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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Az Észak - Hegyháti Mikrotérségi Unió gondolata a települések vezetőinek 

együttgondolkodásával kezdődött.  A munka a későbbiekben kiterjedt a vállalkozói és civil 

szférára, az intézményekre és a tágabb térség szakmai szervezeteire. 

A kisváros és a kapcsolódó aprófalvak felismerték az együttműködés szükségességét és az 

ebből fakadó előnyöket is. A tartós és stratégiai szintű együttműködés és emellett a 

mindennapokban való találkozások, a rendezvények összehangolása, az erőforrások 

megosztása, a szakmai és korosztályi együttműködések kialakítása és segítése egyaránt 

építőkövei lehetnek egy sikeres mikrotérség kialakulásának. 

Az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió fejlesztési stratégiáját rögzítő dokumentum az eddigi 

tapasztalatokat, a tényekkel alátámasztott helyzetelemzést, az erősségeket és gyengeségeket, 

lehetőségeket és veszélyeket is összegzi, megjelöli a főbb célkitűzéseket és program 

csomagokat. 

Így érdemes olvasni és használni is.  

A mikrotérség fejlesztéspolitikai besorolása szerint a Hegyháti járás részeként „komplex 

programmal fejlesztendő”, amit alátámasztanak a helyzetelemzés különböző fejezetei is. 

Egyaránt komoly probléma a települések közösségi közlekedéssel való nehéz elérése, az 

aluliskolázottság, a magas munkanélküliség, a szolgáltatási hiányok, a gazdasági és humán 

tőke alacsony szintje. Nyilván éppen ezekkel összefüggésben egyre csökken és öregszik a 

népesség, ami további terheket ró a gazdaságra. Ahol van munkalehetőség ott nincs képzett 

munkaerő, vagy a munkaerőt megtartó közlekedési és lakhatási megoldások nem állnak 

rendelkezésre, a munkanélküliség problémájának oldására a hosszú távon csak a 

közmunkában foglalkoztatottak részére nem alakultak ki azok a munkaformák, melyek 

visszasegítik a lemaradókat és gyermekeiket a valódi munkaerőpiacra. Az alacsony 

népességszámmal összefüggésben a fiatalok nehezen találnak szórakozási, kikapcsolódási 

lehetőséget, és mivel egy-egy korosztályban kevesen vannak így közös programot is nehéz 

szervezni a számukra. Sokan a saját érdeklődési területüknek megfelelő állás hiányában és a 

helyi vállalkozás indításához sem tőkével, sem tudással nem rendelkezve másutt keresik és 

találják meg a boldogulást. Márpedig településeink jövőbeli népessége és gazdasági megtartó 

ereje is az ő kezükben van így nagyon fontos bevonásuk a jövőtervezésbe, az innovatív XXI. 

századi technológiák meghonosításába a térségen belül.  
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A SWOT elemzés összegezve, valamint a legjelentősebb problémákkal kapcsolatos 

témaszerinti bontásban mutatja be az egyes területek értékeit, lehetőségeit, a hiányokat és 

veszélyeket is. 

Továbblépve az előző munkarészekből következően megfogalmazásra kerültek a fő stratégiai 

célok és irányok, rögzítettük a jövőképet, amely felé a térség haladni kíván. Ebben a 

fejezetben összefoglalóan mutatjuk be a konkrét cselekvési irányokat, melyeket azután 

programcsomagokban összegzünk. 

Azt is elmondhatjuk, hogy néhány területen a programcsomagok mellett már cselekvési 

tervek (pl.: pályaválasztás), sőt konkrét programok (Családi Nap, Térségi Biciklitúra), 

intézkedések (menetrend módosítás), együttműködési formák (helyi termékek vására) is 

megvalósultak. 

Kérjük tekintsék át ezek szerint az anyagot, és véleményükkel járuljanak hozzá, hogy ez a 

dokumentum ne csak háttéranyag, hanem közös munkánk egyik fontos dokumentuma legyen. 
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1. ELŐZMÉNYEK 

Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések önkormányzatai, 

gazdasági szereplői, intézményi és civil szervezetek összefogásával 2014. márciusában 

elhatározták, hogy együttműködésük eredményeként létrehoznak egy, az 5 település 

szinergikus fejlődését lehetővé tevő közös fejlesztési programot. 

A  munka eredményeként az 5 település létre hozta az Észak - Hegyháti Mikrotérségi Uniót, 

melynek célja, hogy a közös fejlesztési elképzeléseket támogassa. 

A megvalósítás érdekében az érintett felek – gazdasági szereplők, önkormányzatok, civil 

szereplők, intézmények – közös akaratából létrejött: 

1. Egy, a térség meghatározó szereplői által megkötött MIKROTÉRSÉGI PAKTUM 

megállapodás, amelynek aláírói kinyilvánították  szándékukat, hogy csatlakoznak a közös 

fejlesztési elképzelések kialakításához, megvalósításához. 

2. A program működtetésére az alapító önkormányzatok megbízták a HEGYHÁT 

ÉSZAK TÉRSÉGI EGYESÜLET-et, melynek keretében 2014. szeptember 1.-től 1,5 

státusszal munkaszervezetet hoztak létre. 2015 októberétől a további munka szervezeti 

hátterét a megalapított ÉSZAK –HEGYHÁTI UNIÓ NONPROFIT KFT. adja. 

3. A munkaszervezet a megbízás alapján a korábbi együttműködési alkalmak 

dokumentációja, egyéni interjúk, közösségi felmérések, munkacsoportok tervező alkalmai, 

szakmai szervezetekkel való szoros együttműködés munkafolyamatában alakította ki és 

ajánlja elfogadásra a következő időszak FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁT. 

 

2. MEGALAPOZÁS 

2.1 Fogalmi tisztázás 

A mikrotérség, mint fejlesztéspolitikai, földrajzi, társadalompolitikai egység: 

„Mikrotérség”: Olyan hasonló táji, gazdasági, társadalmi és kulturális adottságokkal 

rendelkező szomszédos települések együttese, ahol a hasonló adottságok alapján közös, 

egymással összehangolt fejlesztési irányok határozhatóak meg.1
 

„Mikrotérség fogalma": néhány településből álló, földrajzilag összefüggő térség, mely a 

települések közötti szoros gazdasági, társadalmi, kulturális hasonlóságon és kapcsolatokon 

alapul. A hivatalos formában való megjelenése társulás, települési önkormányzatok 

szövetsége, melynek kialakulását a közös lokális érdekek és a közös feladatmegoldás 

felismerése motiválja. (A fogalomban lévő elemek megléte tekintetében különböző 
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körülményeket célszerű vizsgálni. Például: meglévő társulások, közlekedési kapcsolatok, 

menetrendek, munkaerő-áramlási adatok vizsgálata, közigazgatási kapcsolatok – 

körjegyzőség, okmányirodák ellátási körzete- feltérképezése.)2  

 

2.2 A térség  fejlesztéspolitikai besorolása 

Az Észak - Hegyháti mikrotérség a Dél-Dunántúli régió közepén, fejlesztési szempontból 

belső periférián, Somogy, Tolna, Baranya megye határán, a három megyeszékhelytől 

megközelítően azonos távolságra fekszik. A halmozottan hátrányos helyzetű Hegyháti Járás 

egyik mikrotérsége. A Hegyháti Járás a járások területi fejlettség alapján történő 

besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.)  Korm. rendelet  alapján a 38 leghátrányosabb 

helyzetű térség rangsorában a 26. helyen áll. A besorolás szerinti  komplex programmal 

fejlesztendő járások közé tartozik, amelyek azok a legalacsonyabb komplex mutatóval 

rendelkező járások, amelyekben az ország lakónépességének 10%-a él. 3 

A fenti ábrán megjelenített legfrissebb besorolás szerint Nagyhajmás a társadalmi-gazdasági 

és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések között van, Mekényes pedig 

mindkét szempontból kedvezményezett (tehát a társadalmi gazdasági elmaradottság mellett a 

jelentős munkanélküliséggel sújtott település jogán is a kedvezményezett kategóriába 

tartozik.) 
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A 2014. szeptemberben elfogadott Baranya Megyei Területfejlesztési Program a „Hátrányos 

helyzetű, fejletlen gazdaságú, komplex programmal fejlesztendő” térségek közé sorolja a 

járást Sásd és térsége címszó alatt. Az ottani indoklás szerint: Az elmaradottság fő oka a 

térség aprófalvas településszerkezete. A munkanélküliség aránya e térségben a 

legmagasabbak közé tartozik országos szinten is, Baranya megye munkanélküliségi rátáját 

jelentősen meghaladva. A térségben jelentős szerepet játszik a primer szektor: a 

mezőgazdaság, élelmiszertermelés, az erdő- és vadgazdálkodás. Jelenleg a nagyüzemi 

mezőgazdaság dominál a térségben, ami a helyi lakosság csak egy szűk rétege számára 

biztosít megélhetést. A hátrányos helyzetű térségek egyik kitörési pontja a helyi, családi 

gazdaságok megerősítése. A helyi gazdaságok által termelt javak megjelenhetnek külső 

piacokon is, de elsődleges céljuk a területi önellátásra való törekvés. Ahhoz, hogy a 

térségben a problémákra megfelelő választ adó fejlesztések valósulhassanak meg, a komplex 

programokra szükséges fókuszálni, be kell vonni az ott élő embereket, közösségeket, 

vállalkozókat és figyelembe venni a térség belső erőforrásait.4 

 

2.3 Az Észak – Hegyháti mikrotérség településeinek története 

Mágocs 

A 2417 lelkes (KEKKH, 2014) 

Mágocs a Mecsek hegységtől 

északra Baranya megyében 

elhelyezkedő település mind 

történeti múltjánál mind a 

térségben betöltött szerepéből 

eredően a környék egyik 

legjelentősebb települése. A  

járási központtól Sásdtól 18 km-

re, Dombóvártól 13 km-re, míg a Dél-Dunántúl három megyeszékhelyétől - Pécstől, 

Szekszárdtól, Kaposvártól mindössze 45-50 km távolságra van. Mágocs város a járás 

második legnagyobb települése, az Észak - Hegyháton elhelyezkedő települések 

mikrotérségi központja. Névadója az egykori birtokos Szente Maguch nemzetség. Az első 

régészeti leletek az újkőkor idejéből valók. A településről szóló első írásos emlék 1251-ből 

származik, ekkor bencés apátság volt e helyen. A terület birtokát később pálosok szerezték 

meg. 1882-től a Királyi Vallásalap lett a község birtokosa. A településnek világi földesura 
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nem volt, ezért nem épült itt kastély vagy kúria. A törökdúlás idején a község csaknem 

teljesen elpusztult, majd a XVII. század végén a pálosok magyarokat és szerbeket telepítettek 

be. A település fejlődése az 1700-as években kezdődött a nagyszámú német lakosság 

betelepítésével. Mágocs a XIX. század elejére a környék legnagyobb településévé, 

központjává vált, 1816-ban mezővárosi rangot kapott és a Hegyháti járás székhelye lett a 

közigazgatás 1850-es átszervezéséig. A német lakosság a mezőgazdaság mellett sokféle 

kézműves mesterséget is hozott magával, ennek eredménye a 13 céh megalakulása és a 

település céhközponttá válása. Mágocs iparának hírnevét növelte Unger Miklós orgonaépítő-

mester és fia, Endre. Az Unger család 1836-ban alapította vállalkozását, s közel száz évig, 

Unger Endre 1931-ben bekövetkezett haláláig folyt az orgonaépítés Mágocson. 1887-ben a 

meglévő iparos tanonciskola mellett megkezdte működését a megye első agyagipari iskolája. 

Az oktatást könyvtár és egy teljesen felszerelt mintaterem-műhely is segítette. A mágocsi 

fazekasok termékei messze földön híresek és keresettek voltak. A XX. században több 

megpróbáltatás is érte a települést. 1940-ben óriási tűzvész tombolt, a házak nagyobb része 

leégett. A II. világháború után az úgynevezett lakosságcsere során 1800 németet üldöztek ki a 

községből, helyükre 600 főt telepítettek be a Felvidékről, illetve Kiskundorozsmáról.  Az 

1950-es években a helyi földműves szövetkezet vegyes kara Balatoni Mátyás karnagy, 

zeneszerző vezetésével országos sikereket ért el. Ezek hatására 1960-ban – amikor Kodály 

Zoltán Mágocsra látogatott a mester hozzájárulásával felvehette a Kodály Vegyes Kar nevet. 

Mivel a zenetudós ezt csak két énekkarnak engedte meg igen nagy kitűntetésnek számított ez 

a gesztus. Mágocs, mint a mikrotérség gazdasági, oktatási, egészségügyi és közigazgatási 

központja 1982-ben kapott nagyközségi címet, majd 2009. július 1-jével városi rangot. 

Napjainkban számos társas-, és egyéni vállalkozás működik a teljes infrastruktúrával 

rendelkező, szép fekvésű településen. A Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális 

Intézmény szervezésében számos izgalmas, már hagyománnyá vált kulturális program érhető 

el a mikrotérségben élők részére. Ilyen a hagyományos Farsang, a Halászléfőző Verseny, a 

Mediterrán Ősz vagy a Hegyháti Beat Fesztivál. Az Ibolya-völgy borospincéi, a közeli 

halastavak, az egyre bővülő infrastrukturális fejlesztések és szolgáltatások által méltán lehet 

Mágocs város a mikrotérség központja.5 6  
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Alsómocsolád 

A 346 lelkes (KEKKH, 2014) Alsómocsolád már a réges-régi időkben is vonzotta az 

embereket. Az az apró lángocska, mely fel-felvillant az ősi mocsárban, hirdetve, hogy itt van 

fény és meleg, érdemes 

megtelepedni ezen a helyen. 

Helységnévként „Mocholay”-t  

először 1924-ben egy oklevél 

említi a veszprémi apátság 

jobbágyfalujaként. A község a 13. 

században a mágocsi bencés 

apátság tulajdonában lévő 

földbirtok volt, majd II. Ulászló   

1510 –ben Bodó Ferenc földbirtokosnak adományozta, további 24 településsel együtt. A török 

háborúk, majd a Rákóczi-szabadságharc megpróbáltatásai elsodorták az ősi lakosokat és az 

újonnan megtelepülő rácokat egyaránt. 1728 körül magyarokkal kezdték el benépesíteni, a 

század végén pedig németek telepedtek le itt. Birtokosai között voltak a Bodó, a Perczel és a 

Sztankovánszky család. Műemlék temploma-a Szent András templom - mely 1836-tól 

szolgálja a közösséget-  a Perczel családnak köszönhető.  Alsómocsolád reformkori 

történelmének meghatározó alakja báró Majthényi József, aki 1848-ban Baranya Megye 

alispánja, Kossuth országos kormánybiztosa. Alsómocsoládon emlékkő áll a tiszteletére a 

Vendégház és Konferencia Központ udvarán. Az Alsómocsoládi Értéktár Bizottság „Ezerarcú 

Alsómocsolád” című kiadványában számba veszi a legkiemelkedőbb települési értékeket: 

számos szobor, kereszt és emléktábla tanúskodik Alsómocsolád történelmi múltjáról. A falu 

elején található az 1920-ban épített Sztankovanszky kastély, mely arborétum jellegű 

zöldövezetben, hatalmas park közepén helyezkedik el. Az 1980-as évek végén felújították, 

átépítették az 1980-as évek végén az akkor még MÖBIUSZ, ma már Pick Szeged Zrt. 

költségvetéséből. Jelenleg magántulajdonban van. 1990 után az önkormányzat komplex 

településfejlesztésébe kezdett, melynek eredményeként a kicsi falu számos díjjal 

büszkélkedhet. A falu jelenleg is zsáktelepülés, közúton Mágocs felől közelíthető meg. 

Alsómocsolád belterületének peremét a Hábi - csatorna felduzzasztásával létrehozott három 

mesterséges halastó szegélyezi. A település rendkívül jó természeti – táji adottságokkal 

rendelkezik, így számos fejlesztés valósult már meg, mely mind változatos 

programlehetőséget nyújt az ide látogatók számára. Néhány sikeres fejlesztés a sokszínű 

alsómocsoládi palettából:  Kölyök Fészek Erdei Iskola és Ifjúsági Szálló, Erdei Tornapálya, 
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Interaktív Tárház, Vendégház és Konferenciaközpont, Erdei kilátó, Boeing szimulátor, helyi 

pénz (Rigac) bevezetése. Az eredmények, az élénk kulturális élet és a folyamatos fejlesztések 

jelzik, Alsómocsolád jó úton jár, hogy az évszázadok viharai után rátaláljon értékeire, 

kamatoztassa azokat, és valóban a Hegyhát kapuja- és gyöngyszemeként fogadja az erre 

járókat. 5 7 8 

Bikal 

Az Észak- Hegyháti mikrotérség 

települései közül az egyetlen, 

mely a jelenlegi szabályozás 

szerint a Komlói járásba 

tartozik. A 756 lelkes település 

(KEKKH, 2014) könnyen 

megközelíthető Dombóvár, 

Bonyhád és Sásd irányából is. A 

Mecsek hegységtől északra 

Baranya megyében elhelyezkedő 

település nevének jelentése: bükkös alja, mely jelzi az eredeti földrajzi környezetet. A falu 

nevét az oklevelek 1325-ben említették először Villa Bykol néven. A polgári korszakban a 

település és népesség gyarapodása mellett az "elnémetesedés" az egyik legjellemzőbb 

sajátossága a községnek. A második világháború hatalmas megrázkódtatást okozott, a 

kitelepítés több mint négyszáz embert érintett. Üresen hagyott házaikba a Felvidékről 

telepítettek be magyarokat, illetve Moldvából csángókat. 2001-ben már csak lakosságának 

alig hat százaléka vallotta magát németnek, a falu nyelvében, nemzetiségében egyre 

homogénebbé válik, ám hagyományaikban elevenen él a német és délszláv származás tudata. 

A község az 1950-es évektől Állami Gazdaságáról vált ismertté szerte az országban. A 

bikali hal, nyúl és barack nemzetközi hírnevet is szerzett a falunak. Ez idő alatt Bikal 

rohamosan fejlődött, iskola, óvoda, új utcák épültek, és ezernél is többen éltek itt. 1990 után 

ez a lendület megtorpant, és néhány év stagnálás következett. Bikal egyik nevezetessége a 

Puchner - kastély. Az 1840-es évek végén építtette a kastélyt Bikal új földesura, báró 

Puchner Antal Szaniszló, császári tábornok. A kastély többszöri átalakítását követően a XIX. 

század végén nyerte el végleges, ma is látható, kései historizáló stílusú formáját. A kastélyt 

1993 – 1996 között felújították, majd egy évre rá műemlékké nyilvánították. Most igényes 

szállodakomplexumként funkcionál, mely egész évben várja a pihenni vágyókat. A Puchner 
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Kastélyszálló és az azóta megnyílt Reneszánsz Élménybirtok, az ország első tematikus 

történelmi kalandparkja, mely igazi kuriózumként színes, tartalmas programlehetőséget kínál 

a látogatóknak. Jelenleg a kisvállalkozások, a mezőgazdasági termelők, valamint az 

idegenforgalom jelentik Bikal jövőjét. A falu fekvése, a Puchner-kastély és Reneszánsz 

Élménybirtok, valamint a közelben levő halastavak sokféle élményt nyújthatnak az 

idelátogatóknak. Bikal mára maga mögött hagyta a XX. század megpróbáltatásait és az 

adottságait maximálisan kihasználva egy olyan faluvá vált, ahol nem csak a helyiek, de a 

környékre látogatók is jól érzik magukat. Élő egyesületek jöttek létre, melyekben a 

természetjáróktól a kézműveseken, hagyományőrzőkön és faluvédőkön át az egyházközség 

tagjaiig mindenki megtalálja azt a közösséget, ahol kibontakoztathatja képességeit. Az 

impozáns központi park közvetlen szomszédságában műfüves sportpálya épült, amely 

lehetővé teszi az itt élők számára a minőségi sportolás élményét. A faluban római katolikus, 

illetve evangélikus templom is van. Ritka élményben lesz része annak, aki elsétál a falu 

központjától tíz percre fekvő tájházig. Az autentikus parasztházat 1905-ben építette Dörmer 

János. 2003-ban került az önkormányzat tulajdonába, miután a falu elhatározta, hogy eredeti 

állapotában, méltó helyen kívánják bemutatni a bikaliak mindennapjait. A múzeum 

érdekessége egy 1942-ben készült 6 kötetes kétnyelvű album, amelyen egy hamburgi német 

diákcsoport bikali nyaralását örökítették meg, és ma minden bizonnyal kuriózumnak számít. 

Érdemes tehát felkeresni a környék leggazdagabb gyűjteményével büszkélkedő bikali 

tájházat, és megismerkedni az ősök fáradságos mindennapjainak eszközeivel. 5  9 10 

 

Nagyhajmás 

Baranya megye legészakibb 

csücskében helyezkedik el, a 

Mecsek északi előterében 

fekvő Baranya-Tolnai 

dombsághoz tartozó, 377 

lelket számláló Nagyhajmás 

(KEKKH, 2015). Első adat 

szerint első királyunk idején a 

Szente-Magócs nemzetség 

tulajdona. A települést először 

Hagmas néven Károly Róbert 
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uralkodása alatt keletkezett oklevél említi. A középkorban még Tolna megyéhez tartozott a 

település, tulajdonosai részben az Anyavári birtokosok voltak, részben a görgyéni kolostor. 

Az akkori falu magyar lakossága a török hódoltság ideje alatt teljesen kicserélődött. A XVII. 

század végén lakói rácok voltak, az 1695-ös országos összeírás Ráchajmás néven vették 

számba. 1720 körül jelent meg újra a faluban a magyar lakosság, hivatalosan ettől az időtől 

tartozik Baranyához. A település ekkor a pécsi pálosok tulajdonában volt. Bizonyíthatóan az 

1730-as években jelennek meg itt a német telepesek. 1862-ben 1039 lakosából 363 volt 

németajkú, egy 1880-as tanulmány viszont már 808 német, 160 szerb és 80 magyar lakost 

említ. 1933-ban 1300 lakosa volt a településen vendéglő, bolt és számos iparos működött. A 

háború, a kitelepítések alaposan csökkentették a lakosságot az időközbeni visszatelepítés 

ellenére körzetesítés is hátrányosan érintette. A község elnevezése a lakosság szerint a 

hagyma szóval van kapcsolatba, ugyanis egykoron sok vadhagyma nőtt a környékén. A 

község építészeti értékei közül az egykori falu karakterét őrző fésűs beépítési mód szerint 

telepített zárt udvaros porták emelendők ki. A házak zöme hosszútornácos, faragott oszlopos, 

míves kivitelezésű. Jellegzetes, és a faluban még jól megfigyelhető az un. "keresztpajtás" 

építési mód. A pajtákat, istállókat a lakóház után, arra merőlegesen (keresztbe) építették, és a 

lakóházhoz hasonlóan ezeket a melléképületeket is oszlopokkal látták el. A területen országos 

védettségű épület a temető területén  álló római katolikus templom. A katolikus templom 

mostani sekrestyéje feltehetően a XII. században épült. Majd 1836-ban Nepumuki Szt. János 

tiszteletére építették hozzá a templomot, így nyerte el mai formáját. A templom oltárképe az 

utolsó Dorfmeister - kép, melyet a művész már nem is fejezhetett be. Az evangélikus 

templomot 1928-ban építették. A környéken ez az egyetlen olyan templom, melynek 

oltárképe Jézus feltámadását ábrázolja. Az egyszerű, szép belsővel rendelkező templom éke, a 

még ma is jól működő Angster orgona. A településen az 1980-ban megszűnt az általános 

iskolai oktatás és óvoda sem működik a 2009/10-es tanév óta. Nagyhajmáson négy aktív civil 

szervezet működik: az „Őszi Kikerics" Faluszépítő Egyesület, a Nyugdíjas Egyesület, a Sport 

Egyesület és a Polgárőr Egyesület, melyek, mint alulról jövő kezdeményezések a község 

lakosainak érdekében tevékenykednek. Az alulról jövő kulturális szerveződésnek másik 

példája a Happy Hens Nagyhajmási Country Tánccsoport. A Művelődési Ház, illetve a 

hangulatos rendezvénytér számos program helyszínéül szolgál. A vállalkozók számára a 

község kedvező lehetőségeket nyújt, mivel vállalkozási, iparűzési adót nem kell fizetni. A 

településen meghatározó gazdasági ág a mezőgazdaság, azonban elmondható, hogy a háztáji 

állattartás már háttérbe szorult, ahogy a mikrotérség többi településén is. A külterület-

használat jelentős eleme és egyben a közigazgatási határon belül működő legnagyobb 
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állattartó telep a Nemerő-pusztai nyúlfarm. A tájházat az önkormányzat pályázati forrásból 

2008 – 2010 között felújította, megőrizve az épület eredeti sváb jellegét.  A falu gyönyörű, 

egyedülálló játszótérrel büszkélkedhet, mely az ÚMVP III. pályázaton, 2010-ben  került 

felújításra, majd kiegészült a 2012-ban létrehozott rendezvénytérrel. A faluban komoly, 11 

kamerás térfigyelő rendszer került kiépítésre szintén pályázati forrásból. A kis hegyháti falu 

a hagyományőrzés és a települési értékek megőrzése mellett egyre inkább a fejlődés útjára 

lép. 5 11 

 

Mekényes 

Tolna megye határában, 

Dombóvártól húsz kilométerre 

fekszik Mekényes. Az 

erdőségekkel övezett 

völgykatlanban fekvő települést 

megközelíteni közúton, Mágocs 

felöl, Nagyhajmáson keresztül 

lehet. Nevét a település egy, már 

jóval a mostani község 

keletkezése előtt elpusztult rác 

falutól kapta, mely a mai Mekényes és Nagyhajmás közt elterülő Alte Kirche nevű völgyben 

feküdt. Magát a helységnevet valószínűleg egy falucsúfolásból kapták, mert annak idején a 

nagyhajmási öreg horvátok mondták, hogy Mekényesen annyi a német mint a mekinye, 

vagyis korpa. A jelenlegi község alapítói Herrnhut -Darmstadtból bevándorolt német 

telepesek voltak, akik a XVII. század elején jöttek hazánkba. A letelepülés utáni első 

félszázad nehéz küzdelmekben telt el, s majdnem egy emberöltő kellett, mire az őserdő kezük 

munkája nyomán szántófölddé, rétté, szőlővé alakult át. Ellenséges érzülettel fogadta az új 

telepeseket a környéken élő rác lakosság is, mindaddig nem volt nyugtuk a szomszédjaitól, 

míg a vármegye szigorú büntetőparancsa békességet nem teremtett a fiatal település és 

szomszédjai között. A második nagy harcukat az elhagyott hazából magukkal hozott hitükért 

vívták. A telepesek kivétel nélkül evangélikusok voltak. Első dolguk volt, hogy iskolát és 

templomot építsenek, szegénységüknek megfelelően fából. 1743-ban pécsi püspök a falu 

lelkészét hajdúkkal elűzette, a templomot és az iskolát lefoglalta. 1783-85 évben felépült a 

régi kis imaház helyén az új templom, öt évvel később paplakot és iskolát építettek mellé. 

1793-ban egy villámcsapás következtében leégett a templom és az elterjedő lángok 60 
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lakóházat is elpusztítottak.  A templomot áldozatos munkával újjáépítették. A háború után 

fokozatosan csökkent a község népességszáma, ma 305-en (KEKKH, 2015) lakják a 

települést, ami az utóbbi években nem sokat változott. A kormegoszlást figyelembe véve 

elöregedő község. Az önkormányzat szeretné helyben tartani a fiatalokat, első lakásépítésüket 

jelentős összeggel támogatja.  A munkanélküliség itt is jelentős probléma. A dolgozók 

csekély száma helyben, a többsége a környező településeken (Nagyhajmás, Mágocs, 

Alsómocsolád Dombóvár) dolgozik. Többségük a gépiparban, illetve a mezőgazdaságban, 

haszonállat-tenyésztéssel és takarmánynövény termesztéssel foglalkozik.  A nemzetiségeket 

nézve csángók, svábok és magyarok lakják a települést.  A sok nemzetiség ellenére nincs a 

faluban kisebbségi önkormányzat.  A többutcás településen a sok a régi sváb stílusjegyeket 

magán hordozó tornácos ház.  Az utóbbi évek fejlesztései között volt az úthálózat és a járdák 

burkolatának felújítása, a csapadékelvezető árkok szilárd burkolása, a közvilágítás teljes 

modernizálása. Az önkormányzati épületek renoválása folyamatosan történik, megújult a 

sportöltöző, új külsőt kapott a régi tűzoltószertár, szépül a közösségi ház, az uniós 

elvárásoknak megfelelően átalakul a ravatalozó Érdekesség, hogy Mekényesről telepítették át 

a korábban itt működő szárazmalmot az orfűi Malommúzeumba. A falu szélén, hangulatos 

helyen a Legedi-ház nyújt szálláslehetőséget a nyugalomra vágyó utazónak. 5 12 
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2.4 A stratégiai terv megalapozása 

Alapdokumentumok:  

 Statisztikai adatgyűjtés és elemzések 

 Magasabb hierarchiai szinten, és horizontális szinteken elfogadott fejlesztési 

dokumentumok térségre vonatkozó részei: Baranya Megye Integrált Területi 

Programja részstratégiák (felhasznált irodalomban nevesítve) 

 Ciklusprogramok 

 Települési stratégiák 

- Integrált Településfejlesztési Programok 

- Környezetvédelmi Programok 

- Helyi Esélyegyenlőségi Programok 

- Részstratégiák: ifjúsági koncepciók, gazdasági programok 

Felmérések: 

- Lakossági kérdőív 

- Vállalkozói kérdőívek 

- Helyi termelői kérdőív 

Emellett a dokumentum figyelembe veszi a stratégiai tervezési műhelymunkák és a 

partnerekkel készített mélyinterjúk elemeit is. 

 

3. STRATÉGIA ELEMEI  

- A jelenlegi helyzet bemutatása 

- SWOT elemzés 

- Jövőkép, stratégiai irányok 

- A mikrotérségi fejlesztési program stratégiai céljai 

- Programcsomagok összegző bemutatása 
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3.1 A jelenlegi helyzet bemutatása 

3.1.1 Az Észak-Hegyháti mikrotérség településeinek fekvése, földrajzi, táji és közigazgatási 

besorolása 

 Az Észak - Hegyháti Mikrotérség települései: Mágocs, Nagyhajmás, Mekényes, 

Alsómocsolád és Bikal  Baranya megye településhálózatának északi részén három megye 

közepén, a Hegyháti és Komlói Járás határán helyezkednek el.  
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Magyarország tájainak rendszertani felosztása szerint a Dunántúli – dombság nagytájához, a 

Mecsek és Tolna – Baranyai – dombvidék középtájához és a Völgység kistájához 

tartoznak, melynek ÉNY –i részén fekszenek. A települések közigazgatásilag a Dél-

dunántúli Régióban, Baranya megyében helyezkednek el a korábbi Sásdi kistérséghez, 

ezen belül a Mágocsi mikrotérséghez tartoznak.  A 2013. januárjától érvényes járási 

besorolás szerint a Hegyháti járás (kivétel Bikal, mely jelenleg a Komlói járáshoz tartozik) 

települései. Érdekesség, hogy Magyarország 176 járása közül ez az egyetlen járás, melyet 

nem a székhely településről neveztek el, tehát a neve Hegyháti járás és nem Sásdi járás. 

Megjegyzendő, hogy 1950-ig szintén létezett a Hegyháti járás. A Hegyháti járásban két 

városi rangú település található Sásd és Mágocs, melyek közül Mágocs „fiatal városnak” 

tekinthető, 2009-ben kapott városi rangot. 

Érdemes tisztázni a Völgység - Hegyhát kettősséget, mivel a földrajzi tájegység nem azonos 

a néprajzival és eltér a közigazgatási egységtől is.  A Száz  Magyar Falu Könyvesháza sorozat 

Bikal-i kötetében szép magyarázatot találunk a „hegyhátiság” eredetére: 
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„Napjaink földrajztudománya Bikalt és a környező falvakat a Völgységnek nevezett kistájba 

sorolja. Megkülönbözteti a Hegyháttól, amely a Mecsek középső és nyugati részétől a Kapos 

folyó felé lejtő vidéket jelöli. A Völgység a Baranya-csatorna, a Kaposba ömlő Bikali-víz és a 

kis Méhész-patak vízgyűjtő területét foglalja magába. Mégis „hegyhátiaknak” vallják 

magukat Bikal és a környező falvak lakói. Ez látszólag ellentmondás. Valójában nem az. A 

Hegyhát ugyanis egy történetileg kialakult népi kistáj elnevezés: „hegyen túli területet” jelölő 

értelmében volt használatos a XVIII. század óta. Az ilyen népi eredetű tájnevek 

kialakulásakor nem a földrajzi szempontok érvényesültek, sokkal inkább a népi tájtudat. Ez 

pedig figyelmen kívül hagyja a kistájak elhatárolásánál a földrajz tudományos érveit. Nincs 

tekintettel a szerkezeti vonalakra, a vízválasztókra és a felszínalaktanra sem. A közigazgatás 

mesterségesen kialakított határait még ennyire sem veszi figyelembe. A népi tájszemlélet 

pedig apáról fiúra szállva hagyományozódott, így tartva számon, hogy mely községek 

„hegyhátiak” és melyek „völgységiek”. A történeti Völgység mint népi kistáj elnevezés a 

XVII. század végi iratokban tűnik fel először. Mint láttuk, ez a terület nem azonos a földrajzi 

értelemben vett Völgységgel. Utóbbi jóval kiterjedtebb, magába foglalja azokat a falvakat is, 

melyek amúgy „hegyhátiaknak” vallják magukat.” 13 

3.1.2 Természeti adottságok 

3.1.2.1 Domborzat 

A Völgység kistáj Baranya és Tolna megyében helyezkedik el. Gyengén tagolt, hullámos 

felszínű „völgyes tájjellegű” kistáj. Területe mintegy 463 km2, mely változatos arculatú 

eróziós – deráziós löszös dombsorokból, eróziós tanúhegyekből, zegzugos futású 

völgyhálózatból, süllyedékekből és kibillent löszplatókból áll. A Kapos felé közeledve a 

dombsorok abszolút magassága, relatív reliefe és tagozottsága fokozódik, a Völgység Ny-i 

részén Lengyel, Nagyhajmás, Egyházaskozár, Szalatnak, Mágocs és Döbrököz táján a 

domborzat arculata jelentősen megváltozik. A Völgységet a Kapos felé magasra kiemelt, 

szabálytalan futású új-pleisztocén vetődésekkel felszabdalt, élénk reliefű dombság zárja le. 14 

3.1.2.2 Földtan 

A Völgység területének medencealjzatát triász képződmények alkotják. A pleisztocén 

időszakban több mint 100 m vastag folyóvízi üledéksor halmozódott fel az akkori 

üledékgyűjtő medencében. Hordalékkúpos felszínét az újpleisztocénban lösztakaró fedte be. 

A feltöltődés után É-i és Ny-i peremterülete kiemelkedett és feldarabolódott, míg DK-i 

térsége tovább süllyedve medencévé formálódott. 14 
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3.1.2.3 Éghajlat 

A Völgység kistáj mérsékelten meleg – mérsékelten nedves éghajlatú. Az évi napsütéses 

órák száma átlagosan 2020 – 2040 óra. Télen 200 óra körüli, míg nyáron akár 810 óra is lehet. 

Az évi középhőmérséklet 10 o C körüli. A legmelegebb nyári napok hőmérsékletének sokévi 

átlaga 33,0 o C, a téli leghidegebbé – 16,0 o C és – 17,0 o C közötti. A csapadék évi összege 

680 és 720 mm között, a nyári félévé 360 és 420 mm között valószínű. A hótakarós napok 

száma 35 - 45 (a tengerszint feletti magasságtól függően), az átlagos maximális hó vastagság 

24 – 28 cm. Az ariditási index értéke 0,98 – 1,02 (0,85 – 1,00 mérsékelten nedves, 1,00 – 1,15 

mérsékelten száraz). A szélirány eloszlása egyenletes, némileg jellemzőbb az É-i, ÉNy-i szél. 

14 

3.1.2.4 Vízrajz 

Az EU tagországaiban 2000. december 22.-én lépett hatályba a Víz keretirányelv 

(2000/60/EK irányelv), melynek célja, hogy a felszíni és felszín alatti vizek „jó állapotba” 

kerüljenek, ez alatt értendő a vizek tisztasága, a vízhez kötődő élőhelyek zavartalanabb 

állapota, illetve a megfelelő vízmennyiség. Az Országos Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv 

felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, ezzel kezdetét vette a tervezés következő ciklusa, 

illetve a meghatározott intézkedési programok végrehajtása. A Völgység kistáj Kapos – 

vízgyűjtő területén (az 1-12 tervezési alegység az országos felosztásban) található, mely a 

Duna részvízgyűjtőjéhez tartozik. A kistáj Ny-on a Baranya - csatorna alsó szakasza és a 

Kapos- Dombóvár – Kurd közötti vonalára, K-en pedig a Völgységi – patak Hidas – Tabód 

közötti szakaszára támaszkodik. A területnek mérsékelt vízfeleslege van. Az itteni 

vízfolyások szélsőséges vízjárásúak. Kisvizük nyár végén, kora ősszel, árvizeik tavasszal 

szokásosak. Mágocs település közvetlen környezete a Hábi csatorna vízgyűjtő területén 

fekszik. Mágocs közigazgatási területét északon a Méhész patak öleli körül, keletről a Hajmás 

patak határolja, déli határán húzódik a Hábi csatorna,  melybe északi irányból a Mágocsi 

vízfolyás torkollik. A közigazgatási területet még további forráságak és mellékpatakok 

hálózzák be. Egybefüggő vízfelület nem jellemző, bár a mikrotérség településeihez 11, a 

tágabb térségben 14, a vízfolyások felduzzasztásával kialakított  mesterséges tó is tartozik, 

mely a halgazdálkodás és a horgászturizmus szempontjából is jelentős a hegyhát számára. 

Három településünk: Alsómocsolád, Bikal, Mágocs tavai a gazdaság jelentős tényezői a 

mikrotérségben.15 16 20 
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3.1.2.5 Talajtan 

 A kistáj harmadidőszaki üledékeire települt 10 – 40 m vastagságú lösztakarón (a Szászvár –

Závod vonaltól nyugatra) agyagbemosódásos barna erdőtalajok (47%), keletre csernozjom 

barna erdőtalajok (29%), még keletebbre pedig mészlepedékes csernozjom talajok (15%) 

találhatók. Döbrököz és Závod környékén barnaföldek is előfordulnak 2% területi 

részarányban. A legnagyobb kiterjedésű agyagbemosódásos barna erdőtalajok vályog 

mechanikai összetételűek.  Vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető, nagy vízraktározó és jó 

víztartó képesség jellemző. Hasznosíthatóságuk erdő és szántó. Minthogy jelentős hányaduk 

20%-nál meredekebb lejtőn van, eróziósan veszélyeztetettek. A szántó hasznosításában a 

talajvédelem is szükséges. A lösz, amely a terület É-i részén (Meződ, Vásárosdombó, 

Mágocs, Nagyhajmás) a községhatárok túlnyomó részét borítja, mészben gazdag, a rajta 

kialakult talaj is jó minőségű. A löszös üledékek elsősorban a közepesen és erősen lejtő 

felszíneken fordulnak elő. Ezek az anyagok általában az alattuk fekvő pannon homokkal 

illetve agyaggal keveredtek, kötöttebbek és savanyúbbak. Ezek a talajok jó termőképességük 

révén eredményesen használhatók, ha megfelelő agrotechnikával művelik azokat.15 

3.1.2.6 Élővilág 

A Völgység kistáj Magyarország növényföldrajzi felosztása alapján a Dél – Dunántúl 

flóravidékéhez (Praeillyricum), és az Illír (Illyricum) flóratartományhoz tartozik. A 

flóravidék négy flórajárása közül, a Mecseki (Sopianicum) flórajárásba sorolandó, ahol az 

erőteljes szubmediterrán hatás, főként keleten kontinentális jelleggel párosul. A Völgység 

erdeit kissé elszegényedő mecseki flóra jellemzi. Az őshonos fafajokból álló állományok az 

erdős területeknek csak a felét teszik ki, a többi ültetett fenyves és akácos. A patakokat kísérő 

egykori sásosok helyén telepített nemes nyárasok is vannak. A természetes erdőtársulások 

között, nagyon kis területen bükkösöket is találunk, de az uralkodó társulások a 

gyertyános- és a cseres-tölgyesek. Egyes területeken a Völgységi-patakot égerligetek és 

füzesek kísérik. A terület jellemző özönfajai az akác (Robinia pseudoacacia), a bálványfa 

(Ailanthus altissima), a japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), az aranyvessző-fajok 

(Solidago spp.), a zöld juhar (Acer negundo) és a selyemkóró (Asclepias syriaca). A 

Nagyhajmási – dombok, mint Natura 2000 terület jellemző növénytársulásai a Pannon 

cseres – tölgyesek, melyek tölgyek (cser-, kocsánytalan és kocsányos tölgy) alkotta, jó 

növekedésű, száraz-félszáraz erdők, a gyepszintben meleg- és fénykedvelő, szárazságtűrő 

kétszikűekkel, füvekkel, sásokkal. Botanikai szempontból is említésre méltó, a Natura 2000 

terület részeként, a Méhész-patak (sp. 1.6.1) völgye, annak hidrofil, víztől függő 
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élőhelyeivel, melyek a következők: a Patakok hínárja, a Síkságok és a hegyvidéktől a 

magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai, a Fűz-, nyár-, éger- és 

kőrisligetek/ligeterdők, a Nem tőzegesedő nádasok és a Nem zsombékoló magassás rétek. 15 

3.1.3 Természeti, táji értékek 

Az Észak- Hegyháti mikrotérségben a táj rendkívül változatos képet mutat. A domborzat 

változékonysága miatt a tájhasznosítás is a lehető legnagyobb mértékben igazodott a 

domborzat adta lehetőségekhez. Több féle tájhasznosítás jelenik meg nagyobb területi 

aránnyal: A mezőgazdasági célra hasznosított földeken túlnyomóan gabonaféléket, kukoricát 

és napraforgót termesztenek. A rét-legelőgazdálkodás, mint jellegzetes tájhasználat főként a 

mélyebb fekvésű, jobb vízellátottságú területeken jelenik meg, de a domboldalakon is 

jellemző. Ezek a területek természeti adottságuk folytán sok esetben botanikai ritkaságokat is 

rejthetnek. Az erdőterületek szintén jelentős területi aránnyal vesznek részt a 

tájhasznosításban.  

Nagyhajmás északi erdős területei a térségi ökológiai (zöld) folyosó részét képezi, mely 

tájképvédelmi-, és Natura 2000 terület is. Baranya megyéből ide tartoznak még Mágocs és 

Mekényes csatlakozó erdőterületei. A területen, több helyen is van élő vízfolyás: Hajmás –

patak, Bikal – patak. A legjelentősebb a területet K-Ny irányban átszelő Méhész-patak. A 

vízfolyások környezete jelentős természeti értéket hordoz magában. Az itt megjelenő gyepek, 

magasabb talajvízszintű területek, kisebb-nagyobb erdőfoltok ökológiai szempontból igen 

értékes területek, melyek megőrzésére, fenntartására komoly hangsúlyt kell fektetni.  

A mikrotérség településeinek belterületeire jellemző, hogy rendkívül gondozott, sok az utcai 

növénykiültetés, fásítás. A települések arculata jellemzően  falusias jellegű, hagyományos, 

nagytelkes falusi lakóháztípusokkal, melyek általában előkert nélküli, fésűs ill. hajlított házas 

jellegűek. A házak zöme hosszútornácos, faragott oszlopos, míves kivitelezésű. Jellegzetes és 

a településeken még jól megfigyelhető az un. "keresztpajtás" építési mód. A pajtákat, 

istállókat a lakóház után, arra merőlegesen (keresztbe) építették, és a lakóházhoz hasonlóan 

ezeket a melléképületeket is oszlopokkal látták el. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében egyedi tájértéknek minősül 

az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott 

tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai 

szempontból a társadalom számára jelentősége van. A mikrotérség települései bővelkednek 

az egyedi tájértékekben is. 
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Az országos jelentőségű védett természeti területek és a védett természeti értékek 

természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Észak –Hegyháti Mikrotérség területén a Duna 

Dráva Nemzeti Park Igazgatóság míg a természetvédelmi hatósági jogkört a Dél-dunántúli 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, valamint a kijelölt Baranya Megyei 

Kormányhivatal gyakorolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mikrotérség területén országos jelentőségű védett természeti terület  - tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi terület, természeti emlék - ,illetve helyi jelentőségű védett természeti terület  

nincs. 

Természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű az Észak- Hegyháti Mikrotérségen belül, 

hogy Nagyhajmás északi erdős területei a térségi ökológiai (zöld) folyosó részét képezik, 

mely egyben tájképvédelmi-, és Natura 2000 terület is. A mikrotérség területéről ide  

tartoznak még Mágocs és Mekényes csatlakozó erdőterületei. 

Az ország egészére kijelölt ökológiai hálózat célja, hogy a természeti és természet közeli 

területek, valamint a védett természeti területek és védőövezetek között a biológiai 

kapcsolatot ökológiai folyosókkal biztosítsa. Ezáltal az élő szervezetek és életközösségeik, 

valamint ezek élettelen környezetének dinamikus egyensúlya folyamatosan fennmaradjon. A 

kijelölt erdőtömbök, az élőhelyre jellemző sajátos flórával, faunával, illetve ökológiai 

adottságokkal a fent említett ökológiai folyosót biztosítják. 

Hazánk kijelölte a Natura 2000 területeket, melyek az Európai Unió ökológiai 

hálózatának részévé váltak. A hálózat értékes természeti területek láncolata, melyek az 
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európai élővilágot hivatottak őrizni. Magyarország területének közel 21%-a lett Natura 2000 

terület. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 

(X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) Korm. rendelet besorolása alapján 

a HUDD20033 területkódú Nagyhajmási – dombok - jóváhagyott különleges természet 

megőrzési területek. A Natura 2000 hálózat érintett területei, mint különleges természet 

megőrzési területek a Nagyhajmási – dombok (HUDD20033 területkód) 012/1, 021, 022, 

023, 024, 025a, 025b, 026, 027, 028/1, 028/2, 028/3, 028/4, 029, 030/3, 030/4, 030/5 hrsz.- ú 

területei. 

A jelzett Natura 2000 területen kiemelt fontosságú cél az azon található, a kijelölés alapjául 

szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhely típusok (Pannon cseres –tölgyes) kedvező 

természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 

területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása. 

Az ökológiai hálózat részét képező Natura 2000 területeken építmény, létesítmény, műszaki 

infrastruktúra vagy bármely más környezetterhelő tevékenység megvalósítása nem jöhet létre. 

15 17 

Környezet- és természetvédelmi szempontból szintén kiemelt 

jelentősége van a Hét Patak Gyöngye Natúrparknak, melynek 

egyik települése Alsómocsolád, mikrotérségünk részeként. A Hét 

Patak Gyöngye Natúrpark 2011-ben lett kihirdetve, 8 települést 

érint a térségben (Alsómocsolád, Ág, Csikóstőttős, Gerényes, 

Kárász, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak). Képviselője és 

működtetője a Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület. A natúrpark az ország jellegzetes 

természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag területein, helyi közösségek által 

létrehozott tájszintű együttműködés, melynek célja a természeti és kulturális örökség 

megőrzése, bemutatása és a vidék fejlődését elősegítő hasznosítása. A natúrpark az integrált 

védelem elvére építve a tájat és a természetet nem a tájban élő embertől, hanem azt vele 

együtt hasznosítva védi meg! A natúrparkok főbb tevékenységi területei a „négypilléres 

modell” alapján a következők: 
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1. pillér – A természeti és kulturális örökség védelme 

2. pillér – Környezeti nevelés, szemléletformálás 

3. pillér – Vidékfejlesztés 

4. pillér – Turizmus és pihenés 

A Hét Patak Gyöngye Natúrpark jelene és eredményei: 

 Elkészült a Hét Patak Gyöngye Natúrpark turizmusfejlesztési terve. 

 A Pécsi Tudományegyetem közreműködésével kialakult a nyolc települést összekötő 

tematikus út (megújuló energiák hasznosítását bemutató), „Energia ösvény” 

koncepciója. 

 Felmérésre kerültek a 8 település környezeti, épített és kulturális adottságai, társadalmi 

környezete, turisztikai jellemzői. Utóbbival elkészült egy turisztikai adatbázist is. 

 Alsómocsoládon a 2012-es évben párhuzamosan futott két, Fiatalok Lendületben 

Program keretében megvalósult pályázat (“Ezerarcú” Alsómocsolád, Globalizáció és 

lokalizáció – Környezettudatosság a mindennapokban Alsómocsoládon), melyek 

népszerűsítését a Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület is támogatta. 

 A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-ben elnyert támogatásával megjelent a Hét 

Patak Gyöngye Natúrpark ökoturisztikai kincseit és szolgáltatásait bemutató kiadvány. 

A Hét Patak Gyöngye Natúrpark céljai és jövőképe: A természeti és kulturális örökség 

megőrzésében, védelmében való közreműködés, a gazdasági és társadalmi fejlődéshez való 

hozzájárulás, melybe bele tartozik a mezőgazdaság, a kézművesség, és a turisztikai 

szolgáltatások kialakítása, összehangolása, fejlesztése falumegújítása és területi tervezés, 

nevelés, képzés, információ átadás és kísérleti projektek megvalósítása.18  

Környezetvédelmi szemléletformálás tekintetében kiemelkedő a szintén Alsómocsoládon 

működő  Kölyökfészek Erdei Iskola, illetve Interaktív Tárház is.  
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3.1.4 Közlekedés 

A Mágocsi mikrotérség Baranya megye településhálózatának északi részén helyezkedik el, 

mely Magyarország belső periférikus területei közé sorolható. A három dél-dunántúli 

megyeszékhelytől Pécstől, Kaposvártól és Szekszárdtól közel azonos 40-60 km-es 

távolságban fekszik. Gépkocsival mindhárom megyeszékhely 1 órán belül megközelíthető. A 

mikrotérségben gyorsforgalmi és országos I. rendű utak nem találhatók. Magyarország 

gyorsforgalmi úthálózatának fejlesztése szerint térségünket érinteni fogja az új M9-es 

gyorsforgalmi út, mely új távlatokat nyitna a mikrotérség számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mikrotérség településinek megközelíthetősége: 

A mikrotérség központja Mágocs több irányból megközelíthető, szomszédos települései 

Nagyhajmás, Bikal, Alsómocsolád, Csikóstöttös és Dombóvár. A településre juthatunk 

Dombóvárról a 65195 sz. úton haladva vagy Pécs felől a 66-os, majd a 611. sz. főútról 

Csikóstöttösön keresztül a 6534 sz. úton. Szászvár, illetve Bikal felől szintén a 6534. sz. úton. 

haladva. Mágocsról Nagyhajmás, illetve Mekényes a 6539. sz. összekötő úton közelíthető 

meg, míg Alsómocsolád, mint zsáktelepülés a 65174. sz. úton érhető el. Megemlítendő, hogy 
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a települések egymáshoz viszonyított távolsága a földutakon keresztül jóval rövidebb, ez a 

jövőben a turizmus tekintetében lehet kihasználni.  

 

 

Az utak minősége főként a Mágocs –Nagyhajmás - Mekényes szakaszon kifogásolható, 

felújításra szorul. A vasúti közlekedés a Bátaszék-Dombóvár vasútvonalon által érinti 

Alsómocsoládot, az Alsómocsolád-Mágocs állomás a falu központjától 2,5 km-re van, a 

vonatjáratok átlagos száma munkanapokon 4. A mikrotérség számára a gépkocsival kb. 20 

perc alatt elérhető Sásd és Dombóvár vasútállomásai jelentenek perspektívát, mivel mindkét 

állomáson megáll az Inter City, így elérhetővé válik a megyeszékhely, illetve a főváros 

Budapest is. Az Észak – Hegyháti Mikrotérség - Mágocs, Alsómocsolád, Bikal, Nagyhajmás 

ás Mekényes települések polgármesterei a mikrotérség közösségi közlekedésének javítása 

érdekében 2015. augusztusában a következő kéréssel fordultak a Közlekedéstudományi 

Intézethez. 

Alapvető problémák:  

 A településeken  a hétvégi napokon nincs buszjárat vagy nagyon ritka a járatszám 

 Az iskolába járáshoz Mágocsi átszállással 05.00 - 05.25-között kell indulnia a 

tanulóknak, hogy a 07.05-kor továbbinduló busszal 07.30-ra beérjenek Dombóvárra (a 

később induló  átszállásos járattal csak 08.16-ra érnének be Dombóvárra) 
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 A Baja-Hévízi járat és a Szeged –Zalaegerszeg járatok nem érintik Mágocsot 

(korábban évtizedekig lehetett számítani ezekre a járatokra), ezáltal Mágocs és térsége 

délelőtt 4 órán keresztül semmilyen irányba nem tud autóbusszal eljutni 

(okmányiroda, rendelőintézet, kórház) 

Az általunk felvázolt közlekedési problémák közül – talán a legfontosabb – „az iskolába járás 

segítése jobban összehangolt járatokkal Dombóvár felé” pozitív elbírálásban részesült a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről, így 2015.09.01.-től új járat indul a Mekényes –

Nagyhajmás –Mágocs – Dombóvár vonalon, mely nagyban megkönnyíti az iskolába járást, 

munkába járást, egyéb ügyintézési teendőket. A többi felvetés kapcsán a 

Közlekedéstudomány Intézet a Szolgáltatóval közösen keresi a legoptimálisabb megoldást a 

mikrotérség közlekedési helyzetének javítására. 

A mikrotérség egyik stratégiai célja az energiahatékonyság növelése, környezeti 

fenntarthatóság elősegítése az önkormányzati, a vállalati és a magánszektorban, innovatív 

technológiák tudatos használatával, a közösségi közlekedés újraszervezésével, új 

technológiák bevonásával, kapcsolódva a „Természet és energiatudatos megye” TOP 

koncepcióhoz. 

3.1.5 Kommunális infrastruktúra 

3.1.5.1 Szennyvíz 

A mikrorérség három településén Bikalon, Nagyhajmáson és Mekényesen  kommunális 

szennyvízcsatorna hálózat nem üzemel. Ennek hiányában a szennyvíz gyűjtése egyedileg, 

háztartásonként aknás rendszerrel történik, a szennyvizet szippantással ürítik, elszállítását 

vállalkozó végzi, a bikali szennyvíztelepre. A valószínűsíthetően számos esetben nem 

megfelelő gyűjtőakna jelentős mértékű talaj és felszín alatti vízszennyezést okozhat. A teljes 

szennyvízközmű kiépítését a helyi önkormányzat szeretné megvalósítani, azonban az ehhez 

szükséges anyagi forrás hiányzik. A környezetszennyezés megakadályozása érdekében a 

szennyvízelvezetés megoldása elengedhetetlen feladat, melyet szükség lenne a lehető 

leghamarabb megvalósítani. 

Alsómocsoládon a szennyvíz csatornahálózat a domborzati viszonyoknak köszönhetően 

gravitációs jellegű. A tisztító egy 6,5x7,5m-es üvegházban elhelyezett merített fixfilmmel 

intenzifikált, szakaszos működésű, eleveniszapos biológia tisztító (Organica-SBR). Az 

üzembe helyezésének éve 2006. 19Az üzembe helyezés óta a szennyvízcsatornára csatlakozott 

háztartások aránya gyakorlatilag 100 %-osnak tekinthető. 
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Mágocson Az 1990-es években két ütemben megépített gravitációs szennyvízcsatorna hálózat 

gyűjti össze a város területén keletkező lakossági és ipari szennyvizet, majd két átemelő 

közvetítésével kerül a szennyvíztisztító telepre, majd a tisztított szennyvíz a Hábi-patak 

mágocsi mellékágába folyik. A szennyvíz és ivóvízhálózat üzemeltetője a Mezőföldvíz Kft., 

mely helyi ügyfélszolgálatot üzemeltet Mágocson. Mágocs város közigazgatási területén a  

közműves hálózattal nem rendelkező településrészeken (Dombóvári út, Kossuth u, Ady u. egy 

része , József A. u. egy része) a háztartási szennyvíz begyűjtése  vállalkozó által történik. 16 20 

3.1.5.2 Ivóvíz 

2015. január 1-től a Komló-Víz Kft.(Mohács-Víz Kft.) viziközmű szolgáltatási tevékenységét 

a Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatósága folytatja Alsómocsoládon, Nagyhajmáson, 

Mekényesen és Bikalon. Mágocson a Mezőföldvíz Kft. a szolgáltató. Az ivóvízhálózat a 

mikrotérség minden településén kiépített, a rákötési arány is szinte 100 %-nak mondható. A 

települések ivóvízellátásukat mélyfúrású kutakból származó jó minőségű rétegvíz 

biztosítja 

3.1.5.3 KözműollóA közműolló, azaz az 1 km ivóvízhálózatra jutó csatornahálózat hossza - a 

2013-as TEIR adatok szerint  a csatornázott településeken: Mágocson 77,8 % míg 

Alsómocsoládon 66,7 %. 
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3.1.5.4 Áramszolgáltatás 

A villamos energia szolgáltatás a mikrotérség településein megoldott. Az alábbi táblázat 

foglalja össze az egyes települések szolgáltatóit. Az energetikailag korszerű, energiatakarékos 

megoldásokat, illetve az ehhez szükséges forrásokat keresik a mikrotérség településeinek 

önkormányzatai: LED-es közvilágítás, napelemes rendszerek. 

 Mágocs Alsómocsolád Mekényes  Nagyhajmás Bikal 

áramszolgáltató   

 

MVM 

 

E.ON 

 

E.ON TRANSENERGO E.ON 

oszlop, vezeték 

tulajdonjoga 

 

E.ON 

 

DÉDÁSZ 

 

E.ON E.ON E.ON 

karbantartás 

 

EH-

SZER 

 

EH-SZER E.ON KÖZVIL E.ON 

Önkormányzati adatszolgáltatás, 2015 

3.1.5.5 Gázszolgáltatás 

A mikrotérség települései közül Nagyhajmáson és Mekényesen nincs vezetékes gázhálózat 

kiépítve, a többi településen a gázszolgáltatás megoldott. Mágocson, Alsómocsoládon és 

Bikalon a szolgáltató az EON. 

3.1.5.6 Hulladékgazdálkodás 

A kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását Mágocs, Mekényes, Alsómocsolád és 

Bikal településeken  Dél-Kom Nonprofit Kft. végzi heti rendszerességgel. Nagyhajmás 

településen a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. végzi. A települési szilárd 

hulladék begyűjtése a települések területén megoldott, a gyűjtés gyakorisága megfelelő. A 

területen nem kerül hulladék felhalmozásra, üzembe helyezett használatban lévő vagy bezárt 

hulladéklerakó, dögkút, engedély nélkül üzemelő hulladéklerakó nem található, 

hulladékhasznosítási tevékenység nem folyik. A településeken a lakosságnak van lehetősége a 

szelektív hulladékgyűjtésre, a szelektív hulladékgyűjtő konténerek a települések központi 

részein kerültek kihelyezésre. 
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3.1.5.7 Elektronikus hírközlés 

A mikrotérség településein a vezetékes telefon, a kábeltelevízió és internet szolgáltatás 

kiépített. A sávszélesség és a megfelelő adatforgalom elérése a legfontosabb tennivaló, 

melynek érdekében a térségi nagyszolgáltatókkal való egyeztetés folyik, a legaktívabb 

szolgáltatásfejlesztő a térségben a régiós szinten is megjelenő szolgáltató a Tarr Kft. 15 16 

3.1.6 Társadalmi helyzet 

3.1.6.1 Népesség, demográfia  (népmozgalom) 

A mikrotérség településeinek egyik legnagyobb problémája az országos tendenciákkal is 

egyező, de itt az alacsony lélekszám miatt még inkább gondot okozó népességcsökkenés és 

elvándorlás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dél-Dunántúl Magyarország legalacsonyabb népsűrűségű tervezési-statisztikai régiója, 

mintegy 70 fő/km2 értékkel (országos adat: 108,5 fő/km2). Ezt a helyzetet tovább súlyosbítja 

az a tény, hogy az ország tíz legritkábban lakott kistérségből hat itt található (Sellyei, Tabi, 

Csurgói, Barcsi, Marcali, Sásdi). Ezzel szemben a település sűrűségértéke viszonylag magas 

(4,5 település/ 100 km2), Baranya megyében pedig kiugrónak mondható. A Dél-Dunántúl 
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település szerkezetére a középvárosok hiánya, az aprófalvas szerkezet jellemző. A települések 

magas száma igen előnytelen struktúrát takar: a régióban több mint 320 település lélekszáma 

nem éri el az 500 főt (ezeknek mintegy kétharmada Baranyában található).A népességszám 

változásának megyei, valamint települési jogállás szerinti adatai jelentős területi 

különbségeket takarnak. Ha az adatokat a 2013. január 1-jén bevezetett járási rendszer 

területbeosztásának megfelelően vizsgáljuk, látható, hogy 2001 és 2011 között a megye 10 

járásának mindegyikében csökkent a lélekszám.A legnagyobb mértékben, több mint 11 

százalékkal a Hegyháti (Sásdi) járás népessége esett vissza.  (községi átlag 7 %)21 

22 

A lakosságszám csökkenése településeinken  10 éves viszonylatban: 

                                                              2001            2011 

Alsómocsolád                                      323 fő         311 fő  

Bikal                                                     885 fő         763 fő 

Mágocs                                               2696 fő      2388 fő 

Mekényes                                            330 fő         285 fő  

Nagyhajmás                                         438 fő         340 fő 

A csökkenés átlagosan a mikrotérségen belül 13 %, a legmagasabb települési érték 22 % 

Mind a népesség számának csökkenése, mind a korösszetétel rohamos romlása elsősorban az 

alacsony születésszám következménye. A 2012-ik évben a régión belül is a megye adatai a 

legrosszabbak, ugyanis míg a másik két megyében, ha nagyon kis mértékben is de megindult 

a születésszám növekedése, Baranyában közel 3%-os csökkenés következett be. 21 A lakosság 

összetételére vonatkozóan fontos folyamat az elöregedés, a települések korfája egyre inkább 

eltolódik, az 55-64 éves korosztály van jelen a legnagyobb számban. Hazánkban 2013 év 

elején 100 gyermekkorú (14 éves vagy fiatalabb) lakosra 119 időskorú (65 éves vagy idősebb) 

jutott, Baranyában ez a szám a 2013-as adatok szerint 127 fő. 23A Pécsi Tudományegyetem 

kutatása a népességfogyással kapcsolatban 1992 és 2012 között a térségben negyven 

százalékos  reprodukciós csökkenést talált, ami az országos átlag 1,7 - szerese. „Ehhez hozzá 

kell tennünk azonban a felnőtt korú korosztály lehetséges elvándorlásából, migrációjából 

eredő közvetett csökkenést is. Amennyiben ez a tendencia marad az uralkodó, valamennyi 

érintett településnek és kistérségnek meg kell fontolnia a társadalmi, gazdasági, és munkaerő-

piaci, valamint kulturális okokra visszavezethető emberi erőforrásokkal kapcsolatos 

reprodukciós problémájának megoldási eszközeit.” 24 A legmagasabb a csökkenés a 25-39 

éves korosztály körében a régión belül a szigetvári, komlói, hegyháti járásban figyelhető meg, 

ez utóbbihoz tartozik a mikrotérség is. 
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3.1.6.2  Etnikai összetétel 

„Az ország megyéi közül Baranyában vallották magukat a legnagyobb arányban (13,7%) 

valamely hazai nemzetiséghez tartozónak az utolsó népszámlálás alkalmával. Közel 53 ezer 

fő vallotta magát valamely hazai nemzetiséghez tartozónak 2011-ben, számuk 24 százalékkal 

bővült egy évtized alatt. A megyék közül Baranyában éltek a legnagyobb számban és 

arányban a német és a horvát nemzetiséghez tartozók, valamint a cigány nemzetiségűek 

aránya is meghaladta az országos átlagot. A teljes népesség és a roma népcsoport gazdasági 

aktivitásában is sajátos különbségek figyelhetők meg. Ebben szerepet játszik a korösszetétel 

és az iskolázottság számottevő eltérése. A roma népességet alacsony aktivitási szint jellemzi, 

azaz a foglalkoztatottak alacsony arányát magas munkanélküliség kíséri. Míg a teljes 

népesség 36,8%-a foglalkoztatott volt a legutóbbi népszámlálás idején, addig a romáknak 

csupán 18,8%-a. A cigány nemzetiség aránya a második legmagasabb a sellyei (16,1) után a 

hegyháti járásban 11,9 %” 21 Települési nemzetiségi összetétel a 2011-es népszámlálás 

önbevallás alapján készült összegzése alapján (emiatt az adatok torzítanak). 

 

Település cigány nemzetiségű német nemzetiségű román nemzetiségű 

Alsómocsolád 7 fő 22 fő - 

Bikal - 98 fő - 

Mágocs 214 fő 314 fő 9 fő 

Mekényes 6 fő 22 fő 3 fő 

Nagyhajmás 54 fő 29 fő - 

 

Kisebbségi önkormányzat alakult a 2014-es választások után: 

Bikalon német, Mágocson cigány és német, Nagyhajmáson cigány és német. 

 

3.1.6.3 Képzettségi szint 

Fontos mutató az iskolai végzettség, ami szintén negatív képet mutat.  A 2011-es járási adatok 

szerinti 11 837 főből 211 nem rendelkezik semmilyen iskolai végzettséggel, a maximum 8 

általános osztályt végzettek száma 6019 fő, a középfokú végzettséggel és érettségivel 

rendelkezők 4846-an vannak, míg felső fokú végzettséggel csupán 761 fő rendelkezik. Ezen 

adatok szerint a népesség 53 %-nak van alacsony iskolai végzettsége. A mikrotérség 

településein a lakosság fele csupán általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ami 

munkaerőpiaci szempontból nagyon előnytelen.  Alig több, mint 100 főnek van 
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érettségije, vagy felsőfokú végzettsége.  Speciális probléma (de nem csak a cigány 

népességhez köthető) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magas 

aránya.  

A  vállalkozói kérdőívek és interjúk alapján szakemberhiány van a gépészeti szakmákban: 

hegesztő, gépi forgácsoló,géplakatos, esztergályos, NC és CNC programozó, karbantartó, 

gépszerelő, az építőiparba: kőműves, villanyszerelő, a mezőgazdaságban: állatgondozó, mg 

gépszerelő. Munkaerőigény prognosztizálható a szociális ápolás-gondozás területén is. 

 

3.1.6.4  Intézményi ellátottság az oktatás területén a mikrotérségben 

Öt településünk közül két helyen van óvoda és iskola: Bikalon és Mágocson. 

Óvodai nevelés 

Óvodai nevelés két helyen folyik. A mágocsi székhelyű Bokréta Óvoda társulási formában 

működik.  A társulás fenntartói Mágocson kívül az alsómocsoládi, a mekényesi és a 

nagyhajmási önkormányzatok.  A bikali óvodásokat elsősorban a Bikal, Egyházaskozár, 

Hegyhátmaróc, Szárász, Tófű önkormányzatai által társulásban működtetett Egyházaskozári 

Óvoda Bikali intézmény egysége  fogadja. Mindkét helyen van német nemzetiségi nevelési 

program is. 

A fejlesztési terv az óvodai ellátás területén a következőket emeli ki: 

Bikal Óvoda: A 3 – 7 éves populációt vizsgálva a település óvodai kapacitása átlag 23%-kal 

meghaladja a következő 5 évben az ellátásra jogosultak számát. A helyzetelemzés adatai 

viszont azt is mutatják, hogy az óvoda kihasználtsága települési szinten 83%-os, és más 

településről is 17 gyermek jár az óvodába. 

Mágocs Óvoda:  A 3 – 7 éves populációt vizsgálva a település óvodai kapacitása átlag 24%-

kal meghaladja a következő 5 évben az ellátásra jogosultak számát. A helyzetelemzés adatai 

viszont azt is mutatják, hogy az óvoda kihasználtsága települési szinten 81%-os.  

6 évesnél fiatalabb népesség az óvodával nem rendelkező településeken:  

Alsómocsolád 10 fő 

Mekényes 11 fő 

Nagyhajmás 25 fő 

A feladat ellátási terv a gyermeklétszám függvényében egyedül Nagyhajmás esetében tartaná 

indokoltnak óvoda működtetését és ott javasolja, hogy amennyiben nem kerül sor óvoda 

működtetésére a gyermekek utaztatásának megszervezése szükséges. 
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Általános iskolai oktatás 

A mikrotérség közoktatási rendszerében a legjelentősebb a Mágocsi székhelyű  Hegyháti 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Ide járnak a mágocsi, alsómocsoládi, 

mekényesi, nagyhajmási gyerekek. A gyereklétszám itt is folyamatosan csökken.  

A Baranya megyei köznevelés fejlesztési terv az alábbiakban mutatja be a várható helyzetet: 

 
25 

Problémaként jelentkezik, hogy integrált oktatási rendszerben dolgozva magas a hátrányos 

helyzetű gyermekek száma. A mágocsi iskolában az idei tanévben 69 hátrányos helyzetű és 

49 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló oktatása folyik. Ugyanakkor gyermekpszichológus 

alkalmazására csak ez év októberéig van lehetőség. Az iskolában 1992 óta működik a 

művészeti képzés. Jelenleg 42 fő jár zeneiskolába. Az iskola pedagógiai programja kiemeli a 

nemzetiségi oktatás, a művészeti nevelés, a tömegsport, a digitális írástudás fejlesztés és a 

személyiségfejlesztés szerepét. A magatartási problémák kezelésére 2011/12-es tanévben 

bevezették a ViTT (Viselkedés Támogató Tanítása) módszert.  26 

A mikrotérségben telephelyként Bikalon is működik közoktatási intézmény, a Hegyháti 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Egyházaskozár-Bikali Tagintézményének 

Bikali Telephelye, ahol alsó tagozat működik. Itt a létszám 2000 óta 88-ról 76 főre csökkent.  

A bikali felső tagozatos gyerekek Egyházaskozárra járnak. Itt 103-ról 77 főre csökkent a 

létszám. 

A tendenciákat a fenti dokumentum itt így mutatja be: 

Az általános iskolai helyzet a komlói tankerületben: 
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25 

A KLIK által fenntartott feladat ellátási helyek kihasználtsága a tankerületben 65%-os.  

70%-os kihasználtság alatt működik:  

Hegyháti ÁMK Bikali Általános Iskolája 56%  

Hegyháti ÁMK Egyházaskozári Általános Iskolája 54%. 

A nyugdíjasok alkalmazására vonatkozó jogszabályi környezet változása jelentős problémát 

okozhat a településeinket ellátó mindegyik iskolánál, mert az osztályszámok csökkenése, bár 

érinti a pedagógus státuszokat is, de középtávon a nyugdíjba vonuló főállású pedagógusok 

száma mindkét  tankerületben nagyon magas. A jogszabályi megfelelés érdekében és a 

további tervezéshez szükséges a szakos ellátás feltérképezése is. Hiány van technika szakos 

tanárokban, pedig a szakmunkáshiány és a célszerű pályaorientáció miatt nagyon fontos lenne 

az ezen a területen való érzékenyítés és ismeretek adása. 

 

 

Középfokú képzés: 

A középfokú képzésnek volt múltja a településen: 1884-ben nyitották meg Mágocson az ipari 

iskolát, amely a település harmadik oktatási intézménye lett. 1887-ben itt kezdte meg 

működését a megye első agyagipari iskolája. Az oktatást könyvtár és egy teljesen felszerelt 

mintaterem-műhely is segítette.  A mágocsi fazekasok termékei messze földön híresek és 

keresettek voltak. Ma a továbbtanulásra helyben csupán egyetlen lehetőség adódik, Mágocson 

lehet érettségit szerezni az Ámbédkar Gimnázium kihelyezett tagozatán (Dr. Ámbédkar 

Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Felnőttoktatási Általános Iskola). 2008-

tól indult újra középfokú képzés.  Az érettségire való felkészítést a sajókazai Dr. Ámbédkar 
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Gimnázium és Szakképző Iskola végzi. A tervek szerint az érettségire való felkészítés mellett 

a szakképzés újbóli elindítását is tervezik, elsőként a szociális, majd a gépipari területen. 

 

Speciális problémák: 

A Sásdi Tankerület Esélyegyenlőségi Terve viszonylag friss adatokkal szolgál a speciális 

problémákat illetően. A tankerületben nagyon magas a hátrányos helyzetű (58%) és a 

halmozottan hátrányos helyzetű (39%) tanulók aránya. A 2013 évi kompetencia mérés 

eredményei országos és településtípusonkénti összegzésben elmaradást mutatnak. Emiatt 

nagyon fontos 2 területen a fejlesztés: az egyik a kompetenciafejlesztés, a másik pedig a 

pályaválasztási orientáció és motiválás. Az esélyegyenlőségi tervben rögzített feladatok 

megvalósítását segíti az iskolánként, illetve tagintézményenként létrehozott Esélyegyenlőségi 

Kör, amely széleskörű partnerségben más intézményekkel figyelemmel kíséri a fejlesztendő 

területeket, javaslatokat tesz segítő programokra. 27  

3.1.6.5 Hagyományok 

Településeink őrzik a régi hagyományokat több területen is. Fellelhető ez az építészeti 

értékekben, a megőrzött tárgyakban, a szokásokban és az ezeket felelevenítő rendezvényeken. 

Településeink közül Mágocson található egy gazdag Helytörténeti Gyűjtemény, Bikalon és 

Nagyhajmáson pedig tájház, melyek bemutatják a térségre jellemző gazdálkodási és 

népművészeti hagyományokat, viseleteket. A bikali gyűjtemény különlegessége a „Béke a 

háborúban” című 6 kötetes album, mely az 1942-ben Hamburgból a bombázások elől Bikalra 

mentett gyermekek itteni tartózkodásáról készült, de nemcsak az ő útjukat, hanem az akkori 

életet is gazdagon illusztrálja. A nagyhajmási tájház a hagyományos viseletek, konyha és 

szobaenteriőr mellett a gazdasági eszközök nagyon széles tárházát is az érdeklődő elé tárja.  

A Mágocsi Helytörténeti Gyűjtemény különlegességei: az egyházi szoba, Kodály Zoltán 

mágocsi látogatásáról és Balatoni Mátyás zeneszerzőről őrzött tárgyak és  emlékek, valamint 

a  régi mesterségek eszközei. Itt kapott helyet a Helyi Értéktár Szoba is. A Mágocsi Bokréta 

Óvoda egyik kiemelt óvodapedagógiai programja „Hagyományápolás élményszerűen” 

címmel zajlik. Az óvoda és az iskola a német nemzetiségi hagyományokat is őrzi. A Mágocs 

Jövőéjért Közalapítvány 1993-ban jelentette meg a helység krónikáját Mágocs címmel, amit  

a 2001-ben megjelentetett   Mágocs 1251-2001 című kiadvány követett a település 

történetének bemutatásával.   

Az Alsómocsoládon működő Helyi Értéktár  Bizottság, a folyamatos értékőrző munkát már 

önálló kiadványban is bemutatta, melynek címe az „Ezerarcú Alsómocsolád”. Helytörténeti 
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adattárat, Pesti János tollából tájszótárt, évente Kalendáriumot jelentet meg a település.                                                                                                                                        

Bikal  önálló kötettel van jelen a Száz magyar falu könyvesháza sorozatban.  

Hagyományőrző rendezvények: A Mágocsi (Hegyháti) Szüret  jelentős kulturális rendezvénye 

a településnek és a térségnek, amely minden év szeptemberének második szombatján kerül 

megrendezésre, a Mediterrán ősz megyei szintű rendezvénysorozat keretében. Ennek szokásos 

egész napos műsora: a kézműves vásár, a mezőgazdasági bemutató, valamint játszóházak, a 

színes kulturális értékeket bemutató előadások, a szüreti felvonulás – amikor a település 

utcáin táncos felvonulást tartanak a szüreti bálozók – és természetesen az elmaradhatatlan 

szüreti bál, amelynek keretében a mágocsi és vidéki hagyományőrző táncegyüttesek, valamint 

énekesek lépnek fel. Évek óta visszatérő jelentős esemény a Hegyháti Beat - Rock Fesztivál. 

Mágocs ad otthont az évente megrendezésre kerülő Polgárőr Halászléfőző Versenynek is. A 

települések Falunapokon elevenítik fel a régi hagyományokat pl.: Sváb lakodalmas. Emellett 

Bikalon és Nagyhajmáson német nemzetiségi disznóvágást rendeznek évente. Nagyhajmáson 

és Mágocson német és roma nemzetiségi napot szerveznek rendszeresen. 

Ugyancsak említést érdemel a Bikali Halászléfőző Verseny, ami második éve már 

mikrotérségi is egyben. 2008 óta Alsómocsolád ad otthont a falugondnoki szolgálatot 

megálmodó és megvalósító Kemény Bertalanról elnevezett díjátadónak minden év tavaszán, 

ami egyben a Falufejlesztési Társaság országos szakmai rendezvénye. A legrégebbi ma is 

aktív civil szervezet a térségben az Alsómocsoládiak Baráti Köre 1986-ban alakult, 1991 óta 

bejegyzett szervezetként igyekszik egységbe tömöríteni a falu lakosságát, valamint az innen 

elszármazott, de a községért tenni képes értelmiségieket, illetve minden jó szándékú embert. 

Évente megrendezik az elszármazottak találkozóját, a Baráti Kör Találkozót, mely 

hagyományosan a Szüreti nappal kapcsolódik össze. Gazdagodik a térségi rendezvények köre 

is: 2014 óta Nagyhajmás Mikrotérségi Focikupát szervez, 2015-ben pedig hagyományteremtő 

szándékkal indult el a Mikrotérségi Családi Nap, amely a későbbiekben minden évben másik 

településen kerül megrendezésre. 2015-ben készült először közös Eseménynaptár is, melyet 

az Észak-Hegyháti Hírmondó mellékleteként minden család megkapott a mikrotérségben. 

 

3.1.6.6 Civil társadalom 

„A Baranyai-hegyhát civil szférája mind a funkciók mind a tevékenységek tekintetében 

sokszínű. Az olyan „klasszikus” szervezetek mellett, mint a nyugdíjas és ifjúsági klubok, 

sportkörök és egyesületek, kertbarátok, a helyi kulturális hagyományok felélesztését vagy 

megteremtését szolgáló csoportok, egyesületek, vagy éppen a polgárőrség, megtalálhatók az 

oktatás, egészségvédelem, faluszépítés és településfejlesztés területén tevékeny alapítványok, 
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egyesületek, és a fiatalokat a demokrácia, a helyi politizálás szabályaira nevelő gyermek- és 

ifjúsági önkormányzatok.” 28 A Hegyháti Járás aprófalvas térség, a civil szervezetek döntő 

többsége az oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális intézményekkel, értelmiségi 

potenciállal rendelkező mikrotérségi központokban tevékenykedik, legnagyobb számban 

természetesen Sásdon.  A mikrotérségre vonatkozóan árnyaltabb a kép: Mindegyik 

településünkön jellemző a polgárőrség, a faluszépítő egyesület, és valamilyen sportklub, de az 

utóbbi években a civil törvény szigorodásával szinte csak ezek maradtak, illetve Mágocs és 

Bikal több bejegyzett, de változó aktivitással dolgozó civil szervezettel rendelkezik, 

Alsómocsolád pedig sajátos szerepet vállalt fel. A település a térség példaadó civil központja, 

nem csak azért, mert a háromszáz lelkes községben tizenegy, a legszélesebb feladatkört lefedő 

egyesület, közhasznú társaság, alapítvány, kulturális és érdekvédelmi szervezet dolgozik 

aktívan, hanem elsősorban azért, mert az elkötelezett civilek a falu és a mikro-térség jövője 

érdekében szorosan együttműködnek a települési önkormányzattal, a gazdasági szereplőkkel, 

több térségi kezdeményezésük van a térség civil társadalma irányába. 

 

3.1.7 Gazdasági helyzet 

A KSH 2013 év végi összegzése szerint a régió nem tudott kilépni a rendszerváltás utáni 

időszak mélyrepüléséből, és a 2008 évi gazdasági válság is újabb visszaesést hozott. A megye 

egészére vonatkozóan 2012-es adatok szerint az egy főre jutó GDP 1 500 000 Ft alatt volt a 

2011-es évben. Hosszabb időtávon Dél-Dunántúl és Dél-Alföld pozíciója is nagyobb 

mértékben romlott, mint a fejlettségi sorrend végén álló Észak-Magyarországé és Észak-

Alföldé. Így a vidéki régiók egy lakosra jutó GDP-je közötti különbségek csökkentek 2000–

2011 között. 2010 - óta azonban ismét erősödni kezdtek a vidéki régiók között permanensen 

jelen lévő térségi különbségek: az országos átlag 68,4 %-a 2010-ben és 66,6 %-a 2011-ben 

(romló tendenciát mutatva.) A külföldi tőke megtelepedési esélye a Dél-Dunántúlon pedig 

ebben az időszakban sem érte el a 2%-ot. Egyedül az agrárágazati invesztíció volt átlagon 

felüli. A mezőgazdasági terület legnagyobb része (régiónként 75–88%-a) szántó, amely a 

legnagyobb arányban Dél-Dunántúlon található, így hiába nagy a földterület, de a 

foglalkoztatáshoz kevésbé tud hozzájárulni. Az ipari termelés területén változatlanul Közép-

Magyarország termelési potenciálja a legmagasabb, és Dél-Dunántúl részesedése a 

legalacsonyabb. Az egy lakosra eső mérték csupán  az országos 51,5 %-a. A termelékenységi 

mutatók is gyengék: amíg az egy alkalmazottra jutó ipari termelés országos átlaga: 43,3 millió 

Ft, addig ez a szám Dél—Dunántúli Régióban csupán 27,6 millió, amivel a régió az utolsó 

előtti helyen áll. 29 
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A megyei helyzet bizonyos tekintetben még rosszabb. 

A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepciót megalapozó helyzetelemzés tovább árnyalja 

ezt a helyzetet: 

„Az egy főre jutó bruttó hazai termék(GDP) összegét tekintve Baranya megye pozíciója  

csaknem 10%-ot romlott az országos átlaghoz képest a 2000 és 2010 közötti időszakban. 

2010-ben Baranya megyében az 1 főre jutó bruttó hazai termék az országos átlag 67,6 %-a 

volt, míg 2007-ben még 71,1%-a, jól látszik, hogy folyamatos a csökkenés. A megye az 

ország 19 megyéje közül a 13. az egy főre jutó GDP sorrend alapján 2010-ben, ez a pozíciója 

jellemző évek óta”. 

„2011 évhez képest a megye országos megyesorban elfoglalt utolsó helye, melyen Nógrád 

megyével osztozik, az ipari termelés népességarányos mutatószáma alapján nem változott. 

2012 év január és júniusa között mintegy 373 ezer forint ipari termelési  érték jutott a megye 

egy lakosára, ez az országos átlag nem egészen egyharmada.” 

„Baranya megye gazdasági potenciálja Pécsett összpontosul, a leszakadó, periférikus helyzetű 

térségek rossz gazdasági mutatókkal rendelkeznek. Ezen térségek fejlesztésének egyetlen 

esélye a területileg integrált, komplex programokkal történő megújulás (például Ős-Dráva 

program)” 30 

 

A 2014-es KSH összefoglaló szerint 2013-ra a helyzet tovább romlott az egy főre eső GDP 

csupán az országos átlag 65,8 %-a. 

31 

Míg Baranya népességszáma 2011-ben az ország népességének 3,9 %-a, az ország bruttó 

hozzáadott értéknek mindössze 2,7 %-a teremtődik meg a megyében. Ennek ágazatonkénti 

megjelenése azt mutatja, hogy mára a legerősebb hozzáadott érték teremtő ágazattá a 

mezőgazdaság vált. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 6 %-át reprezentálja az 

országos eredménynek. Ugyanakkor az ipar tekintetében a megye az országos részesedés 2,1 
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%-a, tehát alig fele a népességarány tekintetében várható arányszámnak. Ennél is 

alacsonyabb, 1,8 % a feldolgozó ipar, jól mutatva azt a hosszú ideje tartó, s mára kifejezetten 

súlyos leépülést, amelyet a megye ipara elszenvedett. Még a Pécs súlya miatt kiemelkedőnek 

tartott szolgáltatások (közigazgatás, oktatás, és humán-egészségügyi szolgáltatás) aránya sem 

éri el az országon belül a megye népességarányát (3,6 %), ahogy a művészet és a szabadidő 

szolgáltatásoké sem. (3,2%). 32 A fő gazdasági ágazatok, azok fejlődési irányai, 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, üdülés, idegenforgalom, vízgazdálkodás, ipar, szolgáltatás.  

2008 és 2012 között a települések nagy részén Baranyában 149 településen egyáltalán nem 

történt lakásépítés. 

 

3.1.7.1 A járás gazdasági bázisának vizsgálata  

A Hegyháti járás még a Baranya megyei járások között is speciális sajátosságokat mutat: a 

gazdasági szerkezetben az országos viszonyokhoz képest is nagyságrendileg magasabb az 

agrárjellegű vállalkozások aránya. ( A kistérségben /ma járás az arányszám 26,8 % , míg az 

országos átlag 3,3 %). Jellemzően a gabonatermelés és a mikrotérségen belüli 

vállalkozásoknak köszönhetően a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha tenyésztés a jellemző. 

Speciális tény az is, ami a vidéki Magyarországon, néhány nagyvárostól eltekintve ritka, hogy 

a fémfeldolgozással, megmunkálással foglalkozó vállalkozások szerepe átlagon felüli. A 

kistérségben a vállalkozások 9,4 % tartozik ebbe a körbe, míg az országos átlag is csak 8,8 % 

Mágocs, Sásd, Mindszentgodisa ilyen profilú vállalkozásai ugyanakkor jelentős szakmunkás 

hiánnyal küzdenek, és ha erre a problémára nem találunk gyors megoldásokat, akkor még ez a 

kiemelt ágazat is komoly leépülést szenvedhet el. 33 

A Hegyháti Járásban élők foglalkoztatási lehetőségeit, az itt működő vállalkozások 

megerősödésének, fejlődésének esélyeit jelentős mértékben rontja az a tény, hogy a környező 

centrumok (Pécs, Dombóvár, Kaposvár, Szekszárd, Bonyhád, Komló) gazdaságának 

regenerálódása sem ment végbe olyan mértékben, hogy dinamizálni tudná a környező, 

stagnáló vagy éppen romló helyzetű aprófalvas térségeket. A kutatások egy jellegzetes 

fogalommal a „munkarőpiaci árnyékhelyzettel” jellemzik a térséget. 34 

 

3.1.7.2 A mikrotérség gazdasági öröksége, sajátosságai 

A rendszerváltás előtti időszakban a mikrotérség településein a hagyományos vidéki gazdaság 

jellemzőit találjuk.  A legnagyobb foglalkoztatók a térségben a Láng Gépgyár Dombóvár, a 

Mezőgép Mágocs, a Bikali Állami Gazdaság és a Termelő Szövetkezetek voltak. 
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Mágocson az egykori Mezőgép telep területén északnyugatra az ipari termelés, a TSZ major 

egykori területén, a településtől délkeletre az agráripari terület felhasználás a jellemző. A volt 

TSZ major területéhez kötődően állattartást, takarmánygyártást, mezőgazdasági gépjavítást 

végeznek. Az agráriumban a nagyüzemi gabonatermelés mellett a szarvasmarha, baromfi és 

nyúltenyésztésnek vannak meghatározó szereplői (K-Agro Kft, Y Pulyka, ANASZ Mg 

Szövetkezet és mellettük több kisvállalkozás). A 11 tóból álló tórendszer megfelelő hátteret 

ad a haltenyésztésre, amivel szintén több kisvállalkozás foglalkozik.  Az ipari területen 

található vállalkozások részben küldföldi tulajdonúak, fő profilként a gépgyártás és javítás, 

tartálygyártás, a klímaberendezések gyártása, fémmegmunkálás a jellemző (Magnet Kft., 

Cabero Kft, Edelstahlservice Kft, Mágfék Kft., Mágocsi Ferro Kft.). A Mágocsi 

Önkormányzat hosszú távú céljai közé tartozik az ipari terület ipari parkká történő fejlesztése. 

 A korábban a Bikali Állami gazdasághoz tartozó Alsómocsolád közigazgatási területén lévő  

halfeldolgozó üzem ma a PICK Szeged Zrt. gyártóüzeme. Az ugyancsak a településen 

található takarmánygyártóval és sertésteleppel ma a legtöbb munkahely a mikrotérségben 

ezen a településen található.  

A fenti jelenleg is működő ágazatok egyik legnagyobb problémája a képzett munkaerő 

hiánya.  

A mikrotérség még egy területen bír jelentős gazdasági potenciállal, ez a turizmus. Két 

település ezen a területen is kiemelkedik: Alsómocsolád és Bikal. A bikali Puchner 

Kastélyszálló és Reneszánsz Élménybirtok egyedülálló középkori tematikus park, mely 

egyediségével, tudatosan fejlesztett programkínálatával közel 70 000 vendégéjszakával mára 

a régió 3. legjelentősebb idegenforgalmi látványossága. Vállalt küldetése a tradíciók 

élményszintű ápolása korhű környezetben, de emellett klasszikus wellness szolgáltatásokat, 

rendezvényszervezést, konferenciaturizmust is magas szinten kínál. Alsómocsoládon a 

Kölyök Fészek Erdei iskola 12 modulból álló gazdag programlehetőségeivel, az Interaktív 

Tárház természettudományos különlegességeivel, az itt kipróbálható Boeing szimulátorral és 

a 346 fős településen évente közel 5000 vendégéjszakát eltöltő látogatókkal a maga 

kategóriájában országosan is élen jár. A horgászturizmusban Mágocs jelent különleges 

kínálatot, de a településeken megtalálható kiterjedt tórendszer itt is további lehetőségeket 

tartogat. A szép természeti környezet miatt a térség többi települése is tudna ebben az 

ágazatban komplex fejlesztésekkel továbblépni (Mágocs Ibolya völgy borospincéi, Mekényes 
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és Nagyhajmás a helyi kézművességre és a háborítatlan környezetre alapozott komplex 

fejlesztéssel, öko – és falusi turizmussal). 

Az önkormányzatok adatszolgáltatása szerint jelenleg: Mágocson 140, Bikalon 40, 

Alsómocsoládon 33, Nagyhajmáson 26, Mekényesen 6 vállalkozás működik. 

3.1.7.3 Foglalkoztatottság 

A legfrissebb adatok szerint a mikrotérség foglalkoztatottsági problémáit az országoshoz 

hasonlóan a fiatalok és az idősebb korosztályok munkanélkülisége, a több generációs 

munkanélküliség, az aluliskolázottság, a rossz egészségügyi és szociális körülményekből 

fakadó hátrányok és az adatokkal csak áttételesen alátámasztható motiválatlanság jellemzi. 

A 25 év alatti fiatalok munkanélkülisége nagyobb problémát jelent, mint az idősebb 

korosztályoké. 

A munkanélküliek döntő többsége legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 

de egytizedük még azzal sem. 

A járási szintű munkanélküliségi ráta a járási hivatal adata szerint 15,8% 

Mikrotérségi adatok: 35 

 

3.1.7.4 Munkalehetőségek 

Munkalehetőségeket a kistelepüléseken szinte csak az önkormányzat vagy a közmunka 

jelent, az egyetlen nagyobb település a közel 2500 fős kisváros Mágocs esetében is csak 

néhány fő találhat helyben a korosztályának, érdeklődésének, végzettségének megfelelő 

munkát. Alsómocsoládon a korábban említett három nagyfoglalkoztató és az önkormányzati 

intézmények és közmunka programok miatt nagyobb a munkahelykínálat, de itt is megjelenik 

a legkirívóbb probléma, mely szerint a helyben élők számára ez egy behatárolt kínálat.  A 

kínált munkahelyek nem kedveznek a magasabb és speciális végzettségűek számára. A térség 
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mezőgazdasági vállalkozásai valamint az ipari területen nagyobb számban megjelenő 

fémmegmunkálással gépgyártással és javítással, tartálygyártással foglalkozó cégek 

ugyanakkor nagyon nehezen találnak képzett és motivált munkaerőt. A kereslet és 

kínálat összehangolása információ megosztással, a hosszabb távra kiható hatékony 

pályaorientációval fejleszthető. Potenciális lehetőségeket hordoz a térségben eddig is 

hagyományosnak tekinthető mezőgazdasági termelés és helyi termékek előállításának 

innovatív bővítése és összekapcsolása a közétkeztetéssel és a turizmussal lehetne alapja a 

továbblépésnek. 

 

3.1.8 Egészségügyi és szociális helyzet, ellátási formák 

3.1.8.1 Egészségügy 

Az egészségi állapot az egyik legalapvetőbb életminőségi jellemző. Befolyásolják a genetikai 

meghatározottságok, az életkörülmények és az ellátórendszer elérhetősége és minősége. 

Ugyanakkor vannak speciális tényezők is melyekre fontos figyelemmel lenni. 

„Az egészségi állapot legfontosabb gazdasági meghatározói között említhetjük a jövedelmi 

helyzetet és azok egyenlőtlenségeit, illetve a foglalkoztatás jellemzőit”. Térségünk ebből a 

közelítésből veszélyeztetett. 

 

Számos tudományos bizonyíték támasztja alá azt is, hogy a lakóhelyi környezet, a 

lakáskörülmények szorosan összefüggenek az egyének egészségével.  Az Egészségjelentés 

2015. összefüggéseket jelenít meg az alábbi területeken: 
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„A szociális integrációt közvetítő, az egyént körülvevő szociális háló négy tényezőn keresztül 

befolyásolhatja az egészséget: (i) a társas támogatottság,(ii) a referencia személyek, vagyis 

mások befolyása, (iii) a közösségi részvétel; (iv) a társadalmi erőforrásokhoz és anyagi 

javakhoz való hozzáférés” 

A térségünkben is problémaként jelentkező munkanélküliség külön kiemelésre került: „A 

munkanélküliség többek között a korai halálozások számának növekedéséhez vezethet, az 

anyagi biztonság elvesztése nehezen kezelhető konfliktusokat, stresszt okozhat, a növekvő 

szegénység egészségtelen táplálkozással, nem ritkán éhezéssel járhat együtt, lakhatással 

kapcsolatos problémák jelentkezhetnek, nőhet a lelki betegségek, elsősorban a depresszió (és 

az öngyilkosság) száma. A tartós munkanélküliség a felnőttkori egészség meghatározó 

tényezőire, így az egészségmagatartásra gyakorolt hatása egyértelműen negatív, a 

munkanélküliek között több a dohányos és az alkoholfüggő beteg. Ebben a populációban 

számos mentális és szomatikus betegség, így például a szív- és érrendszeri betegségek és a 

rosszindulatú daganatok is gyakoribbak, valamint a halálozás is magasabbak. A 

foglalkoztatottsággal kapcsolatos intézkedések kedvezően befolyásolhatják a 

munkanélküliség negatív hatásait. Ezek közé tartozik a leghátrányosabb helyzetű csoportok 

(roma munkanélküliek, szegregátumokban élők) munkaerő-piaci esélyeinek növelése, ennek 

érdekében foglalkoztathatóságot javító képzések biztosítása, szakmai képzésekkel egybekötött 

közfoglalkoztatási programok indítása, különösen a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetű 

térségek munkahelyteremtő beruházásainak támogatása. Látható tehát, hogy a gazdasági 

környezet igen sok tényezőn keresztül hathat az egészségre, így az egészség javítását és a 

viselkedés megváltoztatását célzó intézkedéseknek is célszerű valamennyire egyidejűleg, az 

elérhető legtöbb szereplő bevonásával, különféle beavatkozás típusokon keresztül hatni. „ 
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36 

Az egészségi állapotfelméréseket az Európai egészségfelmérés keretében vizsgálják (ELEF), 

de a KSH csupán általános adatokkal és összefüggésekkel szolgál ezen a területen. „Az 

egészség-magatartás szempontjából a regionális különbségek jórészt az adott terület 

társadalmi gazdasági különbségeit tükrözik vissza, ezért nem meglepő, hogy a halandósak és 

az egészségi állapot vizsgálata során is tapasztalt, az ország keleti részének és a Dél-

Dunántúlnak a nyugati régiókhoz viszonyított helyzete hátrányos. 37 

Az általános tendenciák mindemellett térségünkre is jellemzők. Magas szív és érrendszeri 

megbetegedések, daganatos, betegségek, rossz életmódbeli beidegződések: dohányzás, 

szenvedélybetegségek, mozgáshiány. Emiatt is nagyon fontos, hogy milyen az ellátórendszer 

helyzete,  a megelőzésben és a kezelésben elérhető lehetőségek. 

Az egészségügyi ellátás az a terület, ahol Mágocs térségi központi szerepköre a leginkább 

megnyilvánul. A város és környékének lakói számára az egészségügyi alapellátáson kívül 

számos szakellátás is elérhető. A kötelező egészségügyi alapellátás mellett az önkormányzat 

önként vállalta az általános laboratóriumi diagnosztika szolgáltatás ellátását is. Az 

intézmény ellátási körzete jelentős: Mágocs, Alsómocsolád, Nagyhajmás, Mekényes, 

Egyházaskozár, Tófű, Szárász, Hegyhátmaróc és Bikal települések tartoznak hozzá. A 

településen fizikoterápiás szakellátás is igénybe vehető ugyanezen települések számára. Az 

orvosi ellátást településeinken két felnőtt és egy gyermek háziorvosi körzetbe szerveződött. 
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Mágocsról hetente egyszer kijáró körzeti orvos biztosítja a székhelyen kívül 

Alsómocsoládon, Mekényesen és Nagyhajmáson is. Egyéb egészségügyi szolgáltatás, pl. 

gyermekorvosi - , fogorvosi- és üzemorvosi ellátás,  labor, fizikoterápia, gyógyszertár 

Mágocson érhető el.   Bikal esetében önálló, de vegyes gyermek és háziorvosi praxis 

működik.  Gyermek- és  felnőtt vegyes körzetet visz, patikát, üzemorvosi szolgálatot végez a 

helyi fiatal orvos. A Medicalcar vállalkozáson keresztül rendezvények egészségügyi 

biztosítása, magán mentőszolgálati ellátás és speciális egészségügyi programok pl. 

dohányzásról leszoktató  program is elérhető általa. 

A gyermekek és szülők számára az egészséges életkezdést segítő védőnői ellátás 4 település 

esetében egy védőnői körzetbe van szervezve Mágocs központtal. Vállalkozói formában 2 

védőnő látja el az alsómocsoládi, mágocsi, mekényesi, nagyhajmási családokat. Bikal az 

egyházaskozári védőnői körzethez tartozik, melyet a védőnő itt is vállalkozási formában lát 

el. Az egészségi állapotok tekintetében a legrosszabb a helyzet a hátrányos helyzetű családok 

esetében mutatható ki.   

 

3.1.8.2. Szociális szféra 

Az alapellátások tekintetében több változás történt az elmúlt két évben.  A családsegítést és a 

házi segítségnyújtás szakfeladatot korábban a kistérségi társulás szervezte, 2014. januárjától 

a Mágocsi Szociális Gondozási Központ vette át mind az öt településen.  2014. júniusától 

Bikal átkerült a komlói családsegítő szolgálat ellátási körébe. A 2014-es intézményi 

beszámoló szerint a házi segítségnyújtást a térségben átlagosan 72 fő vette igénybe. A 

célcsoportról elmondható, hogy az itt élő idősek létszáma, életkora és gondozási szükséglete 

évről évre emelkedik.  A családsegítés szakfeladat a 2014-es adatokat szerint a 

mikrotérségben 264 családot ér el. Mágocson 113, Alsómocsoládon 12, Bikalon 4, 

Nagyhajmáson 18, Mekényesen 17 családot érint. A  gyermekjóléti szolgálat gondozási 

tevékenysége összesen 41 gyermeket érintett rendszeresen és 119 eseti segítségnyújtás történt 

az öt településen. (Bikal esetében ez a feladatkör is átkerült komlóra az év júniusától). A 

mágocsi iskolában 2014 szeptemberétől iskolapszichológus is segíti a gyermekekkel való 

munkát. Általában a legnagyobb probléma a családok rossz anyagi helyzete, a szülők 

munkanélkülisége, a rossz lakáskörülmények, és ezekből fakadóan a rossz 

életvitelminták, családi konfliktusok, és a generációról generációra öröklődő „tanult 

tehetetlenség” motiválatlanság.  A drog és szeszesital fogyasztás komoly problémát jelent a 

településeken, veszélyes a gyermekekre nézve, akik egyre fiatalabb korban kerülnek 

kapcsolatba ezekkel a káros szenvedélyekkel.  
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A szociális étkeztetést Bikalon, Mágocson, Mekényesen és Nagyhajmáson, a Mágocsi 

Szociális Gondozási Központ végzi, Alsómocsoládon az Őszi Fény Idősek Otthona. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás keretében a 

mágocsi Gondozási Központ 2006 augusztus 01-től kiépítette a Jelzőrendszeres Házi 

Segítségnyújtást  450 fő számára, 24 órás ügyelettel.  2009. január 01-től a szolgáltatás 

átkerült a Sásdi Kistérségi Társuláshoz. A társulás megszűnésével 2015. januárjától a 

mikrotérség településein a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a támogatószolgálat 

működtetését a Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft végzi. a 2015. 

évben 146 jelzőkészülék (Mágocs 88, Bikal 23, Alsómocsolád 9, Mekényes 13, Nagyhajmás 

13) van üzemben a mikrotérségben. 

Falugondnoki szolgálat működik Alsómocsoládon, Mekényesen. 

Szakellátást két intézmény végez a mikrotérségben: 

Mágocson nagy múltra tekint vissza az idősek ellátása, 1977 őszén kezdte meg működését az 

Öregek Napközi Otthona. Mivel az ellátásra növekvő igény volt, ezért az épületet hamar 

kinőtte az intézmény. 1980-ban már 15 fő számára szállást is tudtak biztosítani. Az intézmény 

jelenlegi szolgáltatásai közé tartozó szociális étkeztetést 42 fő, a házi segítségnyújtást 32 fő, a 

nappali ellátást 30 fő veszi igénybe, 35 fő a bentlakó.  

2006 óta működik Alsómocsoládon az „Őszi Fény” Idősek Otthona Egyesített Szociális 

Intézmény, melynek keretében idősotthoni és nappali ellátást, szociális étkeztetést is 

biztosítanak. Az intézmény 42 fő számára biztosít bennlakásos lehetőséget 2-3 ágyas 

szobákban. Specializációik: demens/alzheimeres betegápolás, Parkinson-kóros betegápolás, 

magas vérnyomásos betegápolás, diabéteszes betegápolás, mozgásszervi betegápolás. 

Helyi Esélyegyenlőségi Programmal mind az öt település rendelkezik. Jelenleg a 

Mikrotérségi Unió és a települések partnerként vesznek részt a térségi esélyegyenlőségi 

program kialakításában. 

Halmozottan hátrányos helyzetű népesség: 

Az alacsony státuszú lakosok aránya településeinken magas: Alsómocsoládon 36,3 %, 

Bikalon 19,2 %, Mágocson 25,8 %, Mekényesen 41,7 %, Nagyhajmáson 44,7 %.                   

A kistérségben a 0-17 éves gyermekek 43%-a szegénységben él.                                       

2011-13.  között  a Gyerekesély porgram keretében Családi napközi működött Bikalon, 

Mágocson, Mekényesen, Nagyhajmáson. Jelenleg a korai képességgondozást nyújtó Biztos 

Kezdet Gyerekház a térségben csak Gerényesen érhető el, holott számos településen szükség 

lenne rá. „ Átgondolandó a roma dajkák, Biztos Kezdet szerű – a korai fejlesztést preferáló - 
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nevelési, közösségi színtér – Gyerekház, Gyereksziget – kialakítása (különösen azokon a 

településeken, ahol nem működik helyben óvoda), mely alkalmas lehetne az óvodába még be 

nem jutó hátrányos kisgyermekek és szüleik délelőtti, fejlesztő foglalkozásaira, együttléteire 

is. Elősegíthetné a nők foglalkoztatását, helyi önszerveződését, lehetőséget adna a 

családvédelem, családtervezés, egészségügyi szolgáltató háló összekapcsolására is. Mindez 

nem az óvoda versenytársa, hanem azzal – és az egészségügyi, szociális ellátással is - 

együttműködő egység lehetne.” 38 

„A szegénység ebben a kistérségben is összefügg a cigányság jelenlétével, de nem 

kizárólagosan roma probléma. Ahol roma és nem roma családok integráltan élnek (főleg a 

városokban, továbbá a mindszentgodisai és gödrei mikrotérségben), ott munkanélküliség nem 

magasabb a cigány, mint a nem cigány családokban, a gyermekeket taníttatják, a szülők 

törekvőek és motiváltak. Nagymértékű leszakadás ott tapasztalható, ahol a romák 

szegregátumokban élnek, így a Vásárosdombóhoz tartozó Ódombón, Kisvaszaron, 

Gerényesen, Nagyhajmáson és egyes utcákban, utcarészekben másutt is.” 39 

A mikrotérség települései közül háromban van ún. szegregátum. (Szegregátumnak 

minősülnek azok a területek, ahol az alacsony státuszú népesség aránya meghaladja a 40%-

ot.) Mágocs északi részén a Dombóvári utca, az Ady Endre utca és a „Horhó” alkotta 

városrész a KSH besorolása szerint szegregátum. A Helyi Esélyegyenlőségi Program szerint a 

településen élő roma lakosság 80 - 90- %-a állami transzferekből gazdálkodik, csupán 1-2%-

nak van állandó munkahelye. Ugyancsak nevesített szegregátum Nagyhajmáson a Fő utca (2-

11; 123-184; 198-202) szám alatti utcarészek. 40 Alsómocsoládon a "Sarok"; "Gödör" 

elnevezésű területek rehabilitációja 2015-ben a DDOP-4.1.2/B-13 „Szegregáció helyett 

integráció Alsómocsoládon” program segítségével megvalósult. 

 

3.1.8.3. Civil segítő háló 

A klasszikus országos lefedésű szociális támogatásokra szakosodott szervezetek közül a 

Caritas van jelen a térségben mágocsi székhellyel, de a térségre való kihatással. Időszakosan, 

programokban dolgozott itt a Máltai Szeretetszolgálat (Hitel-S program) és a korábbi európai 

uniós támogatásban élen járó civil szervezetek is sok területen vállaltak szerepet: Sásdi Faudú 

Egyesület, Alsómocsoládi Civil Ház Nonprofit Kft, Sásdi Kistérségi Ifjúsági programszervező 

Kerekasztal Egyesület. A legutoljára bejegyzett szervezet a Köz-Tér-Háló Alapítvány, amely 

a mélyszegénységben élő családok segítését felvállaló projekt kapcsán jött létre. Ide tartoznak 

még a szociális intézmények anyagi hátterét segítő alapítványok. Az ezen a területen dolgozó 
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szervezetek ismerik egymást hiszen két uniós pályázati program a Gyerekesély és a Köz-

Tér-Háló is működtetett szakmai kerekasztalokat a szociális területen. 

3.1.8.4. Korábbi felzárkóztató programok 

 “A Mikrotérségi menedzser az Észak-Hegyháton”, „Új szolgáltatások-fiatalok 

foglalkoztatása” regionális munkaerő-piaci program bemutatása - Alsómocsoládi Civil 

Ház Nonprofit Kft. 2003-2006 

 "Patrónus Program" -DDRMK 2007-2010,  Mágocs 

 Sorsfordító-Sorsformáló -DDRMK 2010-2011, Alsómocsolád 

 „Nekem 8” program - Képzés és foglalkoztatás a hátrányos helyzetűeknek -Sásdi 

Kistérségi Társulás, 2010-2011 

 „Első lépés”- Sásdi Kistérségi Társulás, 2010-2011 

 „Segítők segítője, a szociális szféra kapacitásfejlesztése” -HSZAK , 2011-2012 

 Hitel-S Program- Máltai Szeretetszolgálat, 2012-2013 

 „Legyen az esély egyenlő - esélyteremtés a Sásdi kistérségben” GYEP program, 2011-

2014 

 Köz-Tér-Háló a mélyszegénységben élők felzárkóztatásáért Alsómocsolád, Bikal, 

Mekényes, Nagyhajmás, 2012-2014 

Településeink folyamatosan részt vesznek a szociális földprogramokban, és élnek a 

közfoglalkoztatási programok nyújtotta lehetőségekkel. Alsómocsolád 13 , Bikal 11, Mágocs 

5, Mekényes 6, Nagyhajmás 2 alkalommal nyert pályázatot a földprogramok működtetésére. 

Három településünkön Alsómocsoládon, Bikalon és Mágocson van bejegyzett szociális 

szövetkezet, de ezek közül csak az Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet és a 

Bikali Brezik Szociális Szövetkezet aktív.  

3.2 SWOT elemzés 

A településenkénti SWOT elemzést a fiatalokkal való munkában egy projekt keretében 

fiatalok is  elvégezték. 

A Mikrotérségi Unió keretében az első évben lefolyatott szektoronkénti egyeztetések, a helyi 

vidékfejlesztési stratégia újratervezése, az öt település közös képviselőtestületi tréningje, a 

települések által a gazdasági programban és más stratégiai dokumentumokban (pl. Helyi 

Esélyegyenlőségi Programok 2014.)  megjelölt faktorokkal kiegészítve a térségre az alábbi 

összefogott elemzés fogalmazható meg: 
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Erősségek 

 táji értékek, szép természeti 

környezet, emberi léptékek 

 halastavak 

 gazdálkodási hagyományok 

 „termálvíz” 

 térségi turisztikai kínálat 

 szociális gondoskodás sokszínű 

formái 

 együttgondolkodás 

 kkv-k a mezőgazdaságban a gép-és 

építőiparban 

 pénzügyi támogató háttér 

 segítség a tervezésben cégek és 

civilek könyvelésében 

 kapcsolati hálók 

Gyengeségek 

 lakosságszám folyamatos csökkenése 

 helyi és térségi közlekedés 

 „szakképzett” munkaerő hiánya 

 fiatalok számára „elérhető” 

szórakozási lehetőségek 

 helyi értékek nem eléggé feltártak, 

ismertek 

 információhiány  

 motivációhiány 

 alacsony jövedelmek 

 szolgáltatáshiány , helyben elérhető 

mesterek és minőségi  szolgáltatások 

hiánya 

                       Lehetőségek 

 szakképzés újraindítása kapcsolódva 

az országos tendenciákhoz 

 vállalkozások „erősítése” a megnyíló 

támogatások elérésének segítése 

 közös energetikai projektek 

  önellátásra törekvés  

 térségi közösségi közlekedés 

fejlesztése  

 vonzás „térképek” pontosítása  

kamarai támogatással 

 felkészülés az egyre nagyobb 

számban itt élő és idevonzható 

időskorúak minőségi szolgáltatással 

való ellátására 

 gyorsforgalmi úthálózathoz való 

kapcsolódás lehetősége 

 

                       Veszélyek 

 kifelé irányuló migráció 

 pályázati források elapadása 

 együttműködések megszűnése 

 szenvedélybetegségek terjedése, 

illegális tudatmódosítók használata a 

fiatalok körében 

 a meglévő épületállomány romlása a 

kihasználatlanság miatt 

 szegénység terjedése 

 térségi társközponti szerepkör 

gyengülése 

 kvalifikált munkaerő, végzős 

diplomások elvándorlása 
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Az erősségek a természeti és környezeti gazdagságban és a még nem eléggé kihasznált 

együttműködések és kapcsolati hálók területén a legkiemelkedőbbek. Megtartásukhoz, 

gyarapításukhoz kapcsolódó legfontosabb feladatok: 

o térségi úthálózat, összeköttetések megerősítése, kibővítése (nem használható átkötő 

utak felújítása, használhatóvá tétele, bekapcsolása a turizmusba) 

o fiatalok bevonása a tervezésbe 

o civil társadalom erősítése és bekapcsolása a jövőformálásba 

o kitörési pontok tudatossá tétele, hozzájuk kapcsolódó komplex programok 

szisztematikus építése 

o térségi gondolkodás erősítése 

o ipari park cím elnyerése, a terület fejlesztése 

 

A lehetőségeket is érdemes ebből a szempontból megvizsgálni. Mivel fontos a térséghez 

kötődő, ahhoz ragaszkodó, itt helyben boldogulást kereső népesség tudatos támogatása, 

erősítése, ezért építve az ezen a területen meglévő értékekre, kiemelt figyelmet kell fordítani a 

o turizmusra, a hozzá kapcsolható helyi termékekre és az itteni tudás hasznosítására 

o  fiatalok bevonásával a már meglévő tudás és tapasztalat, a kapcsolati hálók tovább 

bővíthetők, erősíthetőek, de ehhez a belső „világítótornyokat” kell jól kijelölni, 

kommunikálni, tudatossá tenni. 

o  a tudatos értékfeltárás erősítheti a képzési rendszerben az erősségekhez való 

igazodást, a boldogulás már most látható területein tudatos építkezést 

o a jelenleg is meglévő szociális gondozási háttér pedig tovább bővíthető. 

A gyengeségek között megjelenő motiváció és információhiány enyhítése alapvető feladat, 

hiszen a meglévő lehetőségek sincsenek eléggé feltárva, kommunikálva, az ezekre épülő 

gazdasági lehetőségek sem ismertek széles körben és ez felerősítheti a veszélyeket, melyek 

általában is jellemzők, de a térség helyzetéből fakadóan már most is nagyon kitett ezeknek. 
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3. Jövőkép, célok , stratégiai irányok és kapcsolódó programok  

Továbblépve az előző munkarészekből ebben a fejezetben rögzítjük a jövőképet, a stratégiai 

célokat és irányokat, amely felé a térség haladni kíván.  Összefoglalóan mutatjuk be a 

konkrét cselekvési irányokat, melyeket azután programcsomagokban összegzünk. Itt 

rögzítjük a mostani állapot szerinti forráslehetőségeket is. 

Azt is elmondhatjuk, hogy néhány területen a programcsomagok mellett már cselekvési 

tervek (pl.: pályaválasztás),  sikeres programok (Családi Nap, Térségi Biciklitúra), konkrét 

kezdeményezések (menetrend módosítás), együttműködési formák (helyi termékek vására), 

kommunikációs felületek (honlap, facebook oldal, Hírlevél, lakossági Hírmondó) is 

megvalósultak.  

Ez az a fejezet, amely az együttműködések bővülésével, a megfelelő kommunikációs 

csatornák bejáratódásával, a hagyományteremtő rendezvényekkel, a pályázati és más 

forráslehetőségek kihasználásával folyamatosan változni: aktualizálódni, fejlődni fog. 

 Az egyes programcsomagok gazdái a szakterületi munkacsoportok, a munkaszervezet, egy-

egy térségi civil szervezet vagy hálózat lehetnek. Az így kialakuló projekteket viszont már új 

dokumentumokban cselekvési tervekben rögzítjük, melyek  a mindenkori stratégia mellékletei 

lesznek. 

3.3.1 Jövőkép: „A helyi gazdaság bázisára építő, élhető, fejlődő, lehetőségeket biztosító 

mikro térség az Észak - Hegyháton, amely épít az itt élők tudására, számít a fiatalokra, és az 

idősek tapasztalatára, vonzása a hagyományban és az innovációban, a megőrzött táji 

értékekben és a legmodernebb technológiákban , de leginkább az emberben rejlik.” 

 3.3.2 A mikro térségi fejlesztési program kiemelt céljai és forráslehetőségek: 

 Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása - Gyerekház, Gyereksziget, Tanoda, 

tehetséggondozás  

Forráslehetőségek: 

- EFOP 1.4.2 – Integrált Térségi Gyerekprogramok - Járási szinten - 

Gyerekesély Program folytatás 

- EFOP 3.3.1-15 Tanoda programok támogatása  

- Baranya megyei TOP 1.4 – Helyi intézmények közszolgáltatásának fejlesztése 
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 A jövő generáció bevonása a tervezésbe, közös jövőkép - kiszámítható jövő – térségi 

életpályák, ifjúsági terek kialakítása. 

Kidolgozva: V. programcsomag - Élhető térség/ JÖHET - „Jövőt helyben térségben” a  

fiatalok bevonásával 

Forráslehetőségek: 

- EFOP 1.2.2 – Ifjúsági Programok támogatása 

2. Tudatos képességfejlesztés és megtartás - alapképzés, szakképzés, felnőttképzés, az 

önkormányzatok, a szülők és a vállalkozások, szakmai szervezetek  bevonásával. 

Mikrotérségi képzőközpont és bemutatóhely. 

Forráslehetőségek: 

- Baranya megyei TOP 5.1 – Paktumok 

- Baranya megyei TOP 5.2 – Komplex programok 

3. Kommunikáció, kooperáció, koordináció a települések és szektorok között, hatékony 

információáramlás elősegítése 

4. A helyi gazdaság erősítése, a jövedelmek helyben tartása 

Kidolgozva: II. programcsomag - Fejlődő térség/ Gazdaságfejlesztés: helyi 

erőforrások és összefogás 

Forráslehetőségek: 

- TÁMOP 5.5.8 – Modellprogram a szociális szövetkezetek hálózatosodása 

érdekében 

- Vidékfejlesztési Program – Rövid Ellátási Láncok alprogram 

- Baranya megyei TOP 5.1 – Paktumok 

- Baranya megyei TOP 1.1 – Helyi gazdaság, infrastruktúra fejlesztése 

- Vidékfejlesztési Program/ Leader Program  

5. A térségi vonzerők fejlesztése a turisztikai potenciál közös kihasználására  

Forráslehetőségek: 

- Baranya megyei TOP 1.2 – Társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés 
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- VP 6.4 - diverzifikáció 

6. Energiahatékonyság növelése, környezeti fenntarthatóság elősegítése új 

technológiák  bevonásával 

Kidolgozva: 

III. programcsomag - Élhető térség/ Lakhatás, közlekedés  

VI. programcsomag – Innovatív térség/Energia önrendelkezés komplex mintaprogram 

Forráslehetőségek: 

- Baranya megyei TOP 1.3 – Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

- Önkormányzati intézmények – TOP 

- Államigazgatás – KEHOP 

- Vállalkozások – GINOP 

- INTERREG, Central Europe 

7. „Egészségre születni”- egészségesen, munkára képesen felnőni, aktívan tölteni az 

időskort - Komplex egészségprogram a megelőzésre alapozva, szűrésekkel támogatva, 

a helyben minél szélesebb körben elérhető szolgáltatások szervezésével  a 

szakemberekkel való folyamatos együttműködésben. 

Forráslehetőségek: 

- EFOP 1.2.1 – Védőháló a családokért program részeként 

- Baranya megyei TOP 5.1 program részeként 

8. Társadalmi felzárkóztatás, lakhatási- és energiaszegénység csökkentése komplex 

programokkal  

Forráslehetőségek: 

- EFOP 1.2.1 – Védőháló a családokért program részeként 

- Baranya megyei TOP 4.3 – Leromlott városi területek rehabilitációja 

9. Közbiztonság, közbizalom -  A civil szférára alapozott folyamatos kommunikáció, 

együttműködések az azonos területen működő szervezetek között (pl.: polgárőrség). 
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Bemutatási és bemutatkozási lehetőség. „Okos információk tárháza” - mikrotérségi 

kisokos, „Családi nap évente” 

Kidolgozva: 

IV. programcsomag - Élhető térség/ Identitáserősítés, marketing, megtartó képesség 

növelése 

Forráslehetőségek: 

- Nemzeti Tehetség Program 

- Europe for Citizens/ Tempus Közalapítvány 

- Baranya megyei TOP 5.2 – Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok 

- Baranya megyei TOP 5.3 – Helyi közösségi programok megvalósítása 

- Vidékfejlesztési Program/ Leader program 

A stratégiai célok eléréséhez komplex programcsomagokat állítottunk össze. Indokolja ezt a 

problémák halmozódása és összetettsége. Egyben így próbálunk azonnali lépésekkel és 

hosszú távú egymásra épülő programokkal következetesen építkezni. 

3.3.3  Stratégiai irányok 

A jövőkép már tartalmazza azokat a fő fejlesztési irányokat, melyeket ezek a 

programcsomagok kívánnak alátámasztani: 

 fejlődő térség 

 élhető térség 

 innovatív térség 

 

A fejlődő térség alapja a gazdaságfejlesztés melyet az I. és II. programcsomagban jelenítünk 

meg, az élhető térség ügyét szolgálja a III. IV. és V. programcsomag, az innovatív térséghez 

kapcsolódó fejlesztési terv pedig a VI. programcsomagban fogalmazódik meg. 
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3.3.4 Programcsomagok összegző bemutatása 

I. programcsomag  

Fejlődő térség/Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, megtartó erő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gazdaságfejlesztésnek, munkahelyteremtésnek, a megtartó erő növelésének kiindulópontja, 

hogy a meglévő vállalkozások munkaerőigényét helyből lehessen kielégíteni, helyi vagy 

térségi vállalkozások adják az alapvető szolgáltatásokat. A legnagyobb probléma az, hogy 

ezen a területen nem találkozik a munkaerő kereslet és kínálat. Összegyűjtve a konkrét 

munkaerőigényeket kiderült, hogy a vállalkozások, intézmények nagy számban tudnának 

foglalkoztatni ipari gépész, hegesztő, mezőgazdasági gépszerelő, szociális gondozó és ápoló 

területen munkavállalókat, de ilyen végzettséget nem lehet szerezni helyben. A hátrányos 

helyzetű fiatalok esetében pedig kiemelt probléma, hogy nemcsak a szükséges tudás és 

kompetencia hiányzik, hanem a motiváltság is. Az ebbe a kategóriába tartozó családok pedig 

nemcsak hogy nem motiválják, de gyakran nem is engedik el a gyerekeket olyan képző 

intézményekbe, ahová messzebb utazni, vagy ahol kollégiumban lakni kell. Probléma az is, 

hogy a felnőtteket érintő ilyen irányú szakképzés vagy átképzés sincs. Emellett alapvető 

szakterületeken, hiányszakmákban, mint villanyszerelő, gáz-és vízvezeték szerelő 4 év óta 

nem tudtak osztályt indítani a megyében.  
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Többen foglalkoznak un. helyi termék előállítással (tészta, méz, lekvárok, sajt, bor), az ő 

esetükben viszont a piacszerzés nem biztosított, így leginkább csak alkalomszerűen és 

szűkebb körben termelnek és állítanak elő helyi terméket. Ugyanakkor lenne igény a 

turizmushoz kapcsolódó területeken a helyi termékek megjelenésére, ami szintén a kereslet és 

kínálat összeszervezését, termékfejlesztést, koordinációt feltételez. Ehhez kapcsolódhatna a 

térségben évek óta folyó szociális földprogramból és START munkaprogramokból termelt 

áruk „piacosításának” végiggondolása, térségi termékek létrehozása és értékesítése, ami a 

klasszikus START munkából valóban a nyílt munkaerőpiac felé lenne egy fontos lépés. 

A fenti ábra szerint ezekre a problémákra választ egy olyan komplex program adhat, 

amelyben több szektor és szakmai terület érintett.  A munka több szinten is el kell hogy 

induljon, a pályaválasztástól, a helybeni szakképzés biztosításán (és ehhez egy tanműhely 

kialakításán túl) egy nagyobb térségi összefogásban a helyi termékek fejlesztéséig. (Ez 

utóbbit önálló programcsomagban is megjelenítjük. 

II. programcsomag 

Fejlődő térség/ Gazdaságfejlesztés helyi erőforrások és összefogás 

Vidéki gazdálkodók 

jövedelemszerzése

On – farm activities Off – farm activities

Önkormányzati

munkaprogramok 

Turizmus,kereskedelmi 

értékesítés

Szociális 

szövetkezetek
Önfoglalkoztatás

Kiegészítő  

jövedelemszerzés

Közösségi gazdálkodás Egyéni, családi gazdaságok

Közétkeztetés

Helyi piacra termelés

Egészséges élelmiszerek, helyi termékek

Helyi termék klaszter kialakítása térségi szinten, közös tanulás, termékfejlesztés, piacszervezés, 

marketing, logisztika, belső cserefórumok, helyi piac, unikalitás megtalálása
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A programcsomag annyiban tér el az első, szűkebben a mikrotérségre célzott programtól, 

hogy a ma divatirányként is tekinthető helyi élelmiszertermelésnek, a turizmusban értékként 

megjelenő helyi termékek előállításnak van létjogosultsága a területen, de minden 

szempontból szélesebb merítésben lehet csak hatékony. A két szomszédos járás (komlói, 

hegyháti) területén 11 szociális szövetkezet, ennél is több mezőgazdasági termeléssel is 

foglalkozó START munkaprogram, a közös felmérés alapján legalább 130 „helyi termelő” 

dolgozik, keresi a minél hatékonyabb termelés, ezzel együtt magasabb jövedelemszerzés 

lehetőségét. A tapasztalatok szerint már ismert érdemi előrelépés: szakszerű termelés, 

piacfeltárás, termékfejlesztés, belső képzési rendszerek kialakítása, logisztikai 

együttműködések azonban csak ezen a nagyobb területi szinten szervezhetőek meg. Ez a 

munka elkezdődött, a programcsomag cselekvési tervvé formálása a következő lépés, 

melyhez a partneri kört már feltérképeztük. 

III. programcsomag 

Élhető térség/ Lakhatás, közlekedés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Élhető térség ügye gazdasági és társadalmi programcsomagot is takar: ezek közül az egyik 

a  lakhatást, közlekedést érintő program, mely érinti a foglalkoztatást, és szolgálja a fejlődő 

térség ügyét is (annak egyik feltételeként).  

Problémaként fogalmazódott meg, hogy a cégeknek, ha helyben nem találnak képzett 

munkaerőt, akkor az idecsábított foglalkoztatottak számára lakhatási lehetőséget kell 
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biztosítaniuk a versenyképesség érdekében, tehát szükség lenne bérlakásokra. Más 

szempontból, de ugyancsak a bérlakás állomány növelésével lehetne a szociális területen a 

lakhatási gondokon enyhíteni.  Az épületállomány karbantartása és bővítése pedig a fiatalok 

itthon maradását szolgálja majd. Nem utolsó sorban ezek a munkák is a térségben dolgozó 

építési területen munkálkodó vállalkozásokat is segíthetik. 

Szorosan ide kapcsolódik az a probléma is, mely szerint ha nem mindenki tud helyben munkát 

találni, akkor  a térségi közlekedést is javítani kell. A közlekedési lehetőségek megkönnyítése 

(menetrendek ésszerűsítésével, utak korszerűsítésével vagy létesítésével ugyanakkor a 

turizmusban is tud előrelépést hozni. Nem általános ma még, de a helyben kísérletként 

megvalósítandó közösségi közlekedés is hozzájárulhat az ezen a területen való 

továbblépéshez (telekocsik, falubuszok használata…..) A fenti ábra az ehhez szükséges 

fejlesztési területeket vázolja. 

IV. programcsomag 

Élhető térség/ Identitás erősítés, marketing, megtartó képesség növelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az „Élhető térséget” szolgáló társadalmi fejlesztéscsomagok egyike az identitás erősítését, az 

együttműködéseket, a térségi marketinget javasolja erősíteni a megtartó képesség növelése 

érdekében. Itt abból a felismerésből indultunk ki, hogy a mikrotérség települései 

kistelepülések, Mágocs kisváros, az össznépesség még együttesen is 5000 fő alatt marad. 
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Minden területen szükséges az összefogás: közigazgatás, információgyűjtés- és megosztás, 

közös intézményi ellátások és szolgáltatások, lobbi erő képesség, kis létszámú korcsoportok, 

és szakmai képviseletek. A közszolgáltatások szervezésekor az évtizedek során többször is ez 

a szint bizonyult a leghatékonyabbnak, és a természetföldrajzi adottságok miatt a települési 

szint feletti legközelebbi kötődési kör „térségi identitás” is itt fogalmazódott meg. Fontos, 

hogy ezt tudatosan használjuk minden területen. Mindezek ellenére jelenleg éppen ezen a 

szinten nincs hivatalosan a terület és településfejlesztésre szakosodott állami intézmény és 

szervezet, adatgyűjtés, stratégiakészítés. A járások a közigazgatás és közszolgáltatás 

szervezés feladatait látják el, a fejlesztési elképzelések megfogalmazását (humán szakmai 

háttér nélkül) mégis erről a szintről is várják. Programunk elemei éppen ezekre a hiányokra 

mutatnak rá, és ezt a hiányt pótolják a fiatalok tervezésbe való bevonásától, a különböző 

korosztályok a közbiztonsági és szakterületek együttműködésének erősítésén át, az 

információgyűjtésen és szolgáltatáson keresztül a térségi programszervezésig és marketingig. 

 

V. programcsomag 

Élhető térség/ JÖHET - Jövőt helyben térségben fiatalok bevonásával 

Fókuszban a 
fiatalok a velük 

együtt 
átgondolt 

stratégia és 
cselekvési terv

Ifjúsági vezetők, 
ifjúság segítők

Speciális terek

Feladatok: mit 
csináljunk,miért 

csináljuk

Ifjúsági
értékőrök

Speciális 
ismeretek

 

Ugyancsak az élhető térség társadalmi fejlesztése lehet a fiatalokra fókuszáló  JÖHET 

programcsomag. Az eddigi időszak partneri kezdeményezésihez képest lényeges továbblépés 
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lehet, ha szisztematikusan be tudjuk vonni a fiatalokat minden olyan térségi probléma 

megoldásba, tervezésbe, fejlesztési elképzelések formálásába, mely saját életüket, és rajtuk 

keresztül az egész térség jövőjét meghatározhatják. Az általuk megfogalmazott szükségletek, 

megtapasztalt helyi értékek és lehetőségek, megtalált társak, példaképek és mesterek nemcsak 

a kötődést erősíthetik, hanem a maguk által megálmodott helyben boldogulás munkaformáit is 

kialakíthatják. Ehhez segíthet hozzá, a Korosztályok kávéháza, az értékfeltárásban való aktív 

részvétel, a példaképek helybe hozása, vagy a közösen szerzett tapasztalat is. Fontos a saját 

hálózatuk megerősödése, közéleti és vállalkozói tapasztalataik szélesítése, belső 

kommunikációs felületeik kialakítása, saját szervezésű találkozásaikhoz a speciális helyszínek 

biztosítása. 

VI. programcsomag 

Innovatív térség/ Energia önrendelkezés komplex mintaprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az innovatív térség ügyét az energia önrendelkezést segítő komplex programban foglaltuk 

össze. Nem véletlenül fogalmaz a területfejlesztésről szóló kormányrendelet és az azzal 

összhangban elfogadásra került megyei területi integrált program úgy, hogy a halmozottan 

hátrányos helyzetű térségek komplex programokkal fejlesztendők. Mindegyik térségnek meg 

kell találnia azt a kitörési pontot (kitörési pontokat), amelyek egyediek, ugyanakkor leginkább 
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összhangban vannak a szükségletekkel és a lehetőségekkel, és lehetőleg hasznuk és 

hatékonyságuk a legszélesebb körben kimutatható.  

Térségünkben egyszerre van jelen az energiaszegénység és az innovatív energia-előállítás 

potenciálja (halastó rendszerek, mezőgazdasági hulladékok,  szél és meleg víz), a 

mélyszegénység és az egyedi ötletekre épülő gazdasági innováció (pl. Reneszánsz 

Élménybirtok, Interaktív tanulás tárháza, korszerű technológiákat használó kisvállalkozások).  

Olyan egyedi mintaprogram kidolgozásába kezdtünk, amely a hiányokat és a lehetőségeket 

összekapcsolja, igazodik a XXI. század technológiáihoz, a fenntartható környezet és gazdaság 

irányába való elmozduláshoz a képzésben és a gazdaságban egyaránt. Ezt szolgálja az Energia 

önrendelkezés komplex mintaprogramja. 

 

3.5  Zárszó 

Az Észak – Hegyháti Mikrotérségi Unió fejlesztési stratégiájában foglaltak érvényesülése 

érdekében a mikrotérség településvezetői, a paktumot aláíró partnerek, illetve a 

munkaszervezet évenként áttekinti a dokumentumot és az aktualitásokkal korrigálja azt.  Az 

éves áttekintés során figyelemmel kísérjük a megvalósulást, az újonnan felmerülő 

szükségleteket, valamint a jogszabályi környezet változásából eredő kötelezettségeket. 

Értékeljük azok társadalmi, gazdasági, valamint környezeti vonatkozásait. A fejlesztési 

stratégia az évenkénti áttekintés, aktualizálás mellett rugalmasan bővíthető és bővítendő. 
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