mondják  
tudósaink, hogy jelenleg  
nincsen gyógyszer, ami gyógyítana, nincsen  
vakcina, ami megelőzne. Ilyenkor szinte a legtöbb 
és a legfontosabb az izoláció, az, hogy az emberek 
minél kevesebbet érintkezzenek egymással. 
Itt álljunk is meg egy pillanatra! Hiszen ez nem 
lehetetlen kérés! Ne kövessük el mi is azt a hibát, 
amelyet olasz embertársaink elkövettek, és  
amelynek hatására most naponta emberek százai 
halnak értelmetlen halált a XXI. században! Ehhez 
a megoldáshoz csak fegyelem és belátás kell.  
Megérteni a betegség terjedésének lényegét:  
emberről emberre cseppfertőzéssel terjed. 

Maradjon tehát mindenki otthon, aki ezt megteheti! 
Nagyon sok embernek ez nem lehetőség, hiszen az 
egészségügyben, a kereskedelemben dolgozik, 
rendőr vagy tűzoltó stb. Aki azonban megteheti, 
MARADJON OTTHON! Különösen az időseinket 
kérem, akik a leginkább védtelenek a vírussal 
szemben. Maradjanak otthonaikban! Kedves idős 

Lakótársaink, nem hagyjuk 
azonban Önöket magukra, 
mi gondoskodunk Önökről. 
Mi, az önkormányzat és a 
lakosság. Aki azt igényli, 
annak segítünk a mindennapi 
szükségleteinek beszerzésében, 
gyógyszereinek biztosításában, 
hogy arra ne legyen  
gondjuk. Remélem, nem tart 

túl sokáig a veszély és a tavasz végére visszazökken a 
világunk kereke a régi kerékvágásba. De ugyan-
olyan már nem lesz az életünk, mint volt ezt  
megelőzően. Talán nem is baj, ha  
változások lesznek a mindennapi rutinban. Talán 
megmarad az a most tapasztalható segítőkészség, 
amelyet olyan jó érzéssel tapasztalok sok lakótársam 
részéről. Talán egy egymás iránt felelősséget érző 
közösséget szül a szomorú jelen. Így legyen!  
De addig is vigyázzanak egymásra és magukra! 

Juhász Zoltán  
polgármester 

Utána jártunk… 
Mai írásunk apropóját az alábbi kis sajtóhír adta: „1 liter 
étolaj semlegesítéséhez 500 liter vízre van szükség”.  
Nincsen arról adatunk, hogy településünkön évente hány 
liter olaj kerül felhasználásra a konyhákban, de bizonyára 
tetemes mennyiségről van szó. Felmerül bennem a kérdés, 
hogy mi történik a felhasznált olajjal? Amolyan nem repre-
zentatív kérdezősködésem során beigazolódott sejtésem. 
Sajnos a serpenyőkben megmaradt, már nem használható 
olaj jelentős része kissé felhígítva a lefolyóba, majd onnan a 
szennyvíz rendszeren keresztül a tisztítóba kerül. Abba a 
tisztítóba, mely amúgy is a tisztítás nehézségeivel  
küszködik. Persze vannak, akik zacskóba öntve a kommunális 
kukába dobják, míg sokan a gallyak égetése során a tüzet 
élesztik vele. Nem találkoztam olyan válasszal, hogy valaki 
az otthon összegyűjtött mennyiséget a kijelölt gyűjtőhelyre 
vinné (ennek ellenére lehet, hogy van). Miután Pogány  
hulladékgyűjtése meglehetősen jól megszervezett, célszerű 
lenne ezt a környezetszennyező forrást is megoldani  
valamilyen helyi begyűjtési módszerrel. 

d.m. 
A megoldás lehetőségeiről kerestük meg Juhász Zoltán  
polgármestert, aki az alábbi választ adta: 
Kedves Márkó! Bevallom, a kérdés települési szinten nem 
foglalkoztatott, mivel azt gondoltam, hogy a létező, és általam 
legalábbis gyakran használt megoldás ismert és megfelelő 
mindenki számára. Az tudniillik, hogy a MOL üzemanyag-
kutaknál ingyenesen átveszik a háztartási növényi olajat és a 
zsírt, mint hulladékot, valamint annak gyűjtő edényzetét is. 
A kérdésedre kezdtük el keresni a megoldást kolléganőmmel, 

A korona árnyékában 

Falun élni 
III. /befejező/ rész 

Talán a mai részben van írásom során a 
legkönnyebb dolgom, mivel a jelenről 
van szó, melynek mindannyian részesei 
és mindennapi szemtanúi vagyunk.  
Az eddigiek során a falu múltjával  
foglalkoztunk többnyire, melyre már csak 
kevesen emlékeznek. A múltbéli életvitel 
és napjaink közt a különbség szinte  

hihetetlen és az, az óta eltelt idő nem is 
annyira hosszú. Különbséget a kettő kö-
zött persze csak a legöregebb generáció 
tud tenni, mely a legkisebb létszámú már. 

folytatás a 3. oldalon... folytatás a 2. oldalon... 

A Zrínyi utcában még álló régi ház is 
méltó lenne a megőrzésre, de arra 
valószínűleg már semmi esélye sincsen. 
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Interjú alanyom Dr Wéber János: 

2002-ben, lassan 18 éve költöztünk Pogányba. Sokadik  
település, ahol éltünk eddig és most, hogy számba veszem, 
szembesülök azzal, hogy életünk leghosszabb idejét itt töltöttük. 
Hosszú ideig keresgéltünk építési telket először Pécsett, majd a 
környékbeli településeken, végül itt találtuk meg azt, ami  
nemcsak nagyon tetszett, de megfizethető is volt. Az eladó, 
Hammer Gyula lett az első jó ismerős, később jó szomszéd, 
mára jó barát a faluból. Az építkezés során már sok segítséget 
és jóindulatot kaptunk a többi szomszédunktól is.  
Beilleszkedésünk nem volt könnyű, mert én a fővárosban  
dolgoztam, a páromat szintén elfoglalta bírói hivatása. Éreztem 
némi távolságtartást is az őslakosok részéről a betelepülő  
városiak iránt, de ezt inkább úgy fogtam fel, mint egy pozitív 
hozzáállást, egyfajta számomra szimpatikus öntudatot. Magam 
is egy hasonló attitűdű tolna megyei faluból származom, ahol 
nem estünk hasra senkitől. A beilleszkedést nem segítette, a 
falut azokban az években megosztó, repülőtér építés körüli vita 
sem. Zavart, ahogy a beruházást lenyomták a helybeliek torkán, 
az főleg, hogy nem tették lehetővé a népszavazást, de nem  
gondoltam illendőnek, ha most érkezettként részt veszek ebben 
a vitában. Nehéz volt megállni mert politikai pályafutásom so-
rán két komoly beruházás megfúrásában is aktív szerepem volt, 
mint az ófalui atomtemető és a garéi veszélyeshulladék égető. 
Ebben az ügyben is láttam volna a megakadályozás sikerének a 
titkát, de néhány hetes betelepülőként nem éreztem feljogosítva 
magam az állásfoglalásra. A repülőtér felépült, de komoly  
forgalom hiányában nem zavar senkit, a település eddig csak 
hasznát látta, a kárait nem mi viseltük. Az eltelt, lassan két  
évtized a sebeket begyógyította és úgy érzem mi is befogadást 
nyertünk Pogányban. A következő vita az estleges repülőtér 
bővítésről már engem is teljes jogú pogányiként foglalkoztat. 
Sajnos az elmúlt évek során értékvesztést is kellett  
tapasztalnunk. Amikor az első évben még a régi kultúrházban 
részt vettünk egy bálon óriási élmény volt látni, hogy a  
hagyományos báli zene szünetében éjfél tájban megszólaló  
népzenére a divatosan öltözött tizenévesek mekkora tömege 
tudta a kólót járni a legnagyobb lelkesedéssel. Sváb származású 
létünkre leesett az állunk és irigykedtünk. Attól tartok, hogy ezt 
az élményt egy ma ideköltöző már nem tudja átélni. Ugyancsak 
veszteségként élem meg a pogányi boltok részben bezárását 
részben, sorvadását. Amikor először léptem az akkori Csárda 
ABC -be, rendkívül megnyugtatott az a széles választék, ami 
fogadott. Mindent meg tudtunk vásárolni a feleségem kedvenc 
hajlakkjától a nekem fontos kávéfajtáig. Szomorú átélni, hogy 
az alsó bolt megszűnt, a maradék pedig hősiesen küzd a  
fennmaradásért, de nem áll nyerésre. Mi, pogányiak hagytuk 
cserben a helyi kereskedőket a fizetőképes kereslet legutóbbi 
emelkedése úgy tűnik már nem teszi visszafordíthatóvá a  
folyamatot. 
A település közben szépült és fejlődött. A belterületi utak  
felújítása már régóta esedékes, remélem sikerül felgyorsítani. 
Ha Pogány megmarad ebben a nagyságrendben, az egyik  
legélhetőbb település lesz Pécs közelében. A nagyváros sorsa 
fejlődése persze egyre inkább meghatározó lesz a mi falunk 
életében is. A korábbi polgármester és a képviselő testület jól 
szolgálta a közösséget, a maradék hivatal is emberközeli és 
szolgálatkész. Úgy tűnik, az új vezetés is beválik. Talán a túl 
sok eladó ingatlan is gazdát talál, remélem a fiatalok is  
megmaradnak. Mivel időközben a kisebbik lányom is ide költö-
zött a családjával, remélem unokáim is itt élik meg a felnőttkort. 

Wéber János 

Felmerül bennem a gondolat, hogy vajon a régi volt-e a jobb, 
avagy a jelen? Ezt persze csak az tudja, aki mindkettőt megérte. 
A magam részéről, jobbnak találtam akkori szemlélettel a  
múltat, míg kétségkívül a jelennek is vannak előnyei, de ezek 
nem helyezhetők még csak képzeletben sem a múlt hétköznap-
jaiba. Nagyon nehéz lenne meghatározni azt, hogy mi Pogány, 
legalább is a település jellegét illetően. Lakossági létszámát 
illetően még falu, de életvitel szempontjából városi jelleget  
öltött már. Az infrastruktúra teljes mértékű, míg az emberi  
kapcsolatokban tapasztalhatók a legnagyobb változások. A régi 
falusi közösségi élet a kocsmákban, templomokban vasár- és 
hétköznapokon teljes mértékben megváltozott, de inkább a 

megszűnt kifejezés helyénvaló. A közösség szinte szétesett.  
Évekkel ezelőtt vita témáját képezte az, hogy a faluból amolyan 
„alvófalu” lesz-e, avagy önálló életet élő település. Ki-ki  
eldöntheti, hogy mi lett belőle. A lakosság nagyrészt munkából 
hazatérve magára zárja ingatlana kapuját és éli családon belül 
napjait. A rendezvényeken csak kevesen vesznek részt és szinte 
mindig ugyanaz a kisebbség. Persze ennek következménye az 
egymást nem ismerése és annak minden ódiuma. Örvendetes, 
hogy a helyi óvoda és iskola reményt ad arra, hogy a jövő gene-
rációja már bizonyos fokú előnyökkel néz ezen a téren a jövő 
felé. Tapasztalható, hogy a gyermekek által már a szülők is kez-
dik megismerni egymást és ez talán némi derűlátásra, adhat 
okot a jövőt illetően. Érdekes megfigyelni, hogy a lakosság lét-
száma milyen mértékben növekedett és szinte ezzel  
egyidőben eltűntek az emberek a mindennapi falusi életből.  
A templomok látogatottsága, a kocsmai összejövetelek szinte 
jelentéktelenné váltak. 
 Nem tudhatjuk, hogy a falusi gazdálkodás milyen szinten és 
egyáltalán vissza fog-e térni. Előfordulhat, hogy a gazdasági 
kényszer hatására a kisállattartás, illetve a kertészkedés teret fog 
hódítani, de ennek részben akadálya a hozzá nem értés, mely 
csak hosszú idő után szüntethető meg. A gazdasági épületek 
lebontása is nehézségeket okoz az esetleges újrakezdésben. 
Mindenesetre meg kell említeni azt is, hogy milyen mértékben 
fogják egyes lakók tolerálni a szomszédban kukorékoló kakast, 
melynek biológiai óráját nem lehet a harangszavához hasonlóan 
átállítani a hajnali órákban. 
 Az emberi kapcsolatokon kívül a település kinézete is  
meglehetősen cifra képet mutat azzal, hogy az épületek  
mondhatni a tulajdonosok változó ízlésére utalnak. A régi egy-
séges és mondhatni szegényes házak az egységes zsuppfedéssel 
és fehérre meszelt falakkal jelképezték a kor azonos ízlésvilágát, 
és persze gazdasági helyzetét. A továbbiakban is nyitott marad a 
kérdés, hogy mi lesz a falunkból. Találgatni lehet azt, hogy  
milyen irányt fog venni a jövő és vajon számunkra mit hoz az, 
jót, avagy rosszat? El kell ismernünk, hogy bizonyos mértékig 
mi magunk is alakíthatjuk azt, de ahhoz szükségeltetik a  
többség jószándékú akarata. Dragovácz Márk 

Tavaszi tóparti munkák. A Zsályaliget dolgozói 
környezetszépítési munkákat végeznek a tó partján. Ezzel 
járulnak hozzá a természet megújulásához és védelméhez. 

Fotók: Dragovácz Márk 

...folytatás az 1. oldalról Falun élni... 
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Plusz-mínusz 
+ A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program  

keretében elkészült egy újabb, egészséges testmozgást segítő 
létesítmény a faluban, a kis játszótér mellett. A képen, a  
pályázat kiírója által megbízott kivitelező szakemberei az utolsó 
simításokat végzik a gumi térburkolat elemein. 

- Sajnos, ezt a létesítményt - ahogy a játszóteret - sem ajánljuk 

a járvány ideje alatt használni. 

+ Elkészült a Kossuth Lajos utca egyik - 25m hosszúságú  

felszínmozgás-veszélyes - szakaszán, a pogányi Önkormányzat  
beruházásában, pogányi vállalkozó kivitelezésében egy növény-
hézagos támfal. Örvendetes, hogy az internetes közösségi  
oldalon sokan jelezték segítségüket, felajánlásukat a támfal  
növényekkel történő betelepítéséhez, ezért köszönet nekik. 

- Amíg a járványhelyzet nem engedi a csoportos tevékenysége-

ket, addig ez a „projekt” is eltolódik időben. Az Önkormányzat 
fogja koordinálni, amint lehetőség nyílik rá. 

Szöveg és fotók: Pálmai Tibor 

Baglyok 
A nagyvilágban összesen 217 bagolyfaj él, akik közül  
számossal mi is találkozhatunk itt Magyarországon. A baglyokhoz 
számos hiedelem kapcsolódik, hiszen egyes országokban  
összehozták már őket a bűnnel és a démoni erőkkel is.  
Hazánkban igen negatív megítélése volt sokáig a baglyoknak, 
hiszen halálmadárnak nevezték őket. Itt kell megemlíteni, hogy 
erről a gúnynévről igazából a szegény kuvik tehet. Az ártatlan 
kis bagoly a tavaszi és nyári időszakban főként éjjeli lepkékre, 
nagyobb bogarakra vadászik, amely zsákmányállatok szívesen 
repülnek a fényforrások felé. 100 évvel ezelőtt azonban csak a 
nagyon betegek szobáiban égett gyertya, ami a közelbe vonzotta 
a kistermetű baglyot. Sokan a haldoklók közelében hallották a 
kuvikolást is, így ragadt rá a kis ragadozóra a halál előhírnöke 
elnevezés. Az ókori Görögországban viszont sokkal pozitívabban 
álltak hozzájuk, a bölcsesség jelképének tartották őket. Athéné 
szent állata a bagoly volt és az igazságosság és bölcsesség isten-
nőjét is a bagolyszemű jelzővel illették, ami arra utalt, hogy 
képes volt átlátni a dolgok felszínén, így meg tudta látni az 
igazságot. 

A baglyokat az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb tisztelet és 
szeretet kezdte övezi, amiért hála talán az igazán híres  
baglyokat illeti. Ilyen világhírű bagoly például Harry Potter hű 
társa Hedvig, aki egy gyönyörű hóbagoly. De Magyarországnak 
is megvan a nagy múltú bagoly mintaképe, aki nem más, mint 
Dr. Bubó a mesebeli állatgyógyász doktor, akit egy uhuról  
mintáztak. Az, hogy ma már senki sem gondol rájuk félelemmel 
az Micimackó egyik barátjának is köszönhető, hiszen ki ne  
hallott volna Bagolyról, a mindig okoskodó Százholdas pagonyi 
lakosról. 
Hazánkban 12 bagolyfaj jelenlétét észlelték már a szakemberek. 
Állandó fészkelőként él nálunk az erdei fülesbagoly, az uhu, a 
füleskuvik, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a kuvik; ritka 
költő a réti fülesbagoly, az uráli bagoly és a gatyáskuvik; és 
csak kóborolni jár hozzánk néha a hóbagoly, a karvalybagoly és 
a törpekuvik. 
Mindegyik hazánkban előforduló bagolyra igaz, hogy  
hangtalanul repülő, főleg éjszakai ragadozók. Rövid, kampós 
csőrük és erős karmaik igazi vadászokká teszik őket. A többi 
madárral ellentétben elől ülő szemeik vannak, amelyekkel  
képesek az infravörös tartományban is látni, így éjszaka is  
tudnak vadászni. Hallásuk kiváló, a legapróbb neszt is  
meghallják, hála a fejük két oldalán elhelyezkedő aszimmetrikus 
hallójáratuknak. Táplálkozásukban még egy különlegességet 
meg kell említeni: köpetet képeznek, amiben a meg nem 
emészthető anyagokat (csont, szőr) juttatják vissza a külvilágba. 
Egy-egy bagolyköpet átvizsgálásával meg lehet állapítani, hogy 
mi volt a bagoly ebédje és vacsorája. 
Nagyon fontos információ, hogy Magyarországon minden  
bagoly természetvédelmi oltalom alatt áll, így ha egy bagoly 
beköltözik a padlásunkra vagy a templomtornyunkba, akkor ne 
háborgassuk, és ha sérült baglyot látunk, akkor forduljunk azonnal 
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szakembereihez vagy 
a Magyar Madártani Egyesület Baranya megyei csoportjához. 

Pallos-Rózsa Anita 

Tihanyiné Dobrádi Arankával, aki végül talált is egy megoldást. 
A Biofilter Kft. hulladék gyűjtési rendszeréhez csatlakozással 
lehetne megoldani azt, hogy a lakosságnál keletkező használt 
sütőolaj települési szinten összegyűjtésre kerüljön, amelyet  
aztán a szolgáltató ártalmatlanításra elszállít. Ami azonban a 
gondot jelenti, hogy egy megfelelő gyűjtőhely kijelölésére van 
szükség, a lakosság gyűjtőedényeinek átvételére nincsen  
lehetőségünk, csak az olajra, illetve, hogy az elszállítás pénzbe 
kerül. Az általad leírt helytelen „hulladékkezelési” gyakorlat 
azonban ráirányítja a figyelmet a helyi megoldás kidolgozásának 
szükségességére. A lehetőség tehát adott - Biofilter Kft.-hez 
való csatlakozás -, a tényleges igények felmérése után pedig a 
hely kiválasztása és az átvétel mikéntje is kidolgozásra kerülhet. 
A témában várom ezért a lakosság véleményét, és ha igény és 
szándék van erre, megkezdjük a munkát. 

Üdvözlettel: Juhász Zoltán 

...folytatás az 1. oldalról Utána jártunk... 

 fotó: Pallos-Rózsa Anita 
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Tisztelt Pogányiak! 
Hosszú ideje foglalkoztat a gondolat, hogy Önöket pogányi 
lakosokat, a 12,4 ha-os, „szépségesen szép” Pogányi tó elmúlt 
éveiről tájékoztassam. 
2016 január 30.-án a közgyűlésnek új elnökséget kellett  
választania. A tagok Barta Józsefet elnöknek, Kránicz Ákost 
gazdasági vezetőnek választották. A közgyűlést egyébként az 
egyesületi tagok alkotják. 
El kell mondanom, hogy az előző Elnök, és Gazdasági vezető 
nagyon jó alapokat hagyott, könnyen tudtuk erre jövőbeni  
terveinket építeni. Ezúton is tisztelettel köszönjük munkájukat. 
2016 évben 18,575 MFt nettó árbevételt sikerült realizálnunk. 
Ezt az összeget az elmúlt évek tudatos gazdálkodásának  
köszönhetően 2019 évben 27,031 MFt. nettó árbevételre tudtuk 
feltornázni. 
A bevételeink 95 %-ban két forrásból realizálódnak. A napijegy 
eladásokból és az éves területi engedélyekből. Nagyságrendileg 
fele-fele arányban. Tehát nagyon fontosak a napijegyes  
horgászok is, és nagyon fontosak az éves engedéllyel  
rendelkező tagjaink is. 
Amíg 2016 évben összesen 3.110 napijegyet értékesítettünk, 
addig ez a szám 2019 évben 3.947 darab volt. Itt a 2018-as 
évünk kiemelkedő 4.487 darabbal. A napijegyek eladását a  
legnagyobb mértékben egyébként az éves időjárás befolyásolja. 
Ha jó az idő többen jönnek, ha rossz, kevesebben. 
Az éves területi engedéllyel rendelkezők száma 2016 évben: 
179 fő volt. 2019 évben ez a szám 229 fő. Elmondható, hogy -
főleg sajnos halálozás miatt - vannak tag kiesések, de minden 
évben kapunk sok új tagot is. A tagság maximális létszámát a 
közgyűlés egyébként 300 főben állapította meg. 
A bevételek mellett, a költségeink is növekedtek. A legnagyobb 
költséget a halvásárlás jelenti. Hiszen több napijegyes és több 
tag, több halat is fog elvinni. 2016 évben 15.870 kg halat  
vettünk. Ebből pontyból a legtöbbet 11.570 kg-ot 
(nagyságrendileg ez 5.700 db pontyot jelent. Önök is  
érzékelhetik, hogy ez nem kis szám.) 
2019 évben 18.372 kg halat vettünk, ebből 15.902 kg a ponty  
(2 kg-os átlag súllyal számolva: 7.951 db ponty) 
Nagyságrendileg 11-13 Millió Forint értékben vásároltunk 
évente halat. Érdekesség képpen írom Önöknek, hogy a  
„jó telepítésből származó hal” megvásárlása komoly feladat. 
Évente vizsgáljuk, és minősítjük beszállítóinkat, és  
folyamatosan figyeljük a beszerzési árat is. Komoly egészség-
ügyi előírásoknak kell megfeleljen az, aki egy tóba, telepített 
halat kíván értékesíteni. Elmondható, hogy a Pogányi tó, halban 
nagyon „gazdag” tó, azaz aki eljön legtöbb esetben fog valamit. 
Halállományunk főleg pontyból, amúrból, keszegből, kárászból, 
és telepítések idején afrikai harcsából áll. Úszkál még benne 
szürke harcsa is, amely esetében az „öreg” pecások elmondása 
szerint van néhány hatalmas termetű is.  
Sikerült az elmúlt években versenyképessé tenni kollégáink/
halőreink bérét is. Itt szeretném kiemelni, hogy az elnökség 
minden tagja társadalmi munkában végzi a feladatát, azaz ezért 
mi semmilyen pénzügyi ellenszolgáltatást nem kapunk. 
2016 évben a megerősített pénzügyi stabilitás lehetővé tette, 
hogy lépésenként beruházásokat kezdjünk meg. Sikerült  
leköveznünk a parkolót, a tó keleti oldalán további  
2 parkolóhelyet alakítottunk ki. 2017 évben megoldottuk a  
szemétszállítást. Ugyan ebben az évben folyamatos használatra 
a tó mindkét oldalára mobil WC egységeket telepítettünk le. 
2018 évben lecseréltük a tó teljes világítását a legkorszerűbb  
led-világításra. 2018 év elején telepítettük le az új, EU konform 
dupla konténerből kialakított, szigetelt fűtött halőr házunkat, így 
a régi elavult halőr házból raktárat tudunk kialakítani.  
2018 évben a vihar által letört ágakat takarítottuk el, majd 
ugyan ebben az évben a tó körül elérhetővé, és díjmentessé  

tettük a wifi használatát, és egyben korszerűsítettük a teljes  
kamera rendszert a tó teljes területén. Ezzel is biztonságban 
tudva éjszaka, télen-nyáron tavunkat. 
2020 év januárban kialakítottunk a tó keleti oldalán számos  
tóparton lévő sátorhelyet. 
Mivel teljes meggyőződéssel hisszük, hogy a tó a tagok mellett 
minden pogányi lakos kikapcsolódását is hivatott szolgálni, 
útjára indítottuk Krausz Józsi bácsi kezdeményezésére az éves 
halfőző versenyt, ahol a főzésre kiadott halakért csak jelképes 
összeget kérünk. Minden évben sikerrel rendezünk meg számos 
felnőtt-, és gyermek horgászversenyt. 
2020 januárban a területi tulajdonviszonyok tisztázása után 
megkezdtük a tó körüli séta/futó útvonal kialakítását. Sok  
szeretettel várjuk ide Önöket gyermekkel, babakocsival, futva, 
vagy csak sétálva. Kutyák sétáltatási is megengedett, de kérjük 
kedvenceiket pórázzal sétáltassák. 
Az útvonalat a tó nyugati oldalán a következő hónapokban  
murvával is fel fogjuk teríteni. Ezzel összefüggésben az  
előttünk álló hónapban a tó keleti végében a jelenlegi - gáton 
hídként megtalálható - beton villanyoszlopokra fahidat építünk 
fel. A teljes útvonal körben 1,7 kilométer hosszú. 2020 január-
ban és februárban megkezdtük a Zsályaliget kollégáinak aktív 
segítségével a tó körüli nád teljes tisztítását. Ebben az  
önkormányzattól is segítséget kaptunk. Mindkét egységnek, és 
az ott dolgozó kollégáknak ezúton is kifejezem az elnökség  
köszönetét. 2020 évben további 3-4 horgászbeállót kívánunk 
felépíteni, és egységesíteni kívánjuk a tűzrakó helyeket.  
Mindezek mellett szeretnénk egy-egy pihenő padot is  
letelepíteni 6-8 helyen, ahol a sétálók, túrázók megpihenhetnek. 
Ez évben beadtunk egy pályázatot melynek összege 2 Millió 
Forint, amelyből a támogatás nagysága 95%. A pályázati ötlet 
és megírás hozzám kötődik, a projekt neve „Három T”, azaz 
Tanterem a Tóparton a Természetben. A pályázat keretén belül 
interaktív tanösvényt kívánunk megvalósítani a tó körül, ame-
lyet végig járva a gyermekek-, és talán a felnőttek is a Pogányi 
tó halállománya mellett, a hazai vizek halait, és a tenger és  
óceánok élővilágát is megismernék. Bízunk benne, hogy  
elnyerhetjük a megvalósítás jogát. 
Minden kedves pogányit arra buzdítunk, hogy használják ezt a 
csodálatos természeti egységet. Jöjjenek horgászni családjukkal, 
sétáljanak, fussanak a tó körül. 
Bízom benne, hogy tájékoztatásommal a tóval kapcsolatos  
ismereteiket bővíteni tudtam. 
Jó egészséget kívánva Barta József elnök úr, Bajzákné Klári 
titkár asszony, Wenhardt Gábor, Bencze Gábor halőrök nevében is, 

tisztelettel: Kránicz Ákos 
gazdasági vezető 

 

Tavasz Horgászegyesület Pogány 

2020. február 22-én, szombaton kora délután Lázár Ferenc és 
fia Zsolt hatalmas harcsát fogtak a pogányi tavon. A hal súlya 
60kg, hossza a faroktőig 192 cm! 40 perces csónakos 
fárasztás után merítették a kapitális halat, mely fotózás után 
visszakerült a tóba 
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POGÁNY SE 
Az MLSZ Elnöksége - a hatóságok döntésé-
vel összhangban - azonnali hatállyal  
felfüggeszti a szövetség valamennyi  
szervezett versenyprogramját és képzési 
eseményét, átmeneti időre, újabb döntéséig. 
Így a megyei bajnokságok is szünetelnek. 
A felfüggesztés idejére mindennemű  
személyes részvételű sporttevékenység  
(pl. edzés) szüneteltetése is javasolt. 

Emiatt a megyei bajnokságok, és a csapatok edzései is  
szünetelnek határozatlan ideig. 

ADÓ 1% felhívás – 2019 
Idei évtől, a jogszabályok kedvező változásának köszönhetően, 
a Pogányi Sportegyesületet is támogathatja adója 1 %-ával. 

Pogányi Sportegyesület adószáma: 18302187-1-02. 

- Az 1%-os felajánlás néhány kattintással megtehető az e-SZJA 
online kitöltő felületén – az adóbevallástól függetlenül is,  
május 20-ig: https://eszja.nav.gov.hu 
- Elektronikus adóbevallás esetén az adó 1%-ának felajánlásá-
hoz tüntesse fel adószámunkat: 18302187-1-02. 
Felajánlásuk, támogatásuk nagy segítség lenne a felmerülő, 
váratlan problémák megoldására, az egyesület működtetésére, 
felszereléseink bővítésére, karbantartására. 
Segítségüket előre is köszönjük. 

Hegedüs József elnök 

Tisztelt Szülők! 

A gyermekétkeztetés vonatkozó igények bejelentésének rendje 
nem változott. 
Kérés esetén továbbra is kérhetnek ebédet gyermekük részére. 
Naponta 8:30-ig kell leadnunk a másnapi igényeket.  
(A hétfői igényeket péntek 8:30-ig fogadjuk.) Az ételt lezárt 
dobozban szállítják. Felcímkézett éthordóban történő szállítás 
nem megengedett. 
Ára: 370 Ft/ adag. 
Igényüket naponta a köv. telefonszámon várjuk: 

+36-30-831-32-83. 
Köszönöm. 

Szélig Terézia 

Tisztelt Szülők! 
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérés, probléma esetén 
a következő telefonszámon vagyok elérhető: +36-30-8313283 
Ha tudok szívesen segítek. 
Vigyázzanak magukra és a gyerekeinkre! 

Köszönöm. Szélig Terézia 
intézményegység-vezető 

Tisztelt Szülők! 
Tudom, hogy a jelenlegi helyzetben nem ez a legfontosabb  
teendőjük, de kérem gondolják át a következőket és, ha tudnak 
segítsenek! 
Az iskola udvarára játszótéri elemekre pályáztunk, amit meg is 
nyertünk. Az elemek tárolása, szállítása, telepítése is belefért a 
pályázati keretbe. Ami kimaradt az az ütéscsillapító anyag  
költsége. Annak szállítását szülői felajánlással meg tudjuk  
oldani. A helyi önkormányzat vállalta a telepítés előkészítésé-
hez szükséges földmunkák költségeit. 
Segítséget szeretnék kérni az ütéscsillapító anyagköltségeinek 
kifizetéséhez. 
Több árajánlatból a legolcsóbbat fenyő mulccsal történő  
ütéscsillapítót tervezünk megvásárolni.  
Ennek költsége: bruttó: 680.000 Ft 
A felajánlott összegeket a Pogányért Alapítvány tudja fogadni. 
Bankszámlaszám: 10701214?68887311?51100005 
A közleménybe fontos megjegyzés: ADOMÁNY 
Együttműködésüket, támogató segítségüket előre is köszönöm. 

Szélig Terézia 
intézményegység-vezető 

VERSENYEREDMÉNYEK: 

A Megyei Zrínyi Ilona Matematikaversenyen szuper módon 
teljesítettek a pogányi iskolások. 149 tanuló nevezett.  
Eredményeink: 
Hornok Ádám (b) 3. osztályos tanuló 4. hely 
Kránicz Kornél (j) 3. osztályos tanuló 7. hely. 
Felkészítő: Szélig Terézia 
Gratulálok az eredményekhez! 

Fotó: Aladics Kinga 

Az Országos Pangea Matematikaverseny 1. fordulójára 1824 
tanuló nevezett. Iskolánk tanulói heti rendszerességgel  
készültek a megmérettetésre. Nemcsak a 100 fő alatti  
kisiskolák, hanem a nagy létszámú iskolák között is kiváló  
teljesítményt nyújtottak. 
A verseny során a megoldásra fordított idő is befolyásolta a 
helyezést. 
Eredmények: 

Kránicz Kornél 20. hely Horváth Ákos 140. hely 

Hornok Ádám 59. hely Kereszti László Aurél 173. hely 

Harasztia Dominik 83. hely Felkészítő: Szélig Terézia 

Nagyon büszke vagyok rátok! Köszönöm, hogy "kibírtátok" az 
edzéseket! 
Köszönöm a szülők támogató, segítő hozzáállását! Mindenkinek 
ilyen csapatot kívánok. Szélig Terézia 
 
Ugyan nem a pogányi Iskola tanulója, de pogányi lakos  
Rőder Ádám 3. osztályos tanuló, aki a Zrínyi megyei  
matematika versenyen 2. helyezést ért el, és Ő képviseli  
Baranya megyét az országos döntőben. Gratulálunk Ádám! 

(a szerk.) 
 

Óvoda 
A járványhelyzetre való tekintettel az óvodai beiratkozásról a szülőket 
egy későbbi időpontban fogjuk tájékoztatni 

Molnár Andrea, óvoda vezető 

Az Iskola hírei 

A kis „matematikusok” Fotó: Szélig terézia 
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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 

Faluház 
Tisztelt Pogányiak! 

A Faluház a járványhelyzetre való tekintettel  

határozatlan ideig zárva tart. 

Fejes Andrea 

Készülnek a Menyecskék  
új fellépő ruhái 

Ahogy már arról beszámoltunk, a Pogányi 
Horvát Nemzetiségi Egyesület a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályáza-
ton nyert 2.200.000 forintot. A nyertes 
pályázat száma: 

NEMZ – CISZ – 20 -0134.  
Első lépésként felvettük a kapcsolatot egy 
varrónővel, aki a népviseleteket készíti, 
kiválasztottuk az anyagokat és megrendel-

tük a kórus tagjainak a szükséges ruhadarabokat: blúzokat, 
szoknyákat, kötényeket. 
Köszönetet szeretnénk mondani Somogyiné Sztanics Rózsának, 
aki alsószoknyákat ajándékozott a kórusnak. 

Székelyiné Orovicza Erzsébet 

Izraduju se nove nošnje za  
nastupanje pjevačkog zbora "Snase" 

Kao što smo vec izvjestili, 
Poganska hrvatska udruga 
dobila je 2.200.000 forinti 
na natjecanju od Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt., 
NEMZ-CISZ-20-0134. 
Stupili smo u vezu sa jed-
nom krojačicom, koja se 
bavi šivanjem narodne 
nosnje. Izabrali smo tkani-
ne i naručili smo nošnje za 
članove pjevackog zbora, 
na primjer: oplećak, suknje 
i pregaće. 
Želimo se zahvaliti Ruzi 
Stanic Somogyi za krilce, 
koje je ona poklonila 
zboru! 

 Nemzetiségi Hírek 

HIRDETÉS 
Pogányi érdekeltségű gumiszerviz várja ügyfeleit. 

-Gumiszerelés, javítás 
-Új-használt gumiabroncsok és 

- Keréktárcsák forgalmazása 

TURUL-GUMI Kft. 
Pécs Füzes dűlő 6.  Tel: 06-30-290-7818, 72/ 215-004 

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 8-17, szombat 8-14, vasárnap 8-12 

Tisztelt Lakosság! 
Mint arról már előzetesen értesülhettek, a  
MAGNUS AIRCRAFT Zrt. és Pogány Község Önkormányzata 
között megállapodás született, amely alapján a Társaság 2020. 
március 31.-ig kifizeti a 08/6 hrsz. alatti telek teljes vételárát. 
Szándékának megerősítésére a vételár egy része már átutalására 
is került. Továbbá biztosítottuk egymás kölcsönös támogatását 
a jelenlegi és az esetleges jövőbeli krízishelyzetben is. 
A továbbiakban szerettünk volna egy háromoldalú (MAGNUS 
AIRCRAFT Zrt. - Pécs MJ Város - Pogány Községi Önkor-
mányzat) megbeszélést folytatni a szennyvíz- és csapadékvíz 
közművek kiépítésének segítésére, a munkák felgyorsítására. 
Sajnos a jelenlegi veszélyhelyzet miatt Pécs alpolgármestere 
nem tudott rendelkezésre állni, így erre nem került sor, ezért a 
közös megállapodásról nem tudunk részleteiben beszámolni az 
újságban. A téma iránti jelentős érdeklődés miatt azonban ígé-
rem, hogy amint lesz érdemi információ, azt közzétesszük. Itt 
szeretném megköszönni Boros László vezérigazgató úrnak kéz-
fertőtlenítő és szájmaszk beszerzésére vonatkozóan felajánlott 
segítségét! 

Juhász Zoltán polgármester 

 Visszatekintő 

Magyari Csaba a Kilimanjaro-ról tartott előadást a Faluházban  

fotó: Rőder Attila 


