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Tájékoztató az augusztus – szeptember havi testületi ülésekről 

 
2019. augusztus 22. 

Az 1. napirend keretében a képviselő-testület 

megválasztotta a Helyi Választási Bizottság 

tagjait és póttagjait, akik feladatukat következő 

(5 év múlva esedékes) általános helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választására létrejövő bizottság megalakulásáig 

látják el. A Helyi Választási Bizottság elnöke 

Uti Ferencné, elnökhelyettese Bauer Attila, 

tagja Szali Dezsőné, póttagjai Heisz József és 

Vadászi József. 

A 2. napirend keretében a képviselő-testület 

döntést hozott arról, hogy az iskolai konyha 

felújítására, a „Helyi piacok és közétkeztetés 

fejlesztése” (Iskolakonyha) VP6-7.2.1-7.4.1.3-

17 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat 

megvalósításától eláll, tekintettel arra, hogy a 

megítélt támogatás olyan alacsony, hogy a 

felújításhoz az eredeti önrész mellett jelentős 

saját erőt is hozzá kellene adni. 

A 3. napirend keretében a képviselő-testület az 

első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítását tárgyalta 

meg, de a rendelet módosítása nem történt meg. 

A 4. napirend keretében a képviselő-testület az 

önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő öt évre várható összegét 

megállapító határozatát módosította.  

Az 5. napirend keretében a képviselő-testület, 

mint az ingatlan tulajdonosa, az óvoda- és 

bölcsőde épület ingyenes, bölcsődei és óvodai 

nevelés feladatellátásra történő használatba 

adásáról szóló megállapodást hagyta jóvá. Az 

intézmény fenntartója a Mágocsi 

Óvodafenntartó Társulás.  

A 6. napirend keretében a testület a „A Te 

szemeddel…” pályázati felhívásra érkezett 

pályamunkákat bírálta el. 

A 7. napirend keretében a testület a 

Dombóvári Szent Lukács Kórház fennállásának 

50. éves jubileuma alkalmából készített 

évkönyv kiadásához nyújtott 50 000 Ft 

támogatást a 2019. évi költségvetés Civil kerete 

terhére. 

A 8. napirend keretében a képviselő-testület 

úgy döntött, hogy a ravatalozó felújítására 

érkezett összesen 44 millió Ft összegű ajánlat 

alapján a Képviselő-testület benyújtja a 

pályázatot a Magyar Falu Program keretében 

azzal, hogy a hiányzó 15 millió Ft önrészt a 

2020. évi költségvetésben kell biztosítani. A 

Magyar Falu Program keretében, 

önkormányzati utak felújítására és burkolására 

benyújtható pályázat keretében a József Attila 

alsó szakaszának és az Ady utca nem 

aszfaltozott rövid szakaszának aszfaltozására 

kér ajánlatot.  

A zárt ülés keretében a képviselő-testület 

Mágocs Városért kitüntető címre érkezett 

javaslatot, valamint elismerő címek 

adományozására érkezett javaslatot tárgyalta 

meg.  

 

2019. szeptember 14.  

Mágocs várossá nyilvánításának 10. éves 

jubileuma alkalmából tartott ünnepi testületi 

ülésen visszatekintés és köszöntő beszédeket 

követően került sor az idei évi kitüntetések 

átadására: 

Az idei évben a „Mágocs Városért” kitüntető 

címet a képviselő-testület nem adományozott.  

Mágocs Város Önkormányzata 

7342 Mágocs, Szabadság u. 39. 

 06-72/451-110 

 onkormanyzat@magocs.hu 

 www.magocs.hu 

Az önkormányzat hírei 
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A képviselő-testület elismerő oklevelet 

adományozott a Mágocsi Ifjúsági Fúvószenekar 

részére a Zenekar tevékenységéért, Mágocs jó 

hírének növeléséért, a tagok önkéntes 

munkájáért, a Zenekar Mágocs kulturális és 

zenei életében betöltött jelentős szerepéért. 

A képviselő-testület elismerő oklevelet 

adományozott a Mágocsi Pajtaszínház Társulat 

részére a Társulat tevékenységéért, Mágocs jó 

hírének növeléséért, a tagok önkéntes 

munkájáért, a Társulat Mágocs kulturális 

életében betöltött jelentős szerepéért. 

A képviselő-testület megköszönte Udvari Edit 

és Udvari Ágnes munkáját a „Képek Mágocs 

múltjából II.” című könyv elkészítéséért.  

Ezt követően került sor a „A Te szemeddel…” 

című pályázatra érkezett alkotások 

okleveleinek átadására: 

I. helyezett - Tálász Zsolt a fotópályázatra 

benyújtott „Napsugaras” című képével 

II. helyezett - Morvay Martin a fotópályázatra 

benyújtott „Templom - rozetta” című képével 

III. helyezett - Morvay Martin a fotópályázatra 

benyújtott „Lovas városkép” című képével 

Elismerő oklevélben részesült Dravecz István a 

pályázati felhívásra benyújtott, „Az én 

Mágocsom…” című verséért és költészeti 

munkásságáért. 

 

2019. szeptember 24.  

Az 1. napirend keretében az ülések között 

eltelt időszakban történt eseményekről, az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 

beszámolót fogadta el a testület.  

A 2. napirend keretében a pályázatok 

megvalósulásáról szóló tájékoztatót hagyta jóvá 

a képviselő-testület. 

A 3. napirend keretében a képviselő-testület 

Mágocs Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletet módosította és hagyta jóvá a 

költségvetés elfogadása óta bekövetkezett 

előirányzat változásokat. Ezt követően 

elfogadták az Önkormányzat gazdálkodásáról 

szóló időarányos beszámolót.  

A 4. napirend keretében a képviselő-testület 

jóváhagyta a Mezőföldvíz Kft. által elkészített, 

a víziközmű és szennyvíz hálózat felújítási és 

beruházási Gördülő Fejlesztési Tervét a 2020-

2034 időszakra vonatkozóan. 

Az 5. napirend keretében a képviselő-testület 

döntést hozott arról, hogy csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 

2020. évi pályázati fordulójához. Ehhez 

kapcsolódóan módosításra került a helyi 

önkormányzati rendelet is, amely alapján azok 

a pályázók támogathatók, akik esetében az egy 

főre jutó nettó jövedelem a nettó garantált 

bérminimum - azaz 129 675 Ft / fő –összeget 

nem haladja meg.  

(A módosítás előtt a jövedelemhatár a nettó 

minimálbérhez volt kötve, ami a 2019. évben 

érvényes béradatokkal számolva 99 085 Ft /fő 

egy főre jutó jövedelemhatárt jelentett volna az 

idei pályázatok esetén.)  

A 6. napirend keretében a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolai körzeteket 

véleményezte a képviselő-testület. Az általános 

iskola felvételi körzete Mágocs, Alsómocsolád, 

Mekényes és Nagyhajmás. 

A 7. napirend keretében a testület az 

egészségügyi alapellátás kötelező feladataiban 

való részt vállalással kapcsolatos beadványt 

tárgyalta meg, és hozott döntést arról, hogy 

2019. január 1. napjától 2019. szeptember 30-ig 

tartó időszakra háziorvosi, fogorvosi és 

gyermekorvosi szolgálatonként havi 50 000 Ft 

támogatást biztosít, azzal a javaslattal, hogy a 

negyedik negyedévre vonatkozó támogatásról 

az új képviselő-testület hozzon döntést.  

A 8. napirend keretében a képviselő-testület 

úgy döntött, hogy a szennyvíztelepnél lévő, 

önkormányzati tulajdonú árok kitisztíttatásával 

a Berg Erdő Kft. megbízza. A munka teljes díja 

három részletben kerül kifizetésre.  

A 9. napirend keretében a képviselő-testület 

úgy döntött, hogy az Önkormányzat által 

benyújtott, „Mágocs- Hegyháti Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai 

korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás 

csökkentése céljából” TOP-3.2.1-15-BA1-

2016-00011) című projekt megvalósítására 

biztosított rendelkezésre álló fedezetet a 

korábbi 114 563 419 Ft + ÁFA összegről 

megemeli 132 915 673 Ft + ÁFA összegre az 

önkormányzat saját költségvetése terhére. Ezen 

túl felkérte a bíráló bizottságot a közbeszerzési 

eljárás bírálatának folytatására.  

A 10. napirend keretében a képviselő-testület 

úgy döntött, hogy a tagok által az 
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önkormányzati feladatellátáshoz használt 

laptopok leselejtezését elrendeli.  

A képviselő-testület döntést hozott arról is, 

hogy a Magyar Falu Program szolgálati lakások 

kialakítására és felújítására kiírt felhívására 

pályázat benyújtását felméri és előkészítteti a 

rendőrlakások és a Szolgáltatóház lakásaira 

vonatkozóan.  

Zárt ülés keretében határozott idejű lakhatás 

biztosításáról döntött, tekintettel arra, hogy a 

kérelmező lakása lakhatatlanná vált.  

 

A képviselő-testületi ülés dokumentumai a 

www.magocs.hu oldalon megtekinthetők. 

 

 

 

 

 

 

Anyakönyvi Hírek  Anyakönyvi Hírek  

augusztus hónapjából  szeptember hónapjából 

 
Születés: Pittl Barnabás  Születés: Boros Letícia Vanessza 

Pittl Gábor és Dóczi Annamária  Boros Zsolt és Sárközi Vanessza  

 gyermeke  gyermeke  

Gratulálunk!  Gratulálunk!  

  

Házasságkötés: nem történt Házasságkötés: 

 Lenge Márk- Mikolics Renáta 

Halálozás: Maurer Mihályné Bencs Valér- Lukic Krisztina 

 Bálint Józsefné Sok boldogságot kívánunk!  

 Hegyi Józsefné 

    Horváth Mihály  Halálozás: Kienle János 

Bodó Andrásné 

Őszinte részvétünk Schatzinger Róbert 

a hozzátartozóknak!     Maurer Mihály 

 Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak! 

 

  

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a választással kapcsolatos tudnivalókról 
 

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, 

vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános 

választásokat. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

előírásai szerint a Helyi Választási Bizottság a határidőben 

bejelentett, megfelelő számú ajánlásokkal rendelkező 

jelölteket nyilvántartásba vette, és a jelöltek nevének szavazólapokon való megjelenésének sorrendjét 

2019. szeptember 9.-én kisorsolta. A jelöltek a szavazólapokon a sorsolási sorrend szerint jelennek meg. 

Közérdekű információk 

http://www.magocs.hu/
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A 2019. október 13. napjára kitűzött választások a jelöltjei a szavazólapokon való megjelenés - 

Helyi Választási Bizottság által sorsolt - sorrendjében: 

 

POLGÁRMESTER JELÖLTEK 

1. Fischer László független 

2. Hőnig Mária független 

3. Bogyayné Gál Tünde független 

4. Hochschorner Ferenc független 

EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ JELÖLTEK 

1. Bojtár József független 

2. Kiss Ferenc Péter (ifjabb) független 

3. Székelyné Czorn Adrienn független 

4. Horváth Gábor független 

5. Gálos Zsolt független 

6. Bárányosné Kubik Adrienn független 

7. Glöcklerné Varga Magdolna független 

8. Bogyayné Gál Tünde független 

9. Erőss Aida független 

10. Zámbó István független 

11. Kovács Zsolt független 

12. Borbandi Miklós független 

13. Stroblné Rózsa Nikoletta független 

14. Szomolai László független 

15. Kontár Gergő független 

16. Müller Nándorné független 

17. Kővári Tímea független 

TELEPÜLÉSI NÉMET NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK 

1. Dósa –Jung Tímea Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 

2. Pitz Zoltán Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 

3. Sternerné Halász Judit Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 

4. Gyurkáné Jobbágy Emese Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 

5. Illésné Vörös Mária Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 

TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK 

1. Fazekas Gábor Jövő Alakítók Szövetsége 

2. Kovács Kálmán 
„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és 

Polgári Szövetség 

3. Miklós Ferenc Jövő Alakítók Szövetsége 

4. Világos Balázs Jövő Alakítók Szövetsége 

5. Boros Zsolt Jövő Alakítók Szövetsége 

6. Kovács Zsolt 
„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és 

Polgári Szövetség 

7. Bogdán István 
„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és 

Polgári Szövetség 

8. Kovács János 
„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és 

Polgári Szövetség 

9. Kolompár Viktor 
„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és 

Polgári Szövetség 

10. Kovács Tamás Jövő Alakítók Szövetsége 
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Az érvényesen leadható szavazatok száma 
 A polgármester-választáson érvényesen legfeljebb 1 jelöltre lehet szavazni.  

 A megválasztható képviselők száma Mágocson 6, ezért a települési önkormányzati képviselők 

választásán érvényesen legfeljebb 6 jelöltre lehet szavazni az egyéni listás képviselő-jelöltek közül. 

A szavazólap érvénytelen, ha egyetlen körben sincs X vagy + jel, vagy több, mint 6 körben is van, 

ezért érvényesen szavazni 6 jelöltnél kevesebb jelöltre is lehet! 

 A megyei önkormányzati választáson (a megyei közgyűlés tagjaira) érvényesen legfeljebb 1 listára 

lehet szavazni.  

 A települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők száma Mágocson 5 fő, ezért a települési 

német nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán érvényesen legfeljebb 5 jelöltre lehet 

szavazni. A szavazólap érvénytelen, ha egyetlen körben sincs X vagy + jel, vagy több, mint 5 körben 

is van, ezért érvényesen szavazni 5 jelöltnél kevesebb jelöltre is lehet! 

 A területi német nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen legfeljebb 1 listára lehet 

szavazni.  

 Az országos német nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen legfeljebb 1 listára lehet 

szavazni.  

 A települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők száma Mágocson 5 fő, ezért a települési 

roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán érvényesen legfeljebb 5 jelöltre lehet 

szavazni. A szavazólap érvénytelen, ha egyetlen körben sincs X vagy + jel, vagy több, mint 5 körben 

is van, ezért érvényesen szavazni 5 jelöltnél kevesebb jelöltre is lehet! 

 A területi roma nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen legfeljebb 1 listára lehet 

szavazni.  

 Az országos roma nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen legfeljebb 1 listára lehet 

szavazni.  

 

Hol és hogyan lehet szavazni? 
A 2019. október 13-i választásokon az alábbi szavazóhelyiségek működnek:  

 Mágocs 001. szavazókör: Mágocs, Szabadság utca 7., Könyvtár 

 Mágocs 002. szavazókör: Mágocs, Szabadság utca 19., Művelődési ház 

A korábbi helyi önkormányzati választásokkal ellentétben, most nem lesz külön nemzetiségi 

szavazókör, ezért a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok a nemzetiségi szavazatukat is 

abban a szavazókörben tudják leadni, amelyikbe a lakcímük szerint tartoznak.  

Az augusztusban kiküldött értesítő levél minden választópolgár esetén tartalmazza, hogy melyik 

szavazókörbe tartozik. Aki nem biztos abban, hogy melyik szavazókörbe tartozik és hol tud szavazni, a 

Helyi Választási Irodától tájékoztatást kérhet. Az értesítő levelet a szavazásra nem kell elvinni. 

A nemzetiségi névjegyzékeken azok a választópolgárok szerepelnek, akik valamely nemzetiséghez 

tartozónak vallották magukat és kérték, hogy nemzetiséghez tartozásukat a Helyi Választási Iroda a központi 

névjegyzékbe jegyezze be.  

Az október 13-i nemzetiségi választásokra érvényesen regisztrálni 2019. szeptember 27. napjáig lehetett, 

azonban 2019. október 11. napjáig lehetőség van arra, hogy aki mégsem szeretne szerepelni a nemzetiségi 

névjegyzéken, töröltesse a regisztrációját.  

Aki nem biztos abban, hogy van-e érvényesen regisztrálva a központi névjegyzéken valamely nemzetiséghez 

tartozó választópolgárként, a Helyi Választási Irodától tájékoztatást kérhet.  

Mindkét szavazókör esetén biztosított az akadálymentesített megközelítés, de aki mozgásában 

korlátozott, vagy egészségi állapota vagy fogva tartása miatt nem tud eljutni a szavazóhelyiségbe, 

mozgóurnát is kérhet.  

A mozgóurnát a választópolgár kérheti 

– a lakcímére vagy a lakóhelye szerinti szavazókör területén található egyéb címre, 

– a tartózkodási helyére vagy a tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre 

(október 9-ig átjelentkezés nélkül is, október 9-ét követően csak akkor, ha korábban átjelentkezett). 

Helyi önkormányzati választások esetén nincs lehetőség külképviseleten szavazásra, a 

választópolgárok az érvényes magyarországi lakóhelyük szerinti szavazókörben szavazhatnak.  
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Azok a választópolgárok, akik 2019. június 26. napja előtt létesítettek tartózkodási helyet valamely 

magyaroszági településen és a tartózkodási helyük 2019. okótber 13. napján is érvényes, átjelentkezési 

kérelem benyújtásával kérhetik felvételüket a tartózkodási helyük szerinti település szavazóköri 

névjegyzékébe. Ekkor nem a lakóhelyük, hanem a tartózkodási helyük szerinti település jelöltjeire és ottani 

megyei önkormányzati listára szavazhatnak. Amennyiben nemzetiségi választópolgárok is, akkor a 

nemzetiségi választójogukat akkor tudják gyakorolni, ha a tartózkodási helyük szerinti településen – ahová 

átjelentkeztek -  lesz nemzetiségi választás.  

 

A szavazás napjára vonatkozó, kampánytevékenységgel kapcsolatos szabályok: 
 A kampányidőszak 2019. augusztus 24. napjától 2019. október 13-án 19 óráig tart. Választási 

gyűlést kampányidőszakban lehet tartani, ugyanakkor a szavazás napján, október 13-án választási gyűlés 

nem tartható. 

 A szavazás napján, október 13-án politikai reklámot médiaszolgáltatásban nem lehet közzétenni. 

A választási eljárási törvény 143. § - a szerint a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a 

szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen 

– választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.  

A relatív területi kampánytilalom az aktív kampánytevékenység folytatására vonatkozik, melynek alapján a 

közterületen a szavazás napját megelőző napokon jogszerűen elhelyezett plakátokat nem kell leszedni.  

A Ve. 143. §-ában foglalt relatív területi kampánytilalom sérelmét valósítja meg, ha valamely jelölt vagy 

jelölő szervezet népszerűsítése érdekében bárki olyan tevékenységet folytat, mely miatt a szavazóhelyiséget 

magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteren belül, 

illetve magában a szavazóhelyiségben a választói akarat befolyásolására alkalmas tartalom hallható vagy 

látható. A jogsértés ténye akkor is megvalósul, ha a berendezés vagy jármű, melyből a választói akarat 

befolyásolására alkalmas tartalmat sugározzák vagy vetítik, a szavazóhelyiséget magába foglaló épület 

bejáratától számított 150 méteren kívül helyezkedik el.  

 Az exit poll közvélemény-kutatás eredménye a szavazás befejezését követően, azaz október 13-án 

19.00 óra után hozható nyilvánosságra.  

 

A Helyi Választási Bizottság  
A Helyi Választási Bizottság választás lebonyolításával és a választásnapi eseményekkel kapcsolatos feladatai 

a következők:  

 dönt az egyéni listás választással, valamint a polgármester-választással kapcsolatos kifogásról, 

 dönt a települési nemzetiségi önkormányzati választással kapcsolatos kifogásról, 

 dönt az SZSZB tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett 

egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról, 

 megsemmisíti a szavazás eredményét, ha olyan törvénysértést állapít meg, amely azt érdemben 

befolyásolta, 

 megállapítja és közzéteszi az egyéni listás választás, valamint a polgármester-választás eredményét, 

 megállapítja és közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét, valamint 

 megállapítja a területi és országos nemzetiségi választás települési részeredményét azon nemzetiség 

tekintetében, melynek települési nemzetiségi önkormányzati választására is sor került, 

 kiadja a településen megválasztott képviselőknek és a polgármesternek a megbízólevelet, 

 tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését. 

 

A Helyi Választási Bizottság tagjai (elnöke: Uti Ferencné, elnökhelyettes: Bauer Attila, tagja: Szalai 

Dezsőné) feladatukat 2019. október 13-án a Helyi Választási Iroda épületében (Önkormányzati hivatal – 

7342 Mágocs, Szabadság utca 39.) látják el.  

 

 

A választópolgárok által benyújtható kérelmek benyújtásának módjáról és  határidejéről a következő 

táblázat nyújt tájékoztatást:  
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A szavazás menete 
A szavazóhelyiségek 2019. október 13-án vasárnap, reggel 6 órától este 19 óráig tartanak nyitva. 

Azok a választópolgárok, akik este 19 órakor még sorban állnak, még szavazhatnak, akik viszont 19 órát 

követően érkeznek, már nem.  

A nemzetiségi önkormányzati választásra idén nincs külön szavazókör. Azért, hogy a helyi 

önkormányzati választás és a nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapjai és a szavazás menete 

mindenki számára áttekinthető és egyértelmű legyen, a Szavazatszámláló Bizottságok először a helyi 

önkormányzati választás fehér szavazólapjait, majd a nemzetiségi választás zöld szavazólapjait adják át a 

választópolgároknak az alábbiak szerint:  

 

1.) A szavazóhelyiségben a Szavazatszámláló Bizottság tagjai előtt 

minden választópolgárnak igazolnia kell magát: érvényes 

személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal, valamint be 

kell mutatni a lakcímkártyát (ha nem a személyi igazolvány 

tartalmazza a lakcímét.)  

Ha a választás napján már nem érvényes a személyi igazolványa, 

útlevele, vagy jogosítványa, akkor a sásdi vagy dombóvári Kormányablakban 2019. október 12-én 

(szombaton) 8-19 óra között és október 13-án (vasárnap) 7-19 óra között lesz lehetőség a 

személyazonosító okmányok kiállítására.  

 

2.) Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság tagjai lebélyegzik a 

polgármesteri, települési önkormányzati képviselői és megyei 

önkormányzati választás fehér szavazólapjait, majd a 

választópolgárnak alá kell írnia a névjegyzéket. Az aláírás a 

szavazólapok átvételét igazolja, ezért aki az aláírást megtagadja, 

vissza kell utasítani.  

A Bizottság a 3 darab fehér szavazólaphoz egy darab fehér borítékot 

is ad. 

 

3.) A szavazófülkében, vagy az asztali paraván mögött töltse ki a szavazólapokat, majd mindhárom 

szavazólapot helyezze a fehér borítékba. A fehér borítékot nem 

kötelező leragasztani.  

Érvényesen szavazni:  

 polgármesteri szavazólapon 1 jelöltre 

 képviselői szavazólapon legfeljebb 6 jelöltre, 

 megyei szavazólapon 1 listára lehet.  

 

4.) Ezt követően a szavazólapokat tartalmazó borítékot dobja be 

az urnába. Ha bármilyen okból elrontotta valamelyik szavazólap 

kitöltését, egy alkalommal kérhet új szavazólapot, de csak akkor, ha a 

rontott szavazólapot még nem dobta be az urnába.  

 

5.) Azok a választópolgárok, akik nemzetiségi névjegyzéken is 

szerepelnek, a Szavazatszámláló Bizottság nemzetiségi választással 

foglalkozó tagjai előtt is bemutatják irataikat, átveszik a Bizottság által 

lebélyegzett, zöld színű, nemzetiségi szavazólapokat és aláírják a 

nemzetiségi névjegyzéket is.   

 

Mágocson német és roma nemzetiségi önkormányzati választás lesz, 

ezért mindenki, aki ezekhez a nemzetiségekhez tartozik és a 
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nemzetiségi névjegyzéken szerepel, az alábbi szavazólapokat kapja: 

 

1) települési német önkormányzati képviselők választás 

2) területi (megyei) német önkormányzati választás 

3) országos német önkormányzati választás 

 

1) települési roma önkormányzati képviselők választása 

2) területi (megyei) roma önkormányzati választása 

3) országos roma önkormányzati választása 

 

A Bizottság a zöld szavazólapokhoz egy darab zöld borítékot 

is átad a választópolgárnak.  

 

6.) A szavazófülkében, vagy az asztali paraván mögött töltse ki a nemzetisége szerinti  szavazólapjait, 

majd mindhárom zöld szavazólapot helyezze a zöld borítékba. A zöld borítékot kötelező leragasztani! 

Érvényesen szavazni:  

 települési német / roma szavazólapon legfeljebb 5 jelöltre 

 területi (megyei) német/ roma szavazólapon 1 listára,  

 országos német/roma szavazólapon 1 listára lehet.  

 

7.) Ezt követően a szavazólapokat tartalmazó zöld borítékot dobja be 

az urnába. Ha bármilyen okból elrontotta valamelyik szavazólap 

kitöltését, egy alkalommal kérhet új szavazólapot, de csak akkor, ha a 

rontott szavazólapot még nem dobta be az urnába.  

A nemzetiségi szavazatok érvényességének jogszabályban előírt feltétele, hogy a szavazólapokat a 

választópolgár lezárt zöld borítékban dobja be az urnába.  

Ha az urnában vannak borítékon kívüli zöld szavazólapok, vagy lezáratlan zöld borítékok, akkor ezek a 

szavazatok érvénytelen szavazatok lesznek.  
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A választásokkal kapcsolatosan információk találhatók a www.valasztas.hu és a www.magocs.hu oldalon, 

valamint tájékoztatás kérhető: 

 

Helyi Választási Iroda Mágocs 

 

 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. 

 72/451-110; 20/582-9233; 

 72/560-019 

 

HVI vezető: 

dr. Morvay Klaudia jegyző 

 06 20/582-9233 

 jegyzo@magocs.hu 

HVI vezető – helyettes:  

Jónás István aljegyző 

 06 20/267-9658 

 igazgatas@magocs.hu 

HVI- tag:  

Lindauer-Bakó Bernadett 

 06 20/563-9198 

 igazgatas@magocs.hu 

 

  __________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről 
 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatala 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Mágocs, 

Alsómocsolád, Mekényes és Nagyhajmás közigazgatási területén 

tartott kutyákra, macskákra, valamint legeltetett állatokra 

vonatkozóan – a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára –

  

2018. október 9-től október 29-ig, azonnali hatállyal 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. 
2019. október 9. és 2019. október 29. közötti időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell 

tartani és csak pórázon szabad közterületre vinni, ezen felül a város / község egész területén 

tilos bármilyen fajú állat legeltetése. Baranya megyében 2019. október 9-13. között végzik a rókák 

veszettség elleni immunizálását, amelynek során repülőgéppel vakcina tartalmú csalétket helyeznek 

ki. A csalétek elfogyasztása a háziállatok számára fölösleges és csökkenti annak lehetőségét, hogy a 

rókák veszettség ellen védetté váljanak. 

Kérem, szíveskedjenek az ebzárlatot és legeltetési tilalmat betartani! 

 

dr. Morvay Klaudia 

                                                                                                                                       jegyző 

 

Tisztelt Mágocsiak! 

 
A Mágocsi Református Gyülekezetbe új lelkész érkezett  

Dr. György Etelka lelkipásztor személyében. 

Új istentiszteleti rendünk: minden hónap I. és III. vasárnap 1430-kor a Református 

Imaházban (Mágocs, Széchenyi utca 26.) Az érdeklődőket szeretettel várjuk! 

 
Mágocsi Református Gyülekezet 

 

http://www.valasztas.hu/
http://www.magocs.hu/
mailto:jegyzo@magocs.hu
mailto:igazgatas@magocs.hu
mailto:igazgatas@magocs.hu
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Tájékoztató a szociális tűzifa igényléséről 
 

 Mágocs Város Önkormányzata támogatási kérelmet 

nyújtott be a belügyminiszter pályázati felhívására települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatás igénylése céljából.  

A belügyminiszter támogató döntést hozott, így Mágocs 

Város Önkormányzata 224 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa 

vásárlására kapott támogatást. 

Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 19.§- a tartalmazza a szociális 

tűzifa igénylésére vonatkozó helyi szabályokat: Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni 

támogatást, szociális célú tüzelőanyagot (tűzifát) biztosít rászoruló személyeknek.  

 A kérelem elbírálásakor előnyt élvez az a kérelmező, aki a kérelem benyújtásának időpontjában 

a) az Szt. szerint  aktív korúak ellátására jogosult, 

b) az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult, 

c) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési 

támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások 

viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő élvez előnyt) jogosult,  

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

 A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy 

jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál 

veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 5 m3 mennyiségben 

függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az 

elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.  

 Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Szociális Gondozási Központ Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozójának javaslata alapján szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) 

juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.  

 Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül attól, hogy az elbírálásnál 

előnyt jelentő ellátásra jogosult–  

a) az a személy, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést 

végzett, vagy  

b) az a személy, aki olyan ingatlan vonatkozásában nyújt be kérelmet, mely tűzifával egyáltalán nem 

fűthető.  

 A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet melléklete szerinti kérelemre indul. A 

kérelmeket 2019. december hó 15. napjáig lehet benyújtani a Mágocsi Közös Önkormányzati 

Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.  

 A kérelmeket legkésőbb 2020. január 13. napjáig a Szociális- Egészségügyi - Oktatási- 

Művelődési – Sport Bizottság bírálja el.  

 A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet mellékletét képező átvételi elismervény 

aláírásával igazolja. A tüzelőanyag házhoz-szállításáról legkésőbb 2020. február 15. napjáig az 

Önkormányzat a Mágocs Városgazdálkodási Kft. közreműködésével, térítésmentesen gondoskodik. 

A kérelem nyomtatvány a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban és a www. magocs.hu honlapon 

elérhető. További tájékoztatást nyújt: Stadlerné Dósa Anita ügyintéző (72/451-110 /13 mellék; 

szoc@magocs.hu). 

 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pályázati felhívások 

 

 

mailto:szoc@magocs.hu
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Felhívás! 
 

Mágocs Város Önkormányzata idén is 

iskolakezdési támogatást nyújt: 

- a középiskolai tanulmányokat nappali 

tagozaton folytató diákoknak, illetve 

- a felsőoktatásban résztvevő nappali 

tagozatos hallgatóknak, akik a Bursa 

Hungarica támogatásban nem részesülnek. 

-  

A támogatás összege: 5000-Ft 

 
A támogatást 2019. október 01. után kiállított 

iskolalátogatási igazolás / hallgatói jogviszony 

igazolás bemutatása ellenében lehet felvenni. 

A kifizetés 2019. október 1-től  

2019. november 15-ig 

történik a Mágocsi Közös Önkormányzati 

Hivatal pénztárában hétfőnként és 

csütörtökönként. 

 
Mágocs Város Önkormányzata 
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  __________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  __________________________  

 

Mágocs Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel 

kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév 

második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan összhangban 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 

támogatása.  

 „A” típusú pályázat esetén a pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) 

Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag azok a települési önkormányzat területén állandó 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 

munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 

szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 

szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  



Mágocsi Hírek 

13 

„B” típusú pályázat esetén a pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) 

Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag azok a települési önkormányzat területén 

állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 

a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 

érettségizettek; 

és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 

munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 

felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  

 

Nem részesülhet „A”és „B” típusú pályázati kiírás szerint ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben 

vesz részt. 

 

Az „A” és „B” típusú pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázatbeadáshoz a Bursa 

Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa 

rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem 

regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-

Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új 

jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott 

önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A 

személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően az EPER-Bursa rendszerben azt 

véglegesítve a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 

pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 

érvényes.  

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának  

határideje: 2019. november 5. 

 

„A” típusú pályázat kötelező mellékletei: 

 A felsőoktatási intézmény által kibocsátott 1 példány. eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 

2019/2020. tanév első félévéről. (Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási 

intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell 

megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.) 

 Az EPER- Bursa rendszerbe mellékletként feltöltött „Vagyonnyilatkozat” letöltve, kitöltve 

és aláírva 1 eredeti példányban. 

 Jövedelemigazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről. 

 Testvérek esetén 1 példány hallgatói jogviszony- igazolás vagy iskolalátogatási igazolás, 

melyet másolatban is elfogadjuk.  

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok 

biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be 

kell nyújtania.  

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely 

melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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„B” típusú pályázat kötelező mellékletei: 

 Az EPER- Bursa rendszerbe mellékletként feltöltött „Vagyonnyilatkozat” letöltve, kitöltve 

és aláírva 1 eredeti példányban. 

 Jövedelemigazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről. 

 Testvérek esetén 1 példány hallgatói jogviszony- igazolás vagy iskolalátogatási igazolás, 

melyet másolatban is elfogadjuk. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi 

eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. 

tanévben ténylegesen megkezdik. 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely 

melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

 

A pályázat típusok adatkezeléséről, elbírálásáról, a pályázati döntések értesítéséről, az ösztöndíj 

folyósításáról és annak feltételeiről, a pályázók bejelentési kötelezettségeiről, az „A” és „B” típusú 

pályázati kiírásról további információt olvashatnak a www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica és a 

www.magocs.hu honlapokon, továbbá információt kérhetnek a Mágocsi Közös Önkormányzati 

Hivatalban Lindauer- Bakó Bernadettnél a 06/72/451-110/18-as telefonszámon és a szoc@magocs.hu –

mail címen. 
 
 
 

 

 

„KÖZÖSEN ÉLHETŐBB LAKÓKÖRNYEZETÜNKÉRT, MINDENNAPJAINKÉRT” 

MÁGOCSON – TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 

 

„Mágocs Város Önkormányzata 75 millió forint vissza nem térítendő 

európai uniós támogatást kapott a TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 

kódszámú „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, 

mindennapjainkért” Mágocson című projekt megvalósítására. A 

projektet Mágocs Város Önkormányzata konzorciumi partnerségben 

valósítja meg a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, valamint az Alapítvány 

Alsómocsoládért szervezettel.” 

 

Augusztus hónapban sem volt üres a Jelenlét 

Ház. Továbbra is zajlik a „Munkaerő-piaci 

tanácsadás”, az „Ezermester Klub”, az 

Pályázati hírek 

 

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica
http://www.magocs.hu/
mailto:szoc@magocs.hu
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„Esélyteremtő- felzárkózató Klub” és az „Egészségügyi programcsomag”. A szokásos „Gyermek és 

Ifjúsági Klub” egyik alkalmán a legkisebb gyerekek a közösségfejlesztővel az udvaron játszottak, 

kihasználva a már nem sokáig tartó szép nyári időt.  

 

Az „Életmód Tanácsadó Klub” hatalmas 

sikert arat.  Az elméleti részek után 

nagyon élvezték a résztvevők, hogy a 

gyakorlatban is kipróbálhatják és 

megtapasztalhatják a hallottakat. 

Lehetőség volt újraélesztést gyakorolni a 

bábun, és a sérülések kötözésének a 

fortélyait is kitanulhatták.  

 

Mindezek mellett mindig van idő egy 

szeretetteljes 

ölelésre, vagy egy kedves és egyben vicces bókra is. Hónapról hónapra erősödik 

a kötődés, öröm nézni a programok közbeni szabad pillanatokat. 

 

 

Észak – Hegyháti Unió Nonprofit Kft. 

 
 

  _______________________________________________________  

 

 
Mágocs Város Önkormányzata 200.512.488.- Ft vissza 

nem térítendő európai uniós támogatást kapott a TOP-4.3.1-

15-BA1-2016-00003 kódszámú projekt megvalósítására. A 

projektet Mágocs Város Önkormányzata konzorciumi 

partnerségben valósítja meg a Baranya Megyei Önkormányzati 

Hivatallal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel. 

 
A projekt a település leromlott területeinek rehabilitációját és az ott élők felzárkóztatását kívánja 

elősegíteni. 

A mintegy másfél éve tartó munkák során az „Élhetőbb lakókörnyezetünkért” Mágocson című 

projekt párhuzamosan haladt a „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért” 

Mágocson című projekttel. A közösségi programok és a beruházási, felújítási helyszínek rendre 

kiegészítették egymást, és a város számára sok pozitív élményt adtak. 

A projektek megvalósulása új szintre lépett azzal, hogy 2019. augusztus végén megtörtént a 

Közösségi Tér – a legnagyobb, a leglátványosabb, a legtöbb helyi lakos által használható park, 

sétányok, szabadtéri programokhoz alkalmas terület – műszaki átadása. 

A lakosság számára a legfontosabb az, hogy a város apraja-nagyja már élvezheti a tér adta 

szórakozási, pihenési lehetőségeket, a családok, baráti társaságok tartalmas időt tölthetnek itt 

együtt. 

E projekthez kapcsolódó beruházási elem volt a Könyvtár előtti járdaszakasz és a támfal 

megépítése is. Ez jelen állapotában a város egyik dísze lett, a támfal virágosítását 

közfoglalkoztatottak segítségével elvégezték, több mint 100 növény került beültetésre. 
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Az „Élhetőbb lakókörnyezetünkért Mágocson” című projekt jelentős mértékben hozzájárult 

ahhoz, hogy Mágocs Baranya megye legrendezettebb, legvirágosabb települései között legyen 

számon tartva. 
 

 

 

 
 

Idén is ellátogattak az otthon lakói a bikali Puchner Kastély által otthont 

adó Nemzeti Lovas Színház közreműködésével előadott Kincsem című 

előadásra. Ki ne hallott volna a “csodakancáról”, aki minden versenyét 

megnyerte, és veretlenül vonult vissza. Az 1800-as évek vége felé járunk, egy 

elbukott szabadságharc után Magyarországon, ahol még mindig puskaporos a 

hangulat. A szerelem, ármány és bosszú mind megtalálható ebben a darabban, 

amit fantasztikus, mindenki számára ismerős dalokkal írtak meg, hogy 

megismerje Kincsem történetét és korát. A 

fantasztikus előadás mint minden évben, 

most is nagyon tetszett időseinknek.  

Augusztus 16-án ismét vendégünk volt 

Sterner András. A helyi általános iskola elvégzése után a Pécsi Művészeti 

Iskola klarinét szakos hallgatója lett. 2016 februárjában az Országos Zenei 

Klarinétversenyen megosztott I. helyezést ért el, márciusban Szabadkán, a 

Femus Nemzetközi Versenyen pedig az I. helyezettek bronz minősítését 

ítélte neki a zsűri. Országos és nemzetközi zenei versenyeken kimagasló 

eredményeket ért el az évek alatt, 2018-ban az Országos Klarinétversenyen 

Budapesten 3. díjat, a Carlinoi Nemzetközi Klarinétversenyen 4. díjat nyert valamint Koltai-díjban részesült. 

Április 13-17 között rendezték meg Splitben a XXIV. Daleki Akordi Nemzetközi Zenei Versenyt fafúvósok, 

rézfúvósok és vonósok részére, ahol első díjat nyert. Tanára Radics Miroslav. András pedig a mostani győzelme 

mellé 2016-2018 között háromszor nyerte el a MOL Tehetségtámogató Programot. 2019.március 21-24 között 

Győr városában került megrendezésre a XV. Országos Richter János Klarinétverseny. A Pécsi Művészeti 

Gimnázium és Szakgimnáziumot többek között András képviselte. A rendkívül erős mezőnyben, 46 klarinétos 

tehetség közül a II. korcsoport első helyén végzett, méghozzá az egész klarinétverseny legmagasabb pontszámával. 

Ezenfelül a Victoria Music Hangszerüzlet nagyértékű különdíját is elnyerte, valamint felléphetett a gálakoncerten. 

A lakók mindig nagy lelkesedéssel fogadják játékát. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani, hogy elfogadta 

meghívásunkat. 

Augusztus 29-én teadélutánt szervezett önkénteseinknek az intézményünk, ahol 2014 óta működik az 

önkéntes program. Lakóink közül sokan jutottak olyan 

élethelyzetbe, hogy már elveszítették szeretteiket, családtagjaik 

távol élnek, dolgoznak, emiatt keveset vagy egyáltalán nem tudják 

látogatni őket. Egyre több az egyedül maradó idős ember is, mert 

külföldre költöztek a fiatalok. 

Öt éve tagja az önkéntesek csapatának Hauszmann Sebestyénné, 

Vera néni, aki heti rendszerességgel látogatja az időseket, 

beszélgetnek a családról, ismerősökről. Szintén a program 

résztvevője Szabó Mátyásné, Juci néni, ő is sok lakónk napjaiba 

hoz jókedvet látogatásával. Volt dolgozónk Schuller Józsefné, 

Erzsi nyugdíjazása után tagja lett az önkéntesek csapatának.  

Szociális Gondozási Központ 
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Új önkénteseink Rinkens Astrid, aki Hollandiából érkezett a kézműves foglalkozásokon nagy segítségünkre van,  

Deák Józsefnével, Panni nénivel heti rendszerességgel látogatja nótakedvelő időseinket. Hrotkó Imréné, Ági néni, 

pedig havonta mindig jókedvet, vidám történeteket hoz lakóink életébe.  

 

 

 

 

 

Augusztus elején volt az 

"Anyatej Világnapja" 

ez alkalomból köszöntjük 

az édesanyákat! 
 

 

Védőnői Szolgálat 

 

 

 

 

Hetesi Józsefné,  

2019. augusztus 13-án 94., 

Kovács István pedig 

augusztus 28-án 91. 

születésnapját ünnepelte. 

Ez alkalmakból Mágocs 

Város Önkormányzata és a 

Szociális Gondozási Központ 

nevében köszöntötték őket.  

Jó egészséget és sok 

boldogságot kívánunk 

nekik!  

 

 

 

 

 

 

Idősek Világnapja alkalmából köszöntjük 

Városunk szépkorú lakosait! 

 

Jó egészséget és sok boldogságot 

kívánunk nekik! 

Köszöntés 
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Nyárvégi és őszelői kulturális események 
 

Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelt Mágocs a Szentháromság téren, a Szent 

István szobránál. Minden név fontos, mert kifejező! Augusztus 20-a a magyar katolikus-

keresztény államalapítás ünnepe, államalapító Szent István királyunk ünnepe, az új 

kenyér ünnepe - minden magyar ünnepe. Mágocson is tisztelettel és becsülettel 

emlékeztünk e jeles napon, közösen állítottunk emléket annak a több, mint egy évezredes 

Szent István-i akaratnak, amely egyben tartott minket, itt a Kárpát-medence ölelő karjaiban. 

A nemzeti Himnusz és Szózat együtt-éneklése közti időben megtörtént mindaz, ami szokott minden 

helyszínen: szónoklat, műsor, kenyérszentelés, koszorúzás, csak kicsit emelkedettebb szinten, mint 

korábban.  

Megtisztelt bennünket jelenlétével és üdvözlő, emlékező szavaival a Baranya Megyei Önkormányzat 

alelnöke, Fazekas Róbert Úr, aki ünnepi beszédében az összefogásra buzdított.  

Az ünnepi műsort idén a sokak által kedvelt István, a király rockopera 

zenéjén és jelenetein alapuló táncjáték egységbe szerkesztett látványos, 

mozgalmas képei adták az EuroDance Táncszínház jóvoltából, teljes 

megelégedésre. 

A kenyér a magyar ember számára az életet, a megélhetést, az otthont 

jelenti. A nemzeti színű szalag a haza és az élet összekapcsolódásának 

szimbóluma. A kenyérszentelést az ezüstmiséjét idén celebráló Csibi 

Imre atya ismét kellő méltósággal végezte, hogy mindenki hittel és 

boldogan fogadja az áldott új kenyér felkínált falatját. 

A koszorúzást követően az ünneplés tovább folytatódott a felújított óvoda és a kialakított bölcsőde 

átadásával, megáldásával és bemutatásával. 

Szeptember 14-étől, a Mágocs Város Napjától több új kiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők 

a hónap végéig. 

Fényképész-kanyar címmel a mágocsi Művelődési 

Házban nyílt kiállításon láthatóak Udvari Károly eredeti és újra 

előhívott fotói Mágocs életéből. A képek több évtizedet ölelnek 

fel 1940-től a szerző utolsó napjaiig. A megtekintést kedvenc 

virága fotójával köszöni meg a fotográfus, mi pedig köszönjük 

Doszpod Andrásné Udvari Editnek és Székely Lászlóné Udvari 

Ágnesnek a fényképeket!  
Településünk sok lakójára, Mágocshoz kötődő 

személyiségre büszke: nekik Mágocs Város Díszpolgára, 

Mágocs Városért Kitüntető Címet, vagy Elismerő Oklevelet 

adományoz 2001 óta. Kitüntetettjeink arcképcsarnokában 21 

arc és egy csoport tekint vissza ránk a Művelődési Ház 

előterében. 

A Helytörténeti Gyűjtemény állandó és időszaki 

kiállításokkal várja látogatóit. A Város Napja alkalmából három 

új tárlat is megtekinthető: A bejáratnál Névadónkra 

emlékezünk – cikkek, fotók mutatják be Tarnai Nándor 

mágocsi munkásságát. Öt évvel ezelőtt integrálta a városvezetés 

a Könyvtárat és a Művelődési Házat, mely ünnepélyes avatására 

szintén a Város Napja keretében került sor. 

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 
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Bemutatjuk a Te szemeddel fotópályázatra 5 alkotótól érkezett összesen 19 fényképet. Minden 

látogató meggyőződhet róla, hogy milyen színes, sokféle látásmódot tükröznek az alkotások. Az alkotók 

név szerint a következők: Bogyay Regina 5 képpel, Füzes Gábor 5 képpel, Morvay Martin 4 képpel, 

Szomolai László 1 képpel és Tálász Zsolt 4 képpel. A helyezések kiosztásánál a zsűri a sokszínűséget 

emelte ki. Harmadik helyezést ért el az a fénykép, melyen egyszerre jelenik meg a településünk élő és 

épített környezete, növények, lovak, a háttérben Mágocs épületei, 

iskolája és temploma. A második helyezett kép nem szokványos 

szemszögből mutat meg egy helyi értéket: a szellőző rozettáján 

keresztül tekinthetünk a templom orgonájára. A fényképész mindkét 

esetben Morvay Martin volt. Az első helyezésnél a zsűri véleménye 

egyértelmű volt: a legjobb fotónak az éltető és érlelő napunk által 

megvilágított búzakalász kapta a legtöbb és legmagasabb 

pontszámot érő szavazatot. Alkotója Tálász Zsolt. Gratulálunk! 

A Babavilág-ban mintegy száz „meggyógyított”, 

újraálmodott babát tekinthetünk meg Poór Tituszné, Éva néni 

gyűjteményéből. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsátotta 

kincseit! 

A kiállításokon kívül más kulturális programot is kínál a Tarnai 

Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény. Idén is csatlakozunk az 

Országos Könyvtári Napok programsorozathoz. Ennek ezévi időpontja 

szeptember 30 és október 6-a közötti időszak. Szlogenje: A KÖNYVTÁRAK 

AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT. Ennek jegyében 

faültetésre is sor kerül, több más eseményen kívül. Az Önkormányzat 

megbízásából idén is otthont adunk az Idősek Napja alkalmából rendezett 

köszöntésnek szeptember 30-án, 16 órakor. Tiszteletünk és a városvezetés 

megbecsülése jeléül neves művész szórakoztatja majd a résztvevőket: 

vendégünk lesz Nádas György humorista „Jó lenne 120 évig élni!” című 

nosztalgikus énekműsorával. Szeretettel látjuk az érintetteket!  

 
Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 

 
 
 

 

 

A fiatalság elinal 
 

Mindenki odaér egykoron 

ahol dér lepi a tájat,  

a homokórámon látom 

nincs messze a pillanat. 

 

Mindenki felett jár az idő 

Akkor is ha még fiatal, 

lassan fogyogat az erő 

s a fiatalság elinal. 

 

Mindenki lelke arra törekszik, 

hogy elraktározza a jót,  

csak a szépre emlékezik 

a rosszat hamuba szór. 

 

Mindenki hálás nektek,  

a boldog gyermek évekért,  

s a ti gyermekeitek 

vigyázzanak rátok Mindenért! 

Dravecz István 

 

 

Versrovat 



Mágocsi Hírek 
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PUCHNER BIRTOK  

RENDEZVÉNYNAPTÁR 
 

 

Októberi standard program 

2019. október 5-19. 10:00-16:00 

 

Középkori városunk számtalan érdekes előadással, látnivalók sorával és programok 

tucatjával várja kicsiket és nagyokat egyaránt. Igazi szórakozási lehetőséget kínálunk az 

egész családnak. 

Jegyár felnőtteknek: 1.900 Ft/fő 

Gyerekeknek kedvezmény! 

--- 

 

Programok az őszi szünetben 

2019. október 26.-november 2. 10:00-16:00 

 

Egy hét távol az iskolától? Tölts nálunk családoddal egy felejthetetlen napot, hogy 

valódi középkori kalandokban lehessen részetek! Élménybirtokunk összesen 4 

nyitvatartási napon várja az időutazókat jobbnál jobb programokkal! 

Jegyár felnőtteknek: 1.900 Ft/fő 

Gyerekeknek kedvezmény! 

---  

Márton napi lakoma 

2019. november 8. 10:00-17:00 

 

Márton napi torkoskodás libavacsoránk keretében! Jóízű és gazdag falatozás a 40 

napos Adventi böjtöt megelőző nap. Hagyományokhoz hű libavacsorával várjuk 

vendégeinket, klasszikus és új borok kíséretében. 

Ár: 7.500 Ft/fő 

Jelentkezési határidő: 2019. november 6. 11:00 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu, www.puchner.hu  

Jegyrendelés: +36 72 459 547

 

Kérjük hirdetéseiket minden hó 20-ig szíveskedjenek leadni a Mágocsi Közös Önkormányzati 

Hivatalban (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.) vagy elküldeni az onkormanyzat@magocs.hu e-

mail címre! 

Programok 

 

http://www.elmenybirtok.hu/
http://www.puchner.hu/
mailto:onkormanyzat@magocs.hu

