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Ki volt Ő? 
Sokan szinte naponta haladunk el az intézmény 
előtt, melynek homlokzatán jól látható a felirat, 
BALDAUF GUSZTÁV SZERETETOTTHON.  
 
Nagyon kevesen vannak, akik a névadóról bármit 
tudnak, legyenek azok az otthon lakói, avagy a 
faluban élő lakótársaink. Az intézmény vezetése 
arra törekedett, hogy megismertesse ezt a nevet, 
melyet a néhai evangélikus lelkész viselt és róla 
kapta nevét az otthon is. Meghitt és bensőséges 
ünnep keretén belül került sor annak a kiállításnak 
a megnyitójára, melyen Beke Lívia fáradhatatlan 
közreműködésével a névadó életpályáját sikerült 
bemutatni korabeli dokumentumok kiállításával.  

folytatás a 3. oldalon... 

Búzaszentelés 
Évszázados hagyomány, hogy a szántó-vető  
ember egészségéért, az elvetett mag kikeléséért, a 
jó és bőséges termésért misét tartottak  a falusi 
emberek. Pogányban is már évek óta, a mezőn 
lévő keresztnél szentmisét tartanak, kérve az Isten 
segítségét , hogy az egy szem  búzamagból dúsan 
termő kalász legyen, és majdan mindennapi  
kenyerünk. Az idei misén külön öröm volt látni a 
sok fiatalt! Ebből is látszik, hogy őseink  
hagyománya tovább él. 
   Krauszné Böjti Mária 

Költészet napja 
 

A Magyar Költészet Napja április 11-hez, József 
Attila születésnapjához kötődik. Az idén, április  
9-én, szombaton volt az a legalkalmasabb időpont, 
hogy a Faluházban összegyűlve megünnepeljük a 
magyar líra napját. Ezt már negyedik alkalommal 
tettük itt Pogányban.  
 
Sokan voltunk 
most is, számos 
ismerős versmon-
dó és vendég, 
akikkel már az 
első ünnepi ese-
mény óta, minden 
évben részesei 
vagyunk a szép 
pillanatoknak.  
 

Szerencsére új érdeklődők is érkeztek, akik remé-
nyeink szerint kedvet kapnak majd az elkövetke-
zendő költészet-napi programokhoz.  
 

A ráhangolódást Michelisz Norman csodálatos gi-
tármuzsikája biztosította mindjárt a program elején. 
A Dallam Zeneiskola növendékei hangszeres  
produkcióikkal színesítették a délutánt. Idén a  
vállalkozó kedvű felnőttek kezdték a verselést, 
vagy felolvasást. Józsa Éva néni saját verssel állt a 
közönség elé, már nem először! Majd a gyerekek 
következtek. Igazán aranyos produkciójukkal  
lenyűgöztek bennünket a kicsik. Majd a nagyobb, 
érettebb versmondók következtek. Az iskolások 
együtt mondták el versösszeállításukat, amire  
nagyon szépen felkészültek.  
 
A program végén 
egy kis harapni-
való és frissítő 
mellett beszélget-
hettek a résztve-
vők.  
 
Az olvasás, az 
irodalom, a vers 
szeretete ismét 
összehozta a falu 
lakóinak egy kis 
csoportját.   
 
Legyen ez így 
jövőre is!   
 
 
Köszönet a támogatónak: A „Pogányért” Alapít-
ványnak, Buzsicsné Durczi Annának, Szemmelróth 
Csabának és Ernszt Józsefnek! 
   
  Juhászné Koltai Zsuzsanna 

Fotók: Rőder Attila 

Józsa Éva néni  
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Az iskola hírei 
 
Pogányi iskolás újabb matematikai sikere A pécsi Kertvárosi 
Iskolák Matematikaversenyét  2016. április 5-én rendezték meg. 
A megmérettetésen 2. osztályos tanítványunk Hornok Máté  
újabb dicsőséget szerezve iskolánknak,  2. helyezést ért el.  

 
Máté! Látod megér-
te, ahogy mondani 
szoktad a "sok gon-
dolkodás"!  
 
Nagyon büszkék 
vagyunk rád! Az idei 
tanév májusi, utolsó 
kihívásához is ered-
ményes felkészülést 
és sikert kívánunk! 
 

 
 

Német mesevetélkedő Pogányban 
 
Lelkesen készültünk, örömmel  vártunk minden mesét kedvelő, 
játszani vágyó kisdiákot és tanítóját az első  alkalommal meg-
rendezett Pécs környéki általános iskolák  3. - 4. osztályos  
tanulóinak 3 fős csapatversenyére, a német mesevetélkedőre. 
 
A kiválasztott mese: A brémai muzsikusok  
A verseny célja: A meseolvasást megkedveltetni akár német 
nyelven tanítványainkkal.  
 
Egy  érdekes, vidám, ötletes mesefeldolgozós délutánt közösen 
eltölteni. Feladattípusok: Játékos, tréfás a mese tartalmát feldol-
gozó feladatok, puzzle,  totó, szókereső, igaz - hamis állítások, 
rejtvény,  asztalterítés, kérdés - felelet,  egy kijelölt rész felolva-
sása. A csapatok tudását  arany, ezüst, ill. bronz minősítésekkel 
értékelte a zsűri. Az oklevél mellé Valdné Turós Nikoletta által 
készített ajándék és természetesen csoki is járt. 
 
Köszönjük az anyagi támogatást a Pogányi Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak. Résztvevő iskolák: Arany János Általános 
Iskola és Óvoda Egerág,  Pellérdi Általános Iskola, Pellérdi  
Általános Iskola Gyódi Tagiskolája, Janikovszky Éva Általános 
Iskola Kozármisleny.  
 
A zsűri tagjai: Medgyesi Antal az ANK 2.Sz. Iskola igazgatója, 
Péter Ágnes, az ANK 1.Sz. Iskola tanítója, Szászi János  
A Pogányi Német Nemzetiségi Egyesület elnöke.  
 
A rendezvény segítői: Jakab Lászlóné, Müller Dóra, Patói  
Pálma, Szélig Terézia, Valdné Turós Nikoletta. 
 

 
 
Köszönöm a zsűri 
munkáját, a támoga-
tó adományát, a se-
gítők lelkes együtt-
működését! 
 
Szélig Terézia  
tagintézmény-vezető 
 
 

 

„Táltos futás” Pogányban 
 
Az időjárást illetően ennél ideálisabb időpontot nem is választ-
hattak volna a rendezők. Megvallom, hogy ilyen nagy létszámú 
rendezvényt jómagam még Pogányban nem is láttam. Ami még 
érdekesebbé tette, hogy mindez külterületen történt a 
„Zsályaliget” élményparktól történő indulással, az útvonal a falu 
legszebb külterületi részein át vezetett 7 kilométer hosszan.  
A helyszínhez vezető rövid úton békésen sétált át két őz.  
A hangszórókból érkező angol nyelvű dal, még ha idegenül is 
hangzik ezen a területen- ahol valaha bosnyák pásztorfiúk 
„incselkedtek” egymással-, jelezte, hogy itt valami készülődik. 
Az út túloldalán egy eb csaholt a még soha nem látott tömeg 
láttán.  
 
Harmadik alkalommal került megrendezésre a „Táltos futás” 
Pogányban, tudtam meg Lipcsik Zoltántól, a rendezvény gazdá-
jától. A főszervező kezdi a történetet: Párommal arra gondol-
tunk, hogy miután a környéken nincsen ilyen jellegű verseny, 
lehetőséget adunk azoknak, akik szívesen vennének részt ala-
csony költséggel egy ilyen rendezvényen. Azért választottuk 
helyszínül Pogányt, mert az önkormányzat részéről olyan ked-
vező fogadtatás-
ban részesül-
tünk, hogy szá-
munkra ez na-
gyon megfelelt.  
 
A Zsályaliget 
létrehozásával és 
Kránitz Ákossal, 
annak vezetőjé-
vel egy nagyon 
ideális lehetőség 
adódott az itteni szervezésre. Tulajdonképpen egy akadály te-
repfutó versenyről van szó, természetes és épített akadályokkal. 
A természetben eltöltött idő mindenképpen a résztvevők haszná-
ra fog válni. Különösen öröm számunkra, hogy a jelentkezők 
létszáma már az előnevezésben meghaladta a 260 főt, mely lét-
szám jóval több az elmúlt évinél. A magunk részéről nagyon 
elégedettek vagyunk a helyszínnel és amennyiben az önkor-
mányzat és a Zsályaliget szívesesen fogad bennünket, természe-
tesen a jövőben is szívesen választanánk ezt a helyet. Ezúttal 
szeretnék köszönetet mondani Polgármesterasszonynak a segít-
ségért és a lehetőségért, a helybeli polgárőrségnek, a Zsályaliget 
dolgozóinak és minden önkéntesnek, akik nélkül ez a rendez-
vény nem valósulhatott volna meg! 
 
Dr. Zsuffa Ákos, az objektum többségi tulajdonosa is részt vett 
a rendezvényen. Elmondta, hogy örömére szolgál az, hogy a 
hely ezúttal megtöltődik élettel és tartalommal. Ez alkalommal 
látni lehet azt, hogy mi az, ami jó és mi az, amin változtatni kell 
a jövőben. „Örömmel látom, hogy vendégeink jól érzik magu-
kat, és ez számomra a fontos.” 
 
Hazafelé menet azon gondolkodtam, hogy voltak ugyan a falu-
ból olyanok, akik neveztek a versenyre és sokan jöttek el csak 
nézelődni, de talán a jövőben többen is nevezni fognak Pogány-
ból, mert tudomásul kell vennünk, hogy a vendégek létszáma 
csaknem megközelítette a falu lakosságának teljes létszámát, 
nagy lehetőség ez arra, hogy Pogány jó hírét vigyék.  
 
Nekünk is köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik ide-
hozták ezt a lehetőséget. Elgondolkodtató volt a főszervező pó-
lójának felirata mi szerint : „Az életben nem a győzelem a leg-
fontosabb, hanem a küzdelem.” 
     Dragovácz Márk 

Fotó: Dragovácz Márk 
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A hagyatékot kezelő unoka, Bejte András jóvoltából itt látha-
tók a születési, illetve keresztelési okiratok mellet, az iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványok, a felszentelési és házas-
ságkötési dokumentumok, valamint a Pécsre szóló meghívó 
levél és az azt elfogadó igenlő válasz is.  

Kacskovics Tamás, intézményvezető köszöntő szavai és a 
megnyitó után, a rendezvény színvonalát hivatott emelni a két 
kis zeneiskolás hegedűn előadott produkciója.  
 
Héver Beatrix segédlelkész áldását adta a rendezvényre, majd 
a leszármazott Bejte /Baldauf/ András részletesen ismertette 
Baldauf Gusztáv életpályáját, mely 1878-ban Németújváron 
kezdődött és Pécsett ért véget 1931-ben.  
 
Ez az életút sem volt akadályoktól mentes, de ő tudatosan  
maradt lelkész s „ember az embertelenségben”. 
 
Juhász Eszter, az otthon korábbi vezetője a diakónia  
/szeretetszolgálat/ szemszögéből közelítette meg Baldauf 
Gusztáv életművét. Részletesen ismertette a pécsi szeretetszol-
gálati helyszíneket és azok történetét a kezdetektől napjainkig.  
A „minden ember örök méltóságához való ragaszkodás”  
gondolata megkapó módon illett az ünnepi hangulathoz.  

 
Az ünnepség maradandó nyomot fog hagyni mindazokban, 
akik részt vettek azon, és szerencsére az érdeklődők  
számára a jövőben is látogatható lesz a kiállított anyag  
a szeretetotthonban. 
 
    Dragovácz Márk 

Fotók: Rőder Attila 

Lekvárverseny 2016  
 
Idén április 2-án ismét megrendezésre került az immár hagyo-
mánynak számító lekvárverseny. Örvendetes, hogy egyre na-
gyobb létszámú a versenyen indulók száma, mind lekvárban és 
szörpökben egyaránt. Nevezetesen, lekvárból 62 fajta, szörp-
ből 3 féle érkezett. Az üvegek az elmúlt évekhez képest már 
sokkal díszesebbek voltak, és mindenki jobban figyelt arra is, 
hogy a minőség megóvása érdekében, a tető alá celofán is ke-
rüljön. Jellemző volt a hagyományos ízű, egyféle gyümölcsből 
készült lekvár, de szép számban volt ismét, több gyümölcsből 
készült is.  
A zsűri tagjai: Nyí-
rő Tamás kézmű-
ves, Hegedüsné 
Lenger Éva és Fe-
jes Andrea voltak.  
Nagyon nehéz volt 
az igazságos dön-
tést meghozni, 
mivel a beadott 
minták szinte egy-
től-egyig nagyon 
finomak, ízletes 
voltak. Hosszas ízlelés és kóstolás után a háromtagú zsűri a 
következő mintákat díjazta: „Arany kanál”- díjat Krauszné 
Böjti Mária faeper lekvárja, „Ezüst kanál”- díjat Birkenstock 
Jánosné kajszi lekvárja, illetve „Bronz kanál”- díjat Zsdrál 
Márkné őszibarack lekvárja kapta.  
Kiosztásra került 
két külön díj is, 
melyet a gyerekek 
véleménye és sza-
vazata alapján osz-
tottunk ki, így 
Werczel Jánosné 
paprika és Herényi 
Zsófia eper lekvár-
ja részesült ebben 
az elismerésben. 
 
A szörpök közül az „Arany kanál”- díjat Baliné Saródi Írisz 
meggyszörpje érdemelte ki. A díjazottak hasznos és szép 
konyhai eszközöket kaptak jutalmul, valamint minden nevező 
is ajándékban részesült. A díjkiosztás után, a részvevőknek és 
a vendégeknek lekvárkóstolás következett, melyhez a  
palacsintákat és a 
fánkot a kedves 
szülők és nagyma-
mák sütötték. Vé-
gezetül köszönjük 
a rendezvény meg-
tartásához a támo-
gatók felajánlásait, 
segítségét, a nyer-
teseknek pedig 
szívből gratulá-
lunk.  
 
Bízzunk abban, hogy az idei gyümölcstermés ismét bőséges 
lesz és lehetőséget ad arra, hogy sok finom és különleges  
lekvár készülhessen, mellyel aztán a jövőre újból megrende-
zésre kerülő versenyen, minél többen nevezzenek! 
 
    Hegedüsné Lenger Éva 

… Ki volt Ő?    folytatás az 1. oldalról: 

A helyezettek.     Fotók: Szilágyi Imre 

Arany kanál díj:  Krauszné B. Mária 

Szabó Lili, Nádasi Lilla, Héver Beatrix, Kacskovics Tamás, Bejte András 
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Velünk élnek, ismerjük meg őket! 
 
Nyugdíjba menetelem előtt Pogányról annyit tudtam, hogy egy, 
a Pécs közeli repülőtér melletti település, melyet magyarok, 
horvátok és németek laknak. Van egy horgásztava, ahova a  
városból is sokan járnak ki. Szőlőhegye, ahol több pécsinek és 
helybélinek található hétvégi háza. Jó levegőjű, csendes, olyan 
település, ahol az ember szívesen tölti az idejét. Akár hosszabb 
ideig is! 
 
Magam és családom, majdnem 16 éve koptatjuk az aszfaltot, 
vagy a földutat, attól függően, hogy merre járunk, gyalog,  
kerékpárral vagy gépkocsival. A beilleszkedéshez, szűkebb és 
tágabb környezetünk megismeréséhez, esztendők kellettek.  
 
Ehhez nyújtott segítséget ismerősöm, kedves barátom, 
Dragovácz Márk. Egy alkalommal arra kért, tartsak vele, szeret-
né megnézni a tó mellett található, régi, romos, valaha volt vízi-
malom épületét. A felkérésnek örömmel tettem eleget.  
Tőle tudtam meg, hogy 1972-ben völgyelzáró gáttal létesítették 
a horgásztavat, amit körbe is sétáltunk. Nem jártam még arra, az 
elém táruló látvány lenyűgöző volt.  
 
Bevezetőnek szántam ezt a néhány sort, annál is inkább, mert 
beszélgető partnerem, Wenhardt Dániel eddigi életében, megha-
tározó szerepet kapott a tó. Közösen próbáljuk felidézni, hogy 
mikor is találkoztunk először? 
Nem sok idő kellett hozzá, hamar kiderítettük, hogy az egyik 
nyári horgásztáborban, úgy 2006-ban. Ezen 7-12 éves gyerme-
kek vehettek részt.  
- Hogy emlékszel vissza az ott eltöltött időre?  

- Majd minden 
perce itt él az 
emlékeim kö-
zött. A táboro-
zás – igaz, 
minden alka-
lommal csak 
egyhetes volt – 
nagyon jót  
tett mindegyi-
künknek. 
Birkenstock 

Zoltán volt a táborvezető, akitől később Sipos István vette át ezt 
a szerepet. Sokat tanultunk tőlük. Nem kevesebbet Mártyán 
Györgytől, aki a különböző, édesvízi halfajtákat ismertette ve-
lünk, amiből vizsgáznunk is kellett. De említem még Bónert 
Lászlót, Kozarics Jánost, Kárpáti Balázst, Sipos Gábort, Rigó 
Ibolyát, Herényi Zsófiát és Fejes Andreát, aki, szinte gyermeke-
iként szeretett bennünket. Ha véletlenül valakit kihagytam a 
névsorból, elnézést kérek.  
- Gyerekként kezdted, aztán a táborozások ideje alatt felnőtté 
váltál. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál?  
- 2. osztályos általános iskolás voltam, amikor egy sporttábor-
ban megismerkedtem a horgászattal és nyomban meg is szeret-
tem. Annak érdekében, hogy sikeres legyek a vízparton, elkezd-
tem cikkeket olvasni és filmeket, videókat nézni a témában. 
Ebből következik, hogy már gyermekként ismeretséget kötöt-
tem a különböző horgász felszerelésekkel, csalikkal, meg sok 
olyan dologgal, ami szükséges e „műfajhoz”.  
Helyzeti előnyben voltam azokkal szemben, akik- egy kis túl-
zással - akkor láttak először felszerelést, vagy halat. Szívesen 
adtam át tapasztalataimat társaimnak, és ahol lehetett, segítet-
tem. Ez inkább arra az időszakra vonatkoztatható, amikor mint 
segítő voltam jelen. Barátommal, Szorre Patrikkal, jártuk végig 
a kijelölt partszakaszt, ahol a többi társunk elhelyezkedett.  

Tennivalónk akadt bőven, mert a kezdőknek, főképpen az ösz-
szegubancolódott damillal akadt sok gondjuk. Különböző játé-
kok és vetélkedők is szerepeltek a programban, ott is besegítet-
tünk. Bevallom, néha előfordult, hogy gond volt a viselkedé-
sünkkel, de köszönet a ránk vigyázóknak, ők tudták, hogy  
milyen módon kell rendet teremteni.  
- Mit jelent neked a tó? 
- Mindent.  
- Lehetne egy kicsit bővebben? 
- A táborozások kezdete előtt jártam már ott a családom jóvoltá-
ból. Megtanultam szeretni és tisztelni  a természetet. Az árnyat 
adó fákat, azokon fészket rakó madarakat, a fel-felbukkanó  
vadakat és halakat, minden szépséget, ami a természettel  
kapcsolatos. Késztetést éreztem, hogy ezeket a történéseket 
megörökítsem, hogy később feleleveníthessem, átélhessem  
mindazt, amit akkor láttam.  
 
Kezdetben ezt 
a mobilom 
segítségével 
tettem. A fel-
vételeket meg-
mutattam a 
családomnak, 
barátaimnak, 
de hozzáértő 
szemek is  
látták. Tetszett 
nekik és  
bíztattak, hogy foglalkozzam komolyabban a képkészítéssel. 
Esztendők teltek el.  
Fényképezőgépre váltottam, ami így kimondva nagyon termé-
szetesnek hangzik, de közel sem volt az. Visszagondolva az 
akkor történtekre, úgy vélem segítettek döntenem a hogyan to-
vább „gondom” megoldásában. Az álló képek világából csak 
egy lépés választott el, és Szorre Patrik barátommal belefogtunk 
a videózásba is.  Minden igyekezetemmel azon voltam és ma is 
azon vagyok, hogy ne csak magamnak, hanem másoknak is 
megfeleljek.  
- Ebben az évben leszel húsz éves. Nem esett még szó a kezde-
tekről.  
- Pécsett, a Belvárosi Általános Iskolába jártam, majd a Leőwey 
Klára Gimnázium nemzetiségi tagozatán folytattam tanulmá-
nyaimat. Sikeresen érettségiztem és német nyelvből középfokú 
nyelvvizsgát szereztem. Fotós kurzusra jártam a Zsolnay Kultu-
rális Negyedben és most TV műsorkészítő  szakképzésen ve-
szek részt a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai 
Karán. 
- További tervek? 
- Sok-sok képet készíteni, célirányosan a bennünket körülölelő 
természetről, de a portré és tablókészítés sem áll távol tőlem. 
Videókat, filmeket forgatni, és ami újabban nagyon foglalkoz-
tat, egy műterem létrehozása. Nem hagyhatom ki, írni is szere-
tek, már jelentek meg cikkeim. 
- Szerencsésnek, boldognak érzed magad? 
- Igen! Szerencsésnek, mert a múlt évben sikerült kifognom egy 
18,8 kg-os tőpontyot, ami rekordnak számít. Igaz, nem csak az 
kellett hozzá. Boldognak, mert azt csinálhatom, ami a hobbim, 
amit szeretek. Tudom, mindezt köszönhetem a szüleimnek, köz-
vetlen környezetemnek, barátaimnak, meg akikkel együtt alkot-
hatok. 
 
Képletesen szólva, a fények kialudtak, a felvétel véget ért.  
Wenhardt Dániel nekem úgy mutatta meg magát, mint egy  
ambiciózus, azaz céltudatos ember. Meggyőződésem, hogy a 
jövőben még sokszor találkozunk a nevével.  
     Zilahi Lajos 



5 

Az élet habos oldala 
Egy kiállításról „söralátét” terjedelemben   
 
Úgy döntöttem, hogy a 2016. ápri-
lis 23-án a Faluházban rendezett 
remek kiállítás emlékeit felidézen-
dő – szigorúan a köz érdekében – 
töltök egy pohár sört magamnak, és 
így készülök az írásra.    
Nos, hát ..  
Még a megrögzött szalvéta- és  
angyalka-gyűjtők sem vonhatták 
kétségbe (nem is beszélve a katica 
mániásokról), hogy a söröcskének 
van valami különleges „behívása”! 
Erre volt bizonyíték a szombat  
délutáni sör ereklyék kiállítás.  
 
Három (sör) asztalon pompáztak a féltett kincsek, korsók és 
poharak, különleges sörnyitók és söralátétek, igazi férfias játé-
kok, mind-mind gazdája szívének darabkája. Dal Portó Alberto, 
Hegedűs József és Krausz József engedett bepillantást gyűjte-
ményébe a nagyszámú kíváncsinak. Ismét bizonyítást nyert, 
hogy a Faluház (a kultúra pogányi temploma) vonzza híveit, 
hiszen korábbi, más témájú kiállításokon nem, vagy csak ritkán 
látott hívek áhítattal adóztak a sörkultúra szentjeinek. A rossz 
nyelvek persze a kiállítás hirtelen jött népszerűségét Kovács 
Józsi sörcsapoló bemutatójának tulajdonítják.  

Ha így, ha úgy, de remek program volt, ahol a kitűnő sörkifli és 
csapolt sör a gasztronómiai élménye mellett magvas beszélgeté-
sek örömét is nyújtotta. 

    Krónikás: Juhász Zoltán  
 
 
Plitvicei kirándulás 
Három napos kirándulást szervezünk a Plitvicei tavakhoz és 
környékére 2016.06.10 és 12. között. Első nap 6 óra körül in-
dulnánk, útközben megállunk Slunjban egy kis sétára, majd 
megnézzük a Baraćeve špilje nevű cseppkőbarlangot. Ezután a 
szállásunkra megyünk Grabovacra, ahol félpanziós ellátást ka-
punk a Plitvička Vila nevű kis hotelben. A második napot teljes 
egészében a Plitvicei tavaknál töltjük. Harmadik nap elutazunk 
Senjbe a tengerpartra, ahol megnézzük a Nehaj várat és sétálunk 
a városban és a tenger partján. Mindenkit szeretettel várunk, 
akinek felkeltettük az érdeklődését. Érdeklődni Bosnyákné 
Sztanics Anitánál lehet a 30/388-5685-ös telefonszámon. 

Kerti hulladékok égetése 
Nem először kerül terítékre újságunk hasábjain a kerti hulladé-
kok égetésének ügye. Érdemes azonban – ismétlési jelleggel – 
feleleveníteni az ezzel kapcsolatos kötelező ismereteket, annál 
is inkább, mert 2015 márciusától életbe lépett az Országos Tűz-
védelmi Szabályzat (OTSZ), amely számos előírást tartalmaz a 
települések lakossága számára is. A legfontosabb ilyen szabály 
talán, hogy a belterületi ingatlanok tulajdonosai a zöldhulladé-
kot csak akkor semmisíthetik meg égetéssel, ha ezt az adott 
település önkormányzata rendeletben engedélyezi. Ismert, hogy 
az önkormányzat rendelkezik ezzel kapcsolatos szabályozással 
(Pogány község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2011. 
(VI.16.) rendelete).  
 

Az egyik igen fontos szabály, hogy a kerti hulladékot elégetni 
csak hétfőn és pénteken, 14 órától 18 óráig tartó időszakban 
szabad. Itt és most erre a „szabad” szóra tenném a hangsúlyt: 
szabad, de nem kötelező égetni! Amennyiben egy mód van rá, 
használjuk ki a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, de ha ez 
nem megoldható, nedves növényi hulladékot ne égessünk!  
 

Rossz hír azonban a külterületi ingatlanok tulajdonosainak, 
hogy rájuk az önkormányzati rendelet nem vonatkozik, így az 
abban foglalt időbeni lehetőség sem. Külterületen – az OTSZ 
szerint – az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi ható-
ság engedélyével végezhet égetést. Az érintettek az ezzel kap-
csolatos tudnivalókról a Polgármesteri Hivatalban is tájékozód-
hatnak.   

 
A 2016-os Pálinka versenyre május 3-án lehet a nevezéseket 
leadni. Nevezni:fajtánként 2-azaz kettő dl pálinka minta leadá-
sával lehet. A mintákat 2016 május 3-án 17-és 19-óra között 
lehet leadni a Faluházban,ahol Kozarics János és Jakab Béla 
veszik át. Nevezési díj 400.-Ft mintánként,amit a nevezéskor 
kell befizetni. Eredmény hirdetés 2016 május 28-án délután a 
Stifolder versennyel egybekötve lesz.  
Szeretnénk,ha a hagyományokhoz híven minél többen hoznák el 
a pálinkájukat,hisz nem egymással,hanem önmagukért  
versenyeznek a pálinkák. Nem beszélve arról,hogy sokat  
tanulhatunk is a szakértő zsűri értékeléséből. 
Tisztelettel: Kozarics János és Jakab Béla szervezők 

 
Vízimalmaink nyomán 
A 12 szék kultúrkör közösen a „Pogányért” Alapítvánnyal 
2016. május 15-én vasárnap reggel, 9 órai indulással 
„Vízimalmaink nyomán” címmel bejárást tervez azon a nyom-
vonalon, melyen hajdanvolt malmok egész sora őrölte a gabo-
nát. Találkozás a Tópiás büfénél, a majd mintegy 3 órás gyalog-
lás után bejárjuk azokat a helyeket, melyek mentén a malmok 
feltételezett helyei vannak. Várjuk az érdeklődőket az indulás 
helyszínén. Rossz idő esetén új időpont kerül kitűzésre. 

Az utolsó vízimalom romjai 2008-ban.        Fotó: Rőder Attila 

Fotók: Dr. Tóth Pál 
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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 200 pld-ban, időszaki kiadványként. 

 

Nyomtatja és terjeszti a Pogányi Önkormányzat, 
7666 Pogány, Széchenyi u. 12. 

A Faluház májusi programjai 
 
NYITVATARTÁSUNK: 
HÉTFŐ: 10-16-ig. 
KEDD-PÉNTEK ÉS VASÁRNAP: 14-20-ig. 
SZOMBAT: 15-21-ig. 
 
KONDITEREM NYITVA TARTÁSA 
HÉTFŐ: 12-16 óráig, 
KEDD: 14-17.15-ig, 
SZERDA: 14-17.30-ig és 19.30-20 óráig, 
CSÜTÖRTÖK: 14-16 óráig, 
PÉNTEK: 14-20 óráig, 
SZOMBAT: 16-21 óráig, 
VASÁRNAP: 14-20 óráig. 
 
A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:  
A Faluház nyitvatartási idejében. 
 
ÁLLANDÓ SZABADIDŐS PROGRAMJAINK 
 
HÉTFŐ: Baba-mama klub 10-12-ig,  
KEDD-CSÜTÖRTÖK: Asszonytorna 18.45-20.00-ig,  
SZERDA: Jóga 17.45-19.30-ig.  
 
KLUBJAINK 
 
Baba-mama klub 
Hívunk és szeretettel várunk minden kismamát és kisbabát a 
Baba-Mama klubba. A kötetlen klubnapot minden második hét-
főn, 10-12 óra között tartjuk, utána a Védőnő tart tanácsadást. 
Következő alkalom: 2016. május 9. hétfő, 10 óra.   
 
Fotóklub 
Szeretettel várunk minden kedves Érdeklődőt a Pogányi fotó-
klub májusi foglalkozására! Az időpontot a honlapon tesszük 
közzé, illetve a Faluházban is kérhető tájékoztatás telefo-
non: 06-20-445-1644. nyitvatartási időben. A klub nyitott, 
ingyenes.  
 
PROGRAMJAINK 
 
Családsegítő szolgálat 
Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat család-
segítője, Sütő Zsófia minden hónap második hétfőjén 11:00-
tól 12:00-ig ügyfélfogadást tart a Pogányi Faluház épületében. 
A családsegítő telefonos elérhetősége: +36-30/476-1385 
Időpont: 2016. május 9. hétfő, 11 óra. 
 
Ingyenes Jogsegélyszolgálat 
Az INNO RÉGIO ALAPÍTVÁNY együttműködésben az IGA-
ZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatá-
val, INGYENES jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal pécsi 
ügyvédek közreműködésével. Ügyfélfogadási időpont:  
2016. május 10. kedd és 24. kedd, 8.30-9.30-óráig.  
 
Könyvtármozi-Terítéken a magyar filmek  
Májusi filmválaszték: 1. A meseautó. 2. Eldorádó.  
A nézők szavazatai alapján választjuk ki a filmet. 
Időpont a felnőtt nézőknek: 2016. május 20. péntek, 18 óra. 
Gyerekeknek: 2016. május 20. péntek, 14.30.  
 
Női Lapozó 
Nők könyvekről, olvasmányélményekről, újságokról. Aki ked-
vet érez arra, hogy megossza másokkal irodalmi élményeit, sze-
ret beszélgetni jó könyvekről, érdekes újsághírekről, annak itt a 
helye! Időpont: 2016. május 20. péntek, 18 óra. 

Az "Én kiállításom" 
Várjuk azon kedves Pogányiak jelentkezését a Faluházban, akik 
szívesen kiállítanának: saját festményeket, fényképeket, rajzo-
kat, saját készítésű tárgyakat, gyűjteményeket, amelyeket szíve-
sen megmutatnának a falu közösségének. A további részletek-
ről személyen érdeklődhet a helyszínen. 
A májusi kiállítás címe: „"Tűzoltó leszel s katona!"-tűzoltók 
régen és ma az Én szememmel. Időpontja: 2016. május 21. 
szombat, 16 óra. Kiállítók: Kordé Norbert címzetes tűzoltó 
alezredes és Illés József címzetes tűzoltó zászlós. 
Szeretettel várunk Minden érdeklődőt! 
 
Kihívás napja 2016 
Részletes program szórólapon! Időpont: május 25. szerda. 
 
Gyereknap 2016 és Nyílt nap a Zsályaliget Élményparkban 
Az idei Gyereknap a Községi Önkormányzat és a Zsályaliget 
közös szervezésében valósul meg. Ezen alkalommal nyílt napot 
is tartanak a falu lakóinak, melyre szeretettel várják a 
Pogányiakat! Időpontja és helyszíne: 2016. május 29. vasár-
nap, 10-18 óráig a Zsályaliget Élményparkban. Belépés: 
pogányi családok és gyerekek részére ingyenes! További 
részletekről meghívóban értesítjük a lakókat. 
 
Könyvtár hírei 
2016 januárjától továbbra is lehetőség nyílik az alábbi folyóirat-
ok helyben olvasására: Szabad Föld, Élet és Tudomány, Nők 
Lapja, Dörmögő Dömötör, Geronimo Stilton, Praktika, Kiske-
gyed Konyhája, HVG, IM. Minden pénteken ingyenes könyv-
börzét tartunk, jöjjenek, válogassanak kedvükre! 
 
Elérhetőségeink 
Árainkról és a részletekről érdeklődni lehet személyesen, a Fa-
luházban kihelyezett plakátokon, a poganyifaluhaz@gmail.com 
e-mail címen vagy a 06-72-231-054-es és a 06-20-445-1644-es 
telefonszámon! 

HIRDETÉS 
 
Kedves leendő Pogányi Vásár-
lóink! A képen látható kedves 
hölgykoszorú várja Önöket a 
függöny- és használtruha  
boltunkban. 
 
Miért érdemes betérni hozzánk? 
- Mert széles választékkal, kiváló minőségű, kis szériában gyártott 
német áruval rendelkezünk! Üzletünkben a modern és klasszikus stílus 
egyaránt megtalálható! Termékeinkhez jelentősen olcsóbban juthat, 
mint más boltokban! Munkatársaink kedvesek, figyelmesek, nagy 
szakmai hozzáértéssel segítenek! Valamennyi pogányi vásárlónk 10% 
kedvezménnyel vásárolhat! Továbbá a függönyvarrás ingyenes! Vásár-
láskor meglepetés ajándékkal kedveskedünk! 
 
Használtruha boltunkban a kisbabától a nagymama korúakig mindenki 
felöltözhet a kiváló minőségű Svájcból érkező ruhák gazdag  
választékából!    AKCIÓ! 1-et fizet, 2-t vihet!     Térjen be hozzánk! 
 
JÓ & OLCSÓ Pécs, Fürdő u. 1. (Kossuth téri Zsinagóga mellett) 
Telefon: 72/215-564 Krauszné Böjti Mária (mobil: +36-30-439 6205) 


