
Mágocs Város Képviselő-testületének, a veszélyhelyzet alatti 2021. július 

augusztus hónapban történt eseményekről. 

 

Tárgy: Tájékoztató 2021. július 1 óta történt eseményekről, intézkedésekről.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a testület tagjait július-augusztus havi önkormányzati 

intézkedésekről. 

 

2021. június 30-án Mágocs Város Önkormányzat induló Diákmunka Programra 

jelentkezett diákokkal tartottunk megbeszélést a Hivatal házasságkötő termében 

az önkormányzati intézmények vezetői jelenlétével a diákok július-augusztusban 

tervezett munkafeladatairól. A nyári munkát vállaló fiatalok szép számban 

jelentkeztek. Az idei évtől közterületi munkálatokat is terveztünk velük, mint a 

kültéri padok, játszótéri elemek, és focipályán lévő lelátók festési munkafeladatai. 

Július 5-én Bonyhád-Dombóvár összekötő útfelújítás megkezdésével 

kapcsolatban egyeztettünk Geng Józseffel a Közútkezelő ZRT. mérnökével. A 

munkálatokat  

Július 6-án Az MLSZ által tervezett őszi műfüves kispályán tartandó diák 

focikupa szervezésével kapcsolatban tartottunk megbeszélést Enyedi Gábornéval 

és Füzes Gáborral. A programban részt vevő diákok az általános iskolás gyerekek 

korosztályának szólnak, ezért a szervezési és lebonyolítási feladatokat az 

általános iskola tanárai vállalták. 

 

Július 7-én Kusztor Józsefné, Emma nénit virággal köszöntöttük 90. 

születésnapján a Gondozási Központban Jónás István aljegyző úrral. Átadtuk 

számára a Hivatalnak erre az alkalomra megküldött miniszterelnöki köszöntő 

emléklapot. Ezen a napon a Művelődési ház és könyvtár dolgozóival 

megbeszélést tartottunk a július 10-i Nyári Zsongás programmal kapcsolatban. 

 

Július 10-én Nyári Zsongás szabadtéri rendezvény megrendezésére került sor 

Mágocs foci (sport) pályán. A focikupával és főzőversennyel egybekötött 

rendezvényen gyerekprogramok és helyi termékekből álló árusok is részt vettek. 

A fellépők gondoskodtak a résztvevők jó hangulatáról. A rendezvény a hosszú 

ideig elhúzódó pandémia után „újra közösségben” elnevezést is kaphatta volna. 

 

Július 13-án Tóth Tímeával, a Család és Gyermekjóléti iroda dolgozójával 

tartottunk megbeszélést az „Idetartozunk Egyesület” (Bp. 1089.Dugovics utca) 

által felajánlott adományosztással kapcsolatban, melynek kapcsolattartója Raffael 

István. A csomagok kiosztásához hozzájárult Önkormányzatunk a szatyrok és a 

papírzsebkendők megvételével (11.500 ft) 50 család számára. A többnyire 



kisgyermekes rászoruló családok kiválasztásánál a családsegítő és a védőnői 

szolgálat, az óvoda és iskola vezetése is segítségünkre volt. A kiosztásra július 

26-án került sor a családsegítő irodában előzetes kiértesítések alapján. 

 

Július 14-én A Művelődési ház és könyvtár dolgozóival megbeszélést tartottunk 

a következő aktuális rendezvények, ünnepek megszervezéséről.  

 

Július 15-én A Mecsek Völgység-Hegyhát Egyesület által szervezett turisztikai 

tanulmányúton vettem részt.  

 

Július 20-án Dürvanger Antalné, Vali nénit virággal köszöntöttük otthonában 90. 

születésnapján Dr. Morvay Klaudia jegyzőasszonnyal. Átadtuk számára a 

miniszterelnöki köszöntő emléklapot. Ezen a napon Kocsis Ákossal tartottunk 

megbeszélést, a Nyugdíjas Egyesület új elnökével. Ismertette az egyesület 

tagjaival összeállított programtervezetet erre az évre. Sok sikert kívántam elnök 

úrnak, felajánlottam segítségünket, támogatásunkat a jövőt illetően Mágocs Város 

Önkormányzata részéről. 

 

Július 21-én Halmai Zsuzsával, a Mikrotérségi Unió ügyvezetőjével Sásdra 

látogattunk a Továbbképzési Intézetbe. Az új vezetővel, Cservekiné Büki 

Anikóval tartottunk megbeszélést a szeptembertől induló képzésekről Sásdon. 

Ha lenne igény térségünkben, turisztikai képzést indítanának Mágocs 

Városában. Az igényfelméréssel kapcsolatos felhívást a Mikrotérségi Unio 

munkatársai meghirdették.  

Július 22-én Csibi Imre plébánostól búcsúztunk el a Plébánián Dr. Morvay 

Klaudia jegyzőasszonnyal. Az atyát Tamási Városába helyezték át, az 

elköszönésre nem maradt túl sok idő. Ajándékba egy bekeretezett képet 

nyújtottunk át neki emlékbe a település templomáról. Ezen a napon az ERFO 

Főkefe régiós Igazgatósága Török Zsigmond látogatásával toborozást szervezett 

a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a mágocsi üzemnyitás 

felmérése céljából a Művelődési Házban. A tájékoztatón szép számmal voltak 

jelentkezők nemcsak Mágocsról, de a térségből is (18 jelenlévő megfelelt a 

munkavállalás feltételeinek). A könyvtár épületét tekintettük meg a régió 

vezetőjével, ahol a testülettel egyeztetett, esetleges üzemnyitás lenne megfelelő 

létszámú jelentkező esetén. 

Július 26-án A Mecsek Völgység-Hegyhát Egyesület által szervezett turisztikai 

tanulmányúton vettem részt.  

 

Július 27-től augusztus 9-ig Szabadságomat töltöttem, ezalatt Kontár Gergő 

alpolgármester úr képviselte településünket. A Lechner Tudásközpont Budapesti 

Települési Technológiai Osztályának munkatársai látogattak a térségbe augusztus 



3-án és 4-én. Mágocson Kontár Gergő alpolgármester úr, és Dr. Morvay Klaudia 

jegyzőasszony fogadta a vendégeket és adtak helyet a fórumnak az 

Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében. A tudásközpont munkatársai 

tájékoztatást adtak az okos város módszertanáról, a mikrotérségi uniót alkotó 

települések közös településtervének kidolgozásához kapcsolódó elképzelésekről. 

 

Augusztus 11-én Battonyai János, Mágocs és a térség új plébánosa járt nálam 

bemutatkozni. Mohácsról érkezett, sok feladat hárul majd rá a jövőben. 

Elmondása szerint bővíteni fogják az ellátási körzetét, de reméljük, jól fogja 

érezni magát közösségünkben. 

 

Augusztus 12-én a Gondozási Központ vezetői pályázatának kiírására 

jelentkezett pályázót (a kettőből egy pályázó visszalépett) hallgatta meg a testület 

tagjaiból álló bizottság, két szociális területen dolgozó szakember, és 

jegyzőasszony. 

Mágocs Város Képviselő Testületből a bizottság tagjai Bárányosné Kubik 

Adrienn és Horváth Gábor képviselők voltak. 

 

Augusztus 16-án Megbeszélést tartottunk a Művelődési ház és könyvtár 

dolgozóival a szeptember 11-i szüret szervezési feladatival kapcsolatban. 

 

Augusztus 18-án A Közútkezelő Zrt. Dózsa utcai műszaki ellenőrével jártuk be 

az útszakaszt Geng Józseffel. Tájékoztatást kaptunk a folyamatban lévő 

munkákról, a lakosokat és az utcában élő ingatlantulajdonosokat útépítést érintő 

vitatatott kérdésekről kértünk tájékoztatást. A munkálatok befejezése 

előreláthatólag október elejére várható. 

 

 

Mágocs, 2021. augusztus 18. 

  

 

                                                                                     Bogyayné Gál Tünde 

                                                                                      polgármester 

 
                                                                                      

 


