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Pénzügyi beszámoló Mágocs Város 2019. évi gazdálkodásáról 

(rövid, szöveges értékelés) 

Mágocs Város Önkormányzatának a 2019-es 

év során számos kihívással kellett szembenéznie. 

Az alapvetően szűkösen finanszírozott 

önkormányzati kötelező feladatok mellett, még 

három nagyberuházás is folyamatban van, illetve 

volt az év során. Ezen kötelező feladatoknak az 

önkormányzat első sorban intézményei 

segítségével igyekszik eleget tenni.  

Így az év vége felé már elmondható, hogy az 

Önkormányzatnak sikerülni fog a tervezett 

költségvetést tartani. Eleget tett minden kötelező 

feladatának, biztosítva a minél magasabb 

színvonalú szolgáltatásokat. Sajnos a legtöbb 

esetben nem elegendő egy-egy feladat ellátására 

az állami támogatás, így az önkormányzat saját 

forrásaiból biztosítja a hozzájárulást. Kiemelném 

itt a gyermekétkeztetést, mely a leginkább 

alulfinanszírozott kötelező feladat, mégis úgy 

gondolom ezt is sikerül megfelelő szinten 

biztosítani. Ide sorolható az óvodai nevelés is, 

melyhez idén közel 15.000.000.- Forint 

többletforrást biztosított az önkormányzat.  

Az idei évben három nagy beruházást is 

bonyolított településünk, melyek költségei a 

teljes költségvetés több mint felét tették ki. Ezek 

közül a bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztése 

valósult meg először. Az épület szeptember 

hónapban megkapta a működési engedélyt, így 

újabb szolgáltatást vehetnek igénybe az itt élők. 

Sajnos ez a pályázat a hosszú elbírálási időnek, 

illetve az építőipari árak drasztikus 

áremelkedésének köszönhetően erősen 

forráshiányos lett. Ezt a többletkiadást, már nem 

tudta az önkormányzat saját forrásaiból fedezni, 

így hitelfelvételre kényszerül, mintegy 

25.800.000.- forint összegben. Ennek törlesztése 

a következő 5 év költségvetését fogja terhelni kb. 

évi 7.000.000.- forinttal. Ez mindenképpen 

jelentős spórolást és költséghatékonyabb 

gazdálkodást követel meg a következő években. 

Másik nagy beruházásunk is idén lezárult. Ez 

a pályázat a szegregátumban élők 

felzárkóztatását, és a Horhóban lévő 

szegregátumi terület felszámolását célozta. A 

pályázatban három szociális bérlakás épült, 

továbbá egy szabadidőpark került kialakításra. 

Ezeken felül még a Széchenyi utcai járda és árok 

felújítása is a pályázat része volt. Mivel a 

pályázatot 2016-ban nyertük meg, de a 

kivitelezést csak 2018-ban kezdhettük el, így ez 

a pályázat is forráshiányos lett, továbbá számos 

többletköltség felmerült idő közben. Ezen 

költségek összességében közel 13,5 millió 

forintot tettek ki. Szerencsére a felmerült 

költségek fedezetére sikerült forrást biztosítani 

az adott évi költségvetésben, így az erre a 

pályázatra tervezett hitelfelvételt sikerült 

elkerülnie az önkormányzatnak. 

Harmadik pályázatunk az iskola épületének 

energetikai korszerűsítését célozta meg. Ez is 

egy 2016-ban megnyert pályázat, melynek 

előzetes költségeire (épületenergetikai tervek, 

szükséges dokumentáció, közbeszerzés) már 9 

millió forintot kifizetett az önkormányzat. Az 

építőipari áremelkedések miatt azonban, ennek a 

lebonyolítását egy kivitelező sem vállalta az 

adott tartalommal. A pályázat műszaki 

tartalmának csökkentése lehetővé teszi, hogy a 

jelenlegi építési szolgáltatási árakon az 

épületenergetikai fejlesztés megvalósulhasson. 

Mindazonáltal így sem fedezi a pályázat teljes 

költségét a támogatás, az önkormányzatnak még 

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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22 millió forint önerőt hozzá kell tennie, 

melynek forrását a következő évi 

költségvetésben igyekszik biztosítani. 

Tájékoztatásul: a műszaki tartalom csökkentése 

nélkül a hozzáadandó költség közel 100 millió 

forint lett volna (két eredménytelen 

közbeszerzési eljárás zajlott le emiatt.)  

Összességében elmondható, hogy a számos 

felmerülő nehézség és többletkiadás ellenére is 

lezártunk két nagy beruházást, illetve 

belekezdtünk a harmadikba is. Az azonban 

egyértelműen látszik, hogy a következő évek 

rendkívül nehezek lesznek az önkormányzat 

életében, hiszen ezeket a többletköltségeket, 

melyek a hitelfelvétellel és a harmadik pályázat 

többletkiadásaival járnak, valahogy ki kell 

gazdálkodni. A jövőben olyan döntéseket kell 

meghoznunk, melyek jelentős változással járnak 

a település életében.  

Mindenesetre a korlátozott lehetőségek 

ellenére, a jövőben is szemmel tartjuk a pályázati 

lehetőségeket és megpróbálunk minden, a 

település számára előnyös pályázatot 

megvalósítani. Jelenleg is több pályázatunk 

került beadásra a Magyar Falu Program 

keretében, melyek egyelőre tartalék listára 

kerültek forráskimerülés miatt. Tartaléklistás 

támogatott pályázatunk van:  

- Nemzeti és helyi identitástudat erősítése 

pályázat keretében: Művelődési ház mosdóinak 

korszerűsítésé, színpad- és eszközbeszerzés 

- Orvosi eszközök beszerzése 

- Eszközfejlesztés belterületi közterületek 

karbantartására 

- Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 

(Ady utca még nem aszfaltozott része, József 

Attila zsákutcai szakasza – településen 

legrosszabb szakasz) 

- Polgármesteri hivatal felújítása (gázkazán és 

fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere (eredeti 

ablakok vannak) 

-Temető fejlesztése: ravatalozó felújítása (új 

tervek szerint) 

Arról, hogy tartaléklistára helyezett 

pályázatokhoz a Kormány többletforrást biztosít-

e, illetve milyen összegben és mely pályázatokra, 

még nem érkezett értesítés. 

A benyújtott pályázatok az önkormányzati 

épületek korszerűsítését célozzák. Fontos és 

időszerű a helyi utak felújítása, és terveink közt 

szerepel a ravatalozó felújítása is, abban az 

esetben is, ha esetleg pályázati forrást nem 

kapunk. 

Kiemelten fontos a vízminőség javítását, a 

csatornarendszer korszerűsítését elősegítő 

pályázatot találni, de egyelőre ilyen még nem 

került kiírásra. Ennek ellenére a fejlesztés, és a 

problémák kezelése érdekében a Szolgáltatóval 

kapcsolatban állunk, a lehetséges megoldásokat 

vizsgáljuk. 

A jövő évi költségvetésben a településen lévő, 

rossz állapotú járdák, mellékutak felújítására is 

szeretnénk forrást biztosítani.  

Emellett miden intézményünk működtetését 

szeretnénk átvizsgálni, hogy minél 

hatékonyabban tudja biztosítani az 

Önkormányzat a lakosság számára a megszokott 

szolgáltatásokat.  

A rendezvényeink közül azokat szeretnénk 

mindenképpen megvalósítani, amelyekre a 

lakosság részéről igény van.  

Célunk, hogy a település a folyamatban lévő 

beruházások által fejlődjön, azokhoz a szükséges 

forrásokat takarékos gazdálkodással biztosítsuk.  

Célunk, hogy a település élhető település 

legyen, a benne élők kapcsolatban legyenek 

egymással, ezért számítunk a Német és Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatok és valamennyi 

civil szervezet képviselőire, tagjaira és 

természetesen a lakosságra. 

 

Mágocs Város Képviselő-testülete 

Bogyayné Gál Tünde 

polgármester 

 
 
 
 
 

Kedves Mágocsiak! 

Tervezzük a jövőben a Mágocsi Újság tartalmának frissítését! 

Szeretnénk, ha elmondanák, hogy miről olvasnának szívesen a lapban! 

Minden ötletet várunk és köszönünk! Szerkesszük az igényeik szerint! 
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Anyakönyvi Hírek 

Október hónapjából   
 

Születés: nem történt  

   

Házasságkötés:  
   Strasszer Adrienn - Nemes Tibor 

             Szablyovné Kiss Ibolya – Kintner Zoltán 

                            Sok boldogságot! 

  

Halálozás: Czorn Jenő 

   

Őszinte részvétünk  

a hozzátartozóknak!      

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közérdekű információk 

Tisztelt Lakosság! 

 
 

A Városgazdálkodási Kft. vállalja 

az összegyűjtött zöldhulladék 

elszállítását, jelképes díj ellenében. 

Amennyiben üres "big bag" (1m3) 

zsákra van szükség, kérésre 

kiszállítjuk 

. 

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG 

FIGYELMÉT, HOGY AZ 

AVARÉGETÉS SÚLYOSAN 

KÁROSÍTJA A KÖRNYEZETET 

ÉS KÁROS AZ EGÉSZSÉGRE! 

 

Amit a bárányhimlőről tudni kell 

A bárányhimlő (varicella), cseppfertőzéssel terjedő, piros, viszkető, hólyagos bőrtünetekkel járó, 

lázat okozó, VÍRUSOS megbetegedés! Rendkívül fertőző! A bárányhimlőn átesettek, általában egy 

életre védetté válnak. Fontos, hogy a betegséget minden esetben az orvos diagnosztizálja – nem a 

szülő, nem az óvónő, nem a szomszéd – csak az orvos! 

A fertőzés a gyermekközösségben nagyon gyorsan terjed, lappangási ideje 14-21 nap. Az első 

hólyagok megjelenése előtt a beteg már 1-2 nappal fertőz, és ez a későbbi pörkök (leszáradt 

hólyagok) leeséséig tart. 

Ellátása, kezelése: mindig az orvos által felírt készítményekkel történik. (mentolos hintőpor, 

viszketést csökkentő készítmények) 

Jó tanácsok, teendők: 

- NE használjon „házi” csodaszereket 

- ágynyugalom 

- láz kezelése 

- körmök rövidre vágása (ne vakarózzon a beteg!) 

- csak a gyors zuhanyoztatás a megengedett, fürödni, áztatni TILOS! 

- kerülni a kell a közösséget. 

A betegség különösen veszélyes a terhes anyákra, valamint komoly szövődményekkel is járhat! 

Mindig tartsa be az orvos utasításait! 

A bárányhimlő ma már védőoltással megelőzhető, bárki számára, aki nem esett még át a betegségen. 

Ez évtől a 13-16 hónapos gyermekek INGYEN megkaphatják a védőoltást, mely két oltásból áll. 

Mágocs Város Önkormányzata támogatja azokat a gyermekeket, akik a kötelező ingyen védőoltásba 

nem esnek bele, mégpedig az egyik védőoltás kifizetésével. 

Forduljon bizalommal háziorvosához, gyermekorvosához! 

Erőss Aida 
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Felhívás  

a hó- és síkosságmentesítési feladatok elvégzésére 

 

 Mágocs Város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi környezetvédelemről szóló 15/2007. 

(XI. 05.) rendelet 3-4. § -ai és 11-12. § -ai rendelkeznek az ingatlantulajdonosok hó- és 

síkosságmentesítéssel kapcsolatos kötelezettségeiről: 

 A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges 

használói kötelesek gondoskodni. Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres 

tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd 

burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik. 

Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen 

útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. 

 Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége. 

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a 

tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből 

származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos 

feladatokra is. 

 A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és 

bokrok megfelelő nyesése is. 

 A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell 

takarítani. Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a 

szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A 

felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó 

szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell 

használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést 

okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag 

beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

 A járda és a közút síkosság-mentesítését a 

tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 

 A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan 

elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, 

illetve tulajdonosának kötelessége. 

Tájékoztató 

a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 

ügyfélfogadási rendjéről 
 

2019. december 23. hétfő 8 -12 óráig 

2019. december 24. kedd pihenőnap ZÁRVA 

2019. december 25-26. szerda - csütörtök, Karácsony ZÁRVA 

2019. december 27. péntek pihenőnap ZÁRVA 

2019. december 30. hétfő,  8-16 óráig 

2019. december 31. kedd  8-12 óráig 

2020. január 1. szerda- Újév ZÁRVA 
 

2020. január 2. csütörtöktől a szokásos nyitvatartási rendben fogadjuk Ügyfeleinket! 

 



Mágocsi Hírek 

5 

 Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elvezetéséről az ingatlan tulajdonosa 

gondoskodik, így az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a 

járdára ne csorogjon, az a csapadékvíz-elvezető árokba kerüljön. 

 Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan 

használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

 A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 

gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. Tilos az összerakott hó elhelyezése: a gyalogos 

közlekedési útvonalon, az útkereszteződésben, az úttorkolatban, a kapubejárat elé, annak szélességében, a 

tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között, a közüzemi, 

szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein. 

 

Kérem, hogy szíveskedjenek az ingatlanaik és az ingatlan előtti járdaszakaszok, gépjárműbeállók és az 

alattuk lévő átereszek, csapadékvízelvezető árkok karbantartásáról gondoskodni, a hó- és 

síkosságmentesítést elvégezni! 

 

 
 
 

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

IGAZGATÓ 

 

TÉLI FELKÉSZÜLÉSI JÓTANÁCSOK 

 
A közlekedésben az őszi-téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, 

amelyekhez gyalogosoknak és autósoknak – minden közlekedőnek – alkalmazkodni kell. 

Esőben jobban csúsznak a kerekek, megnő a féktávolság, a nagyobb vízfelületen a vízen csúszás veszélye fenyeget. 

Ha a hőmérséklet 0 oC és mínusz tartományba süllyed, akkor számítani kell arra, hogy a vizes-nedves útfelület 

lefagy. Ez még jobban növeli a csúszásveszélyt. A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás és romlanak a látási 

viszonyok. Mint minden szezonváltáskor, most is itt az ideje a rendszeres időközönként elvégzendő 

karbantartásnak. Ha a szokásos feladatok mellett még néhány speciális teendőre is sort kerítünk, biztosak lehetünk 

abban, hogy a téli hidegben, a fagyos, csúszós utakon is biztonságosan autózhatunk. A legjobb ezeket még azelőtt 

elvégezni, hogy a hajnali fagyok beköszöntenének. Vegyük elő a negyedéves és féléves karbantartási listánkat, 

hogy semmi ne maradjon ki, s egészítsük azt ki a téli felkészülés teendőivel! 

Hólánc használata 
 Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, amelyet érdemes a hajtott 

tengelyen lévő kerékre rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét és levételét érdemes 

otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Amennyiben a „Hólánc 

használata kötelező” táblát kihelyezik az adott úton – „Hólánc használata kötelező tábla vége” tábláig – 

csak olyan járművek közlekedhetnek, amelyek legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncs hólánccal van 

felszerelve. Amennyiben e korlátozó jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen helyezték el, csak azok a 

járművek léphetnek be területére, amelyeken készenlétben van legalább egy hajtott tengely 

gumiabroncsának felszereléséhez szükséges hólánc. 

 Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni. 

Jó tanácsok 
 Induljunk időben, hiszen a menetidő várhatóan megnő, ismerjük meg a helyi közlekedési viszonyokat és 

veszélyes útszakaszokat. Kövessük figyelemmel a közlekedési tudósításokat, amelyek hasznos 

információkkal szolgálhatnak számunkra. Készüljünk esetleges alternatív útvonalak igénybevételére. 

 Ismerjük meg az általunk használt jármű vezetési tulajdonságait, ezeket figyelembe véve vegyünk részt a 

közlekedésben. 

 A síkos úton való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen általában hosszabb, mint 

optimális körülmények között. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kerekek 

gyorsabban leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná válhat, és könnyen kicsúszhat.  
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 Útközben érdemes egy fékpróbával felmérni a tapadást, természetesen ott, ahol nem okozunk ezzel 

balesetveszélyt. 

 Télen a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így 

csökken a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén pedig könnyebben 

korrigálhatóak a hibák. 

 Ha nincs blokkolásgátló az autón, akkor pumpálva fékezzen, különben irányíthatatlanná válik az autó, 

bármilyen irányban áll a kerék. 

 Ködlámpát csak ködben és sűrű hóesésben szabad használni, amikor az időjárási viszonyok nagyon lassú 

haladást tesznek lehetővé. Ködlámpát lakott területen belül használni nem szabad! 

 Az ablaktörlőlapátok állapota is legyen megfelelő! Ha csíkozva vagy nagyobb sávokat kihagyva törölnek, 

tegyünk fel újakat azonnal. A szélvédőre ráfagyott ablaktörlőlapátokat sose erőltessük, a bejegesedett 

ablakot soha ne az ablaktörlővel próbáljuk megtisztítani! Az ablakfűtést használva olvasszuk le a jeget. 

 A jó ablaktörlő lapátokhoz megfelelő ablakmosó-folyadék is kell, hogy szélvédőnk mindig tiszta, átlátható 

legyen. 

 Vizsgáljuk meg a hűtőfolyadék szintjét a tartályban, a legfontosabb azonban, hogy a fagyáspont megfelelő 

legyen. Ezt általános szabályként a várható legalacsonyabb hőmérséklet alatt 5 C fokkal kell beállítani. 

Nálunk mínusz 20-25 C fok körül. 

 Vizsgáljuk át a hajtószíjakat és a tömlőket! A téli időszak a generátort meghajtó ékszíjak igénybevételét 

jelentősen növeli, mivel a jármű elektromos berendezéseit gyakrabban használjuk. 

 Nézzük át a hűtő-fűtő rendszert. 

 Ellenőrizzük a fékeket. Győződjünk meg arról, hogy mennyire kopottak a fékbetétek, milyen a féktárcsa, 

megfelelő-e a fékfolyadék szintje. 

 Tisztítsuk meg az akkumulátorsarukat és pólusokat, szükség esetén ellenőriztessük az akkumulátor 

teljesítményét. Érdemes megvizsgálni a gyújtógyertyák vezetékeit is. 

 Ellenőrizzük a motorolajat. 

 Ellenőrizzük a világító és irányjelző berendezéseket. Egyenként győződjünk meg arról, hogy minden 

lámpa, fényszóró és jelzőfény működik, az igénybevétel előtti ellenőrzésükre fordítsunk nagyobb 

figyelmet. 

 Legyen a tankban bőségesen üzemanyag. Télen különösen figyeljünk arra, hogy legyen minél több 

üzemanyagunk, hogy ha esetleg elakadunk vagy egy baleset miatt araszolásra kényszerülünk, kitartson és 

tudjunk fűteni is. 

A fenti tanácsokat megfogadva jelentősen csökkenthetjük egy esetleges vészhelyzet kialakulásának esélyét. 

Legyünk körültekintőek, tegyünk be egy-két hasznos dolgot még a csomagtartóba (különösen hosszabb utak előtt): 

 a feltöltött elsősegélydobozt (kötelező és van lejárati ideje is) 

 az elakadást jelző háromszöget (kötelező) 

 a sárga biztonsági mellényt (kötelező) 

 izzókészletet (kötelező) 

 egy indító kábelt 

 egy szerszámos dobozt 

 hóláncot 

 vontató kötelet 

 tartalék fagyálló ablakmosó folyadékot 

 egy kefét, amivel lesöpörhetjük a havat a kocsiról 

 egy jégkaparót 

 egy hólapátot 

 elemlámpát 

 papír törlőkendőt 

 eldobható, nehezen szakadó gumi- vagy egyéb szerelőkesztyűt 

 takarót, meleg holmit, kesztyűt, tartalék zoknit és lábbelit (az átnedvesedett lecserélésére) 

 ivóvizet, esetleg élelmet (különösen, ha gyerekkel utazunk) 
_______________________________________________________________________________________ 

Cím: 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15. 
Telefon: +36(74) 504-700 Fax: +36(74) 504-712 

E-mail: tolna.titkarsag@katved.gov.hu  
 

mailto:tolna.titkarsag@katved.gov.hu
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Kéményseprési kisokos 

Baranya megyében a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei mellett, több szolgáltató 

végzi a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát. 

Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan nem ismerik 

pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az eligazodást. 

A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban 

élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. 

Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába tartozik: 

 Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak a kéményseprés önkéntes és 

ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a 

vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente 

megnézetni szakemberrel. A katasztrófavédelem ügyfelei az időpont egyeztetését a következő linken – 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat –, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es 

melléken kezdeményezhetik, a többiek pedig ugyanezen a linken irányítószám alapján ki tudják keresni, hogy 

melyik kéményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre.  

 Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés 

megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez 

csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. Ezen a linken – 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35 – a település irányítószámának megadásával 

elérhetővé válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát.  

 Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két időpontot 

ajánl, amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti 

bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020 . 

 Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő 

megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a 

társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos 

házban a teljes munkadíj tizedét. 

A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés 

és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres 

ellenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern eszközöket, műszereket használnak, és a 

tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az 

ügyfeleket. Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szemrevételezése és 

műszeres ellenőrzése harminc percet vesz igénybe. Ha a kéményt tisztítani kell, valamivel hosszabb időbe telik, de 

a biztonság megéri a ráfordított időt. A munka elvégzéséről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, 

ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, 

a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni. 

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a 

karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak 

biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.  

Érdemes a munkát időben beütemezni, hiszen tudjuk, hogy mikor leszünk szabadságon, a fűtési szezonon kívüli 

időszakban pedig a kéményseprők kevésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben 

tudunk gondoskodni.  

 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35
http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020
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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. 

 

Befejeződtek a munkálatok 

 

A projekt keretében elkészült szociális bérlakásokba 2019. május hónapban beköltözhettek a pályázati felhívás 

szempontjainak megfelelő, pályázati úton kiválasztott családok. Az azóta eltelt hónapokban az alap 

felszereltségen túl tovább csinosítgatták, otthonosabbá tették az ingatlanokat. 

A projekt egyik leglátványosabb elemét, a Közösségi teret, a bozóttól, szeméttől megtisztított domboldalt is 

birtokba vehették a lakosok. Itt minden korosztály többfajta szórakozási, pihenési lehetőség közül választhat, a 

sétautak, tűzrakók, padok környezetében családok, baráti társaságok tartalmas időt tölthetnek el együtt. A térre 

látogatók, valamint a Dombóvári utcában élők számára nagy segítség és közlekedés biztonsági szempontból is 

fontos dolog az, hogy ezentúl biztonságosan közlekedhetnek az Ady utcában elkészült új járdán. Ezt eddig 

csak az úttesten tehették meg, kockáztatva testi épségüket. 

A városközpontban a Könyvtártól a Szociális Gondozási Központig tartó járda és a lépcső is átépítésre került, 

valamint új alsó járdarész készült el, ezzel megkönnyítve a babakocsit toló, illetve mozgásukban korlátozott 

emberek biztonságos közlekedését. A dekoratív és egyben stabil támfal a beültetett zöldekkel, virágokkal nem 

csak biztonságot jelent a gyalogos közlekedéshez, a babakocsis kismamáknak, a bottal járó idősebb 

lakosoknak, hanem a különböző fajta virágok látványukkal a következő évben már teljes pompájukban teszik 

Pályázati hírek 
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szebbé a települést. 

A Széchenyi utcai ingatlanok előtti járda egy része is új burkolatot kapott, az árok megújult, az eredeti járda és 

árok már nagyon elavult és balesetveszélyes volt. Így most a nagy esők esetén is biztonságos lesz a 

vízelvezetés, a felhőszakadások sem tudják alámosni a járdákat, kapubejárókat. 

A beruházás révén Mágocs városa szebbé és biztonságosabbá vált minden lakosa számára! 

 

 

 

„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.” 

November hónapban a Gyermek és Ifjúsági Klub keretében a kognitív és 

szociális készségek fejlesztése volt a középpontban. A szabálykövetést célzó 

gyakorlatok egyaránt segítik a közösségi és a 

tudásbeli készségek fejlődését. Emellett színezőkkel 

és rajzolással tették élménydúsabbá a klubokat, 

valamint olyan társasjátékokkal játszottak, melyek 

által játszva tanulhattak. Továbbra is nyitva van a 

lehetőség azon gyerekek számára, akiknek a tantárgyi felzárkóztatáshoz van 

szükségük segítségre. 

Az Életmód Tanácsadó Klub utolsó alkalma zajlott 

novemberben, az Egészséges táplálkozás jegyében.  

A korszerű táplálkozási ismeretek mellett különös 

hangsúlyt kaptak a házi készítésű ételek. 

Összehasonlították a saját készítésű és a félkész 

ételeket ár, alapanyag, minőség és élettani hatás 

szempontjából. Az ételkóstolás során is az egészség 

volt a fő szempont.   

Zajlik az „Esélyteremtő, Felzárkóztató Klub”, ahol 

novemberben a természettudományos fogalmak 

magyarázata, műveletek sorrendje, figyelem-, és 

emlékezet fejlesztése, logikai feladatok, információs szövegek értelmezése 

volt fejlesztés fő irányvonala. 

December hónapban folytatódik a Hétköznapi Praktikák, a Gyermek és Ifjúsági klub, a Munkaerő-piaci 

Tanácsadás, az Ezermester klub, valamint a Közösségi Rendezvény keretében Mikulás és Szilveszteri 

ünnepségre kerül sor. 

 

Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft 
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 „Mindenki karácsonya” Mágocson 
 

Mágocs Város Önkormányzata szervezésében, lakossági kezdeményezésre 

2019. december 11-én délután 16.00 órától a város központjában a 

lakossággal együtt díszítettük fel a város első karácsonyfáját. A fára kerülő 

díszeket az itt élők ajánlották fel, az óvodások, iskolások és a nyugdíjasok 

pedig saját kezűleg készült díszeket helyeztek fel a fára. 

A díszítés ideje alatt a Hegyháti Általános Iskola diákjai, a Tündérkert 

Óvoda és Bölcsőde gyermekei, és a Nyugdíjas Egyesület Énekkara 

karácsonyi dalokkal tették hangulatossá a 

készülődést. Eközben meleg teával, forralt 

borral, mézeskaláccsal és süteménnyel kínáltuk 

a résztvevőket.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és 

Egyesület szervezésében, az „Adventi esték”-be 

kapcsolódva átvettük a lángot. 

A rendezvény vendége volt a Mikulás, aki a résztvevő gyerekeknek 

szaloncukrot osztogatott. 

Szeretnénk a jövőben is folytatni ezt a nagyszerű kezdeményezést és egyúttal 

köszönetet mondunk minden kedves Mágocsi Lakosnak, aki munkájával, 

adományával, süteményeivel, díszeivel és jelenlétével hozzájárult ahhoz, hogy 

felállíthassuk a „Mindenki karácsonyfáját!”  

Boldog karácsonyt kívánunk Mindenkinek! 

Mágocs Város Önkormányzata 

____________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mágocsi Közös 
Önkormányzati Hivatal 

dolgozói nevében kívánok 
mindenkinek Áldott 

Karácsonyt és Boldog Új 
Évet! 

 

dr. Morvay Klaudia 

jegyző 
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Évek óta visszatérő vendégeink a Mágocsi Nyugdíjas Egyesület Énekkara. 

Az idősek hónapja alkalmából vidám dalaikkal egy kis jókedvet hoztak intézményünk 

falai közé. 

Köszönjük a délutánt, amivel szebbé tették időseink hétköznapjait. 

 

Meglátogatták lakóinkat a Mágocsi Bokréta Óvoda kis 

óvodásai 2019.10.07-én. 

Ünnepi műsorral kedveskedtek időseinknek. Táncoltak és énekeltek, műsorukkal egy kis 

változatosságot hoztak a hétköznapokba. 

Köszönjük a felkészítő óvó néniknek, Strasszer Zoltánné Gyöngyinek és Dósa-Jung 

Tímeának. 

Időseinkkel látogatást tettünk 2019.10.08-án a Mágocsi Katolikus templomba. 

Keszler Ákos kántor röviden elmondta nekünk a templom történetét. A ma is álló 

műemléki védettségű templomot 1800 és 1805 között építették, és Sarlós 

Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. A copf stílusú épület oltárképét, amely Mária 

és Erzsébet találkozását ábrázolja, Karl Backmayer készítette 1779-ben. Ez a kép, 

valamint a 18. századból való Szent Anna oltár a pécsi volt dominikánus templomból 

került ide. Cranach Magdolna Jézussal című, Salzburgban őrzött képének másolatát a 

19. század elején ismeretlen festő festette. 

Az Angster József és Fia cég 1915-ben átadott orgonát 2015 –ben restaurálták. Teljesen helyreállították a 

játszóasztalt, a tasniládás rendszer ismét hibamentesen működik. Kijavították a sípművet, és elvégezték a 

romantikus diszpozíció művészi intonációját analógiák és az egyes regiszterek dinamikai görbéinek 

figyelembevételével, párizsi hangolásban. 

A bemutató után orgonán játszott több darabot időseink nagy örömére. 

Köszönjük a délutánt Ákosnak. 

Fatimáról vetített képeket 2019.10.24-én Jágerné Sterner Enikő. Úti élményeit 

osztotta meg velünk, elmesélte a kegyhely történetét, bemutatta a jelenések 

helyszínét, a látnokok házait és a templomot. A portugáliai Fatimában 1917. május 

13-án a szokásos rózsafüzér elmondása után Francisco és  Jacinta Martónak, valamint 

unokanővérüknek, Lucia dos Santosnak megjelent Szűz Mária. Három tanulatlan 

pásztorgyermek, akik írni, olvasni sem tudnak, mégis a Rózsafüzér Királynőjeként 

bemutatkozó Szent Szűz általuk szólítja fel a világot megtérésre, imára és 

engesztelésre az emberiség megmentése érdekében. Mária portugáliai üzenete az óta 

is állásfoglalásra késztet minden embert a hitről, szeretetről és az élet legfontosabb kérdéseiről. Köszönjük 

Enikőnek a virtuális utazást, amit időseink érdeklődve figyeltek. 

Intézményünkben már hagyománnyá vált, hogy 

minden évben Halloween bált tartunk, idén 

2019.10.18-án lett megrendezve.  A Szociális 

Gondozási Központ és Konyha minden dolgozója 

vicces, ijesztő jelmezbe bújt, hogy minden idősnek 

egy kis mosolyt csaljon az arcára. Gondozottaink 

táncra is perdültek a meghívott vendégekkel együtt. 

Meghívott vendégeink voltak: Schottné Gloiber Ida, 

a Mágocsi Nyugdíjas Egyesület tagjai, Polgárőr Egyesület tagjai, a Mágocsi Óvoda képviseletében Pappné Lőrincz 

Adrienn. Idei évben a zenét az Asteak zenekar, Moldoványi Zsolt és Schmidt János szolgáltatta. A finom vacsorát 

az otthon konyhásai készítették. Köszönjük Rózsa Antalnak az erre az alkalomra felajánlott bort. 

Spanbergerné Laczkó Ivetta 2019.10.25-én verses délutánt tartott intézményünkben. 

Időseink mindig nagy örömmel fogadják érkezését, aki saját verseivel, megnyugtató hangjával, sajátos 

előadásmódban teszi színesebbé az időseink délutánját. 

Köszönjük Ivettának, hogy elfogadta meghívásunk. 

Szociális Gondozási Központ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1800
https://hu.wikipedia.org/wiki/1805
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sarl%C3%B3s_Boldogasszony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sarl%C3%B3s_Boldogasszony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Copf_st%C3%ADlus
https://hu.wikipedia.org/wiki/1779
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Anna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Domonkos-rend
https://hu.wikipedia.org/wiki/Salzburg
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Takács Nándorné Liszi néni 96. születésnapját ünnepelte novemberben.  

Ez alkalomból Mágocs Város Önkormányzata és a Szociális Gondozási 

Központ nevében köszöntötték őt.  

Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk neki! 

 

 
 

 

 

 

 
„Őszbe csavarodott a természet feje, 

Dérré vált a harmat, hull a fák levele, 

Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja, 

És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja.” 

/Arany János/ 

A hosszú alvások előtt azonban nap mint nap nyüzsgő élet zajlott, zajlik az ősz folyamán is a Tarnai házai táján.  

Állandó vidámság, ének a nyugdíjasok heti összejövetele, akik kórusának ezúton is külön köszönjük, hogy 

városunk évfordulós ünnepnapján többször is önálló műsorral színesítették a jeles eseményt szeptember 14-én! 

Asztaliteniszezőink heti kétszer edzenek, hogy ne csak sikeresen vegyenek részt versenyeken, hanem 

rendezésükkel is elismerést vívjanak ki a térségben. Novemberben három bajnokságot is szerveztek, melyek közül 

legnagyobb létszámú a 9-ei volt, ahol 97-en neveztek. A helyiek közül megyei-városi egyéniben Szunyogh Balázs 

volt a legeredményesebb az első helyezésével, míg a harmadik helyet ugyanebben a kategóriában a szintén mágocsi 

Miklós Balázs szerezte meg. 

November 11-én a hagyományos Márton napi programot, 22 – 23-án a Nimród 

Vadásztársaságot fogadtuk az esti órákban (és persze reggel is.) 

November 13-án új kiállítást is nyitottunk a fényképezés iránt érdeklődőknek. Vendégünk 

a „Légy Képben” Fotóklub volt.   

Pénteken, november 15-én az Országos Rajzfilmünnep helyi programjaként vetítéssel 

vártuk Mágocs apraját, nagyját. A vetítések a Rendezvényházban 9, 10 és 17 órakor 

kezdődtek és korosztályonkénti tematikus filmeket láthattak az érdeklődők. 

November 16-án pedig immár 

negyedik alkalommal disznótoros és 

kolbásztöltő versennyel vártuk a 

hagyomány- és húsimádókat, zenei 

csemegék kíséretében. A 

versenyfelhívásra 18 csapat nevezett. 8 

helyi és 10 „vidéki” induló között nem 

csak nemzetiségiek (német és roma 

kisebbség) voltak, hanem a Tiszán 

(Nagymágocs) és határon túlról (Kispiac) érkezők és önkormányzatok is. A rendezvényt az EFOP-1.5.3-16-2017-

00070 azonosítószámú, LÉPÉS-VÁLTÁS AZ ÉSZAK HEGYHÁTI MIKROTÉRSÉGBEN elnevezésű pályázat és 

Köszöntés 

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 

 



Mágocsi Hírek 

13 

a mágocsi kötődésű Horváth Ferenc (Sárbogárd) is támogatta. Így igazán színvonalas volt nem csak a díjazás, 

hanem a kísérő kulturális program is. Volt harmonika zene (Gyugyi Tamás), tamburazenekar (Orsós Sándor és 

zenekara) és nem utolsó sorban az Operettszínház két ifjú művészének (Szabó Noémi és Kovács Szilárd) 

tapsolhatott a közönség. Az idén alapított Vándorserleget az első helyezett Kispiaci Helyi Közösség vihette 

magával, hogy jövőre újra megméressék Mágocson magukat. Második helyezést ért el a Völgység 105 nevet 

választó, több település tűzoltóiból verbuválódott csapat, harmadik a SoMaDo (Somberek-Mágocs-Dombóvár 

fantázianévre hallgató kolbásztöltők lettek. A zsűri ( Till Gyuláné, Kontár Sándor, ifj. Zámbó István), - akik 

önzetlen, szakértő munkáját ezúton is köszönjük!- különdíjakat is osztott. Megdicsérte a sárbogárdi Mozdulj a 

Városért Egyesületet a hagyományőrzésért, a Kolbászbűvölők-Lánycsók csapatát az egységes öltözékért. A 

Testépítők a Legvidámabb, míg a Nagymágocsiak a Legnépesebb csapat címet érdemelték ki. 

November 23-án, Erzsébet és Katalin névünnepe között a nyilvános vígasság idejét Retro Discoval zártuk, 

melyhez zenét Dürwanger Viktor, azaz DJ Düri biztosított a tőle megszokott magas színvonalon, mintegy 150 fő 

részére. 

Mivel a hegedűt a néphagyomány szerint András zárja a tokjába, így 29-én még egy vidám est várta azokat az 

Önkormányzat jóvoltából, akik az év során szabadidejük feláldozásával, önkéntességgel, vagy adománnyal 

segítették a városi rendezvények megvalósítását, vagy környezetünk szépítését. Nekik a zenét az MR Duó 

szolgáltatta. 

Az első téli hónap sem telik majd eseménytelenül: Advent a várakozás, a remény ünnepi időszaka. Simon András 

grafikusművész csodálatosan szép és gondolatébresztő rajzai Karácsonyig megtekinthetők a Művelődési Ház 

Nagytermében. 

Decemberben indul a Zenekuckó és a várva várt német nyelvtanfolyam. Az év utolsó véradása és munkaügyi 

fogadóórája 3-án délelőtt lesz.  

Újra itt jár a Mikulás! December 5-én délután négytől hatig a Művelődési Ház olvasó sarkában pihen meg, hogy 

ott felkereshessék a szülők és gyerekek. Itt lehet vele fényképezkedni, valamint átadja a korábban leadott 

csomagokat. 

A Könyvtárban 7-én 8-tól 12 óráig kézműveskedésre várja a diákokat Varga Mónika és Keszler Boglárka, akikkel 

karácsonyi díszeket készíthetnek. 

December 8-án a Művelődési Házban tartja a Német Nemzetiségi Önkormányzat a hagyományos Adventi 

Teadélutánját. A nyugdíjasok adventi évzáró összejövetelének 12-én adunk otthont.  

December 14-én a Rendezvényház előtti térre szervezzük hagyományos Adventi Kézműves Vásárunkat 9 – 17 

óráig. Célunk nem csak a karácsonyi hangulat megteremtése, a helyi termékek népszerűsítése, hanem településünk 

óvodájának, iskolájának, ifjúsági fúvószenekarának és az Unokáink és Gyermekeink Egészségéért Közalapítvány 

eredményes munkájának megsegítése is jótékonysági sütemény- és könyvárusítással.  

Idén az óév búcsúztatóját is a kulturált szórakozás, a minőség felől közelítjük meg. A terített asztalok mellett 

Törley pezsgővel köszönthetik az előre belépőt váltók az Újévet, miközben a MEXX Zenekar húzza a 

talpalávalót.  

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak az önkénteseknek, akik egész évben velünk és mellettünk 

dolgoztak, hogy rendezvényeink színvonalasak legyenek. 

Minden programunkra szeretettel várjuk Önöket és Áldott Adventet kívánunk! 

A Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény dolgozói 
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2019. november 9-én került megrendezésre a Mágocs Kupa asztalitenisz verseny, melyen 97 fő nevezett és a 

különböző kategóriában az alábbi eredmények születtek: 

 
NB egyéni:   1. Mayer Tamás  Beremend 

    2. Kern Adrián  Kunbaja 

    3. Katona László  Baja 
 

Megyei-városi egyéni:  1. Szunyogh Mihály Mágocs 

    2. Matus Attila  Mozsgó 

    3. Miklós Balázs  Mágocs 
 

Amatőr egyéni:   1. Tamás László  Nagybajom 

    2. Jávor Miklós  Pécs TÜKE 

    3. Müller Róbert  Mekényes 
 

Vígasz-egyéni:   1. Ribár Ottó  Baja 

    2. Tóth Rómeó  Bonyhád 

    3. Nagy Halas Géza Mozsgó 
 

Páros I. kategória:  1. Kern Adrián – Tábori Zoltán  Kunbaja-Baja 

    2. Mayer Tamás – Vass Tibor  Beremend-Pécs Honvéd 

    3. Mózes János – Szunyogh Mihály Beremend-Mágocs 
 

Páros II. kategória:  1. Matus Attila – Pataki János  Mozsgó 

    2. Pintér Mihály – Szilvási József  Sásd 

    3. Kocsis Károly – Kőszegi Szabolcs Dombóvár 
 

 
 

 
    Szeretettel várjuk Önt, családját, barátait  

AA  JJóó  PPáásszzttoorr--kkiiáállllííttááss   

megtekintésére a mágocsi Művelődési Házba! 
 

A kiállításon megtekinthető 
Simon András grafikusművész  

ünnephez kapcsolódó alkotásai 2019. december 2-től 20-ig  
a Művelődési Ház nyitvatartási idejében.  

 

Áldott Adventet kívánunk minden Kedves Látogatónknak! 

A Tarnai Nándor Városi Könyvtár és 

Kulturális Intézmény munkatársai 

 

 

Nem kellenek szavak… 

 

Nem kellenek szavak, 
csak apró érintések, 

varázsa van a karoknak, 

édesek az ölelések. 
 

Nem kellenek cifra fények, 
elég a pislogó gyertyaláng, 

fényét adja az éjnek 

az elcsendesedő világ. 
 

Nem kell a pompás lakoma 
arannyal kirakott tálban, 

elég a szíveknek átadása 

önzetlen, a fenyő aljában. 
 

Nem kell az ajándék, 
ha nincs semmi melléje, 

könnycsepp, ami hulljék 

kiéhezve a gyengédségre. 
 

Nem kell az ünnep, 
ha nincs benne szeretet, 

amitől az érzés ellep 

s eláztatja a szíveket

Dravecz István 

 

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

Hivatalban (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.) vagy elküldeni a szoc@magocs.hu e-mail címre! 

Programok 

 

Versrovat 

Sport 

 

mailto:szoc@magocs.hu

