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Beszámoló a pályázatokról 

 
Január 8-án Mágocs Hegyháti Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola energetikai 
korszerűsítése projektben a műszaki ellenőrrel és a 
kivitelezővel történt helyszíni szemle után az első 
mérföldkő 2019. december 31-vel lezárult. 
A három szintes épületrészen elkészült a födém hő 
és vízszigetelése. A födém szigetelése a 4 
tantermes épületrészen folyamatban van. A 
nyílászárók cseréje a kazánházi ajtó kivételével 
megtörtént. Az épületek külső hőszigetelése az 
időjárás függvényében folytatódott. Elhelyezésre 
kerültek az épület fűtését biztosító új kazánok, 
folyamatban vannak a fűtéshez kapcsolódó 
gépészeti munkák. A napelemes rendszer, a 
tornatermi hőszivattyús rendszer és a gázszerelési 
munkák előkészítése folyamatban van, a munkák 
előrehaladása a pályázati mérföldköveknek 
megfelel. A kazánok cseréje miatt újra kell 
engedélyeztetni az iskola teljes gázvezeték 
hálózatát, mely a konyha ellátását is biztosítja. A 
konyhai berendezések működtetése a jelenlegi 
szabályoknak már nem felel meg, ezért a 
szolgáltató az engedélyt csak a szellőztető rendszer 
átalakítása után adja ki. A szükséges átalakításra 
vonatkozó egyeztetést megkezdtük, előzetesen 
várható költsége 1,5 millió Ft. A konyhai átalakítás 
költségei a pályázatban nem számolhatók el, 
viszont a gázvezeték átépítése nélkül a pályázat 
nem fejezhető be. 
A Mágocsi Polgárőr Egyesület a Vidékfejlesztési 
Program keretén belül LEADER pályázati 
kiírásban támogatásra alkalmasnak találta. 

A pályázat 3 db térfigyelő kamerát, és egy már a 
múlt évben megtartott Polgárőr Halfőző 
rendezvényt támogat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képviselő-testületi ülés további napirendi 
pontjainak döntéseiről Mágocs Város honlapján 
tájékozódhatnak.

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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Anyakönyvi Hírek 
 

Születés: nem történt 
    

Házasságkötés:  
                 János Alexandra – Czikhardt Zoltán 

                  Csatai Nikoletta – Nagyági Viktor 

                            Sok boldogságot! 

 

Halálozás: Lippert Lajosné 

                    Hrotkó Imre 

                   Vigh Péter 

                   Lázár Aurél Sándor 

                   Nagy Bertalan István 

                   Szabó Mátyás 

                  Molnár Antal  

 

Őszinte részvétünk  

a hozzátartozóknak!      

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közérdekű információk 

Tisztelt Lakosság! 
 

2020. januárjától minden hónap utolsó 
keddjén 15:30- 17:00 óráig fogadóórát 
tartok, melynek keretében megtehetik 

bejelentéseiket, észrevételeiket. 
Ugyanerre lehetőség van a 

polgamester@magocs.hu e-mail 

címen, valamint a 06-20/267-9567-es 

telefonszámon. 
 

Bogyayné Gál Tünde 

polgármester 

Kormányablak busz Mágocson! 
 

Tájékoztatjuk tisztelt lakosságot, hogy 2020. február 10-én hétfőn 09.00 órától- 10.30-óráig Helytörténeti 
Gyűjtemény és Alkotóház épületének (7342 Mágocs, Szabadság u. 14.) kapujában ismét lehetőségük lesz a 
mobil kormányablak busz által nyújtott szolgáltatások igénybevételére!  
Kormányablak buszban intézhető ügyek körei:  
 

- A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján több, mint 2500 ügykörben 
nyújthatnak be kérelmet, indíthatnak ügyet, illetve kaphatnak tájékoztatást az ügyfelek  
 

- Kormányablakban azonnal intézhető ügyek közül például:  
~ személyazonosító igazolvánnyal,  
~ lakcímkártyával,  
~ útlevéllel,  
~ vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés,  
~ parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem benyújtása,  
~ ügyfélkapu regisztráció  
 

- Már megszokott ügysegédi szolgáltatások is elérhetőek.  
 

A bankkártyával történő fizetés biztosított, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az elkészült okmányok 
átvételére, illetve gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre továbbra is csak a Kormányablakban tudunk 
lehetőséget biztosítani.  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Hegyháti Járási Hivatala 

Tisztelt Lakosság! 
 

2020. januárjától minden hónap utolsó 
keddjén 16:00 – 17:00 óráig a Humán 

Bizottság fogadóórát tart, melynek 
keretében megtehetik bejelentéseiket, 

észrevételeiket. 

Zámbó István 

bizottság elnöke 

Figyelem! 
 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnöksége veszélyes 
útszakasszá nyilvánította a  Dombóvári bekötőutat. A téli 

időszakban megnövekedett a balesetek száma az út 
síkossága miatt. Amennyiben az utat csúszásveszélyesnek 

észlelnék, kérjük, az alábbi telefonszámon jelezzék ezt: 
Megyei diszpécser szolgálat: 06-72-819-351 

mailto:polgamester@magocs.hu
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Felhívás 

Felhívjuk a kedves mágocsi Lakosok figyelmét, hogy 
a városi ötletláda elkészült, mely a Mágocsi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélpultjánál került 
elhelyezésre. Minden ötletet, észrevételt, javaslatot 

szívesen fogadunk! 
Mindezt megtehetik Mágocs Város Önkormányzata és 
a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal facebook 
oldalán üzenetben, illetve a 06-72/451-110-es 

telefonszámon. 
 

 

             A téli közlekedés veszélyei 

Komoly probléma, hogy a járművezetők egy része nem figyel oda a megváltozott útviszonyokra, nem ismeri 
fel az abban rejlő veszélyeket. A hőmérséklet csökkenésével a havas, jeges úttesten való közlekedéskor megnő 
a jármű megcsúszásának veszélye, különösen fékezéskor, valamint útkanyarokba való haladáskor. 
Amíg nem történik meg az utak teljes tisztítása, erre különösen oda kell figyelni! A balesetek megelőzése 
érdekében kérjük a járművezetőket, hogy elindulás előtt tisztítsák meg az autójukat a hótól, jégtől, hogy a 

kilátás minden irányban szabad legyen. Vezetés közben ugyanis nemcsak előre kell, hogy figyeljünk, hanem az 

oldalirányból érkező gyalogosokat, kerékpárosokat és a többi gépjárművezetőt is észlelnünk kell. A téli 
időszakban jellemzőbbek a nem megfelelő követési távolság megtartásából eredő balesetek. A vezetéstechnikai 
hibák miatt hamarabb baj lehet. (pl. kisebb követési távolság, hirtelen gyorsítás és fékezés, útkanyarulat 

nagyobb sebességgel történő megközelítése, útkanyarulatban való erőteljes fékezés, stb.) A járművezetőnek 

óvatosabban kell a jármű gyorsítását, lassítását végezni, a fékpedált különös gondossággal kell kezelni. Aki 

eddig még nem tette meg, sürgősen szereltesse fel a téli gumit, mert 0°C alatt a nyári gumik tapadása nem 
biztonságos, akár életveszélyes is lehet. Fontos, hogy a cipő, csizma, melyben vezetünk, ne legyen vizes, 
havas, hogy még véletlenül se történhessen meg, hogy a lábunk menet közben lecsúszik a pedálról. Lassabban, 
megfontoltabban, óvatosabban vezessenek! 
Balesetek leselkednek a gyalog vagy kerékpárral közlekedőkre is. Jusson eszünkbe, mielőtt egy autó előtt 

lelépünk az útról – azzal a jelszóval, hogy van rajta fék –, hogy a csúszós utakon hosszabb a fékút. Lehet, hogy 
meg tud állni az autós időben, de lehet, hogy nem. Ha folytatódik a hideg idő, s befagy az állóvizek, folyók 
teteje, ne menjünk –és gyermekeinket se engedjük– addig a jégre, amíg az nem lesz biztonságos vastagságú! 
Figyeljünk a kihűlés veszélyeire is. Ha valakit olyan állapotban látunk, hogy segítségre van szüksége, ne 
menjünk el szó nélkül mellette. 
 

Segítsünk vagy hívjunk segítséget! 
 

Tájékoztatás 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Mágocs 
településen a hivatal elnöke által 2020-ra 

engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a 
korábbi évek gyakorlata szerint. 
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a 
Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. kérdezői 
végzik. A kapott adatokat a Központi Statisztikai 
Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 Rendelet előírásának 
megfelelően bizalmasan kezeli. 
A lakosság és az önkormányzat részére 
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 
óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a 
+36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a 
lakinfo@ksh.hu email címen adunk további 
felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és 
a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a 
www.ksh.hu internetes oldalon található 
Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás 

teljesítése/Elektronikus lakossági 
adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást. 
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„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.” 

December hónapban folytatódtak a már bevált programok, megszokott 
tevékenységformák: Gyermek és Ifjúsági Klub, Ezermester Klub, de a hónap 
elején mindenki számára a legfontosabb a télapó érkezése volt. Már megszokott, 
hogy a gyerekek készülnek erre az alkalomra dalokkal, versekkel. Ennek nem csak 
a télapó, hanem a szülők is nagyon örülnek. Ebben az évben is bensőségesre 
sikerült ez a kis ünnepség.  

 Hétköznapi praktikák utolsó 
klubfoglalkozásának alkalmával az érdeklődők – 

karácsony közeledtével – egyedi ajándéktárgyat, 
faliórát készítettek, melynek óralapját dekupázs 
technikával díszítették és az óraszerkezetet ők 
maguk ragasztották a hátlapra. A közösen együtt 
töltött idő alatt beszélgettek a résztvevőkkel a 
karácsonyról, az ajándékötletekről és az ünnepi 

menüsorról, valamint felidéződtek az együtt töltött hónapok alatt szerzett 
ismereteket, háztartási fortélyok és praktikumok. A jelenlevők elmondták, 
számukra melyik témák tetszettek a legjobban, milyen foglalkozásokat élveztek leginkább. 
 

Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft. 

 

 

December 13-án a Hegyháti Általános és Művészeti Iskola tanulói padlóképes 
imaórát tartottak időseink számára, Jágerné Sterner Enikő vezetésével. A foglalkozás 
során egy bibliai történetet vagy témát járnak körbe, aminek vannak olyan elemei, 
amiket meg is jelenítenek kis szimbólumokkal, kendőkkel, kövekkel. A foglalkozás 
minden résztvevőnek örömteli pillanatokat okozott. Köszönjük, hogy elfogadták 
meghívásunkat! 

December 19-én a Hegyháti Általános és Művészeti Iskola tanulói ismét 
ellátogattak otthonunkba, akik nagyon szép karácsonyi dalokkal kedveskedtek 
időseinknek. Különleges hangszereket is hoztak magukkal, hogy még érdekesebbé 
tegyék az előadást. Lakóinkat közös éneklésre is invitálták. Köszönjük a felkészítő 
tanárnőnek, Főbusz Nórának! 
December 20-án a Mágocsi Bokréta Óvoda 
növendékei nagyon szép karácsonyi műsorral 
készültek, amit a sokféle kellékekkel még 
látványosabbá tettek. Időseink meghatódva figyelték 
a kis óvodások előadását. Köszönjük a felkészítő 
óvó néniknek és a gyerekeknek a szívhez szóló 
műsort! 
December 23-án a Hegyháti Általános és Művészeti 
Iskola tanulói pásztorjátékkal készültek lakóinknak. A diákok felelevenítették Jézus 
születését. Szép, jelmezes műsoruk és karácsonyi énekeik az ünnep hangulatát 
idézték. Időseinknek nagyon tetszett az örömteli előadás. Köszönjük a gyerekeknek 
és a felkészítő tanároknak ezt a megható élményt! 

 

Szociális Gondozási Központ 
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR 

Január 

Téli program az Élménybirtokon 
2020. január 4., 11., 18., 25. 

10:00-16:00 

Múltat idéző falusi porták, óvárosi céhes kézműves műhelyek, ahol mesteremberek élik dolgos mindennapjaikat, 

portékáikat kézzel készítik. Kalandos játékok a család apraja-nagyjának, hol tudásukat, erejüket, ügyességüket 
összemérhetik. 

 

Jegyár felnőtteknek: 2.200 Ft/fő 

Gyerekeknek kedvezmény! 
 

Az Élménybirtok a Puchner Kastélyszálló felől közelíthető meg. A jegyeket a recepción tudják megváltani. 
 

Valentin napi séf vacsora 
2020. február 14. 18:30 

 

Vegyél részt egy romantikus vacsorán kedveseddel a Puchner Kastélyszálló éttermében. Séfünk különleges 
gasztronómiai fogásaival teszi feledhetetlenné az alkalmat. Minden Vendégünknek pezsgőkoktéllel kedveskedünk! 

 

Jegyár: 7.900 Ft/fő 

Jelentkezési határidő: 2019. február 12.10:00. 
A vacsorán való részvételhez előre utalás szükséges. 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

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

Jegyrendelés: +36 72 459 547  

http://www.elmenybirtok.hu/
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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! 

Versrovat 

Új év, új naptár… 
 

Új naptár a falakon,  Az egészség társa legyen 

Megkezdte a munkáját,  Kicsiknek és nagyoknak, 
Milyen év lesz vajon,  Minden órában és percben 

Megmutatja a bűbáját?  Így vágva neki a holnapoknak. 
 

Szerencsével legyen tele  Teljenek boldogan a hónapok 

A napjainak folyamán,  Megállás nélkül szüntelen, 
Mind az ötvenkét hete  Szép éjjelek s nappalok 

Ragyogjon a horizontján.  Testben és lélekben. 

 

Békében teljenek a napok  Új naptár a falakon 

A naptár összes lapján,  Még rejtegeti a titkát, 
Maradjanak együtt a családok De ő is kívánja nagyon: 
A házaiknak oltárán.  Mindenki elérje az álmát! 

 

Dravecz István 

 

mailto:szoc@magocs.hu

