
LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE A
FEJLÕDÕ MIKROTÉRSÉGÉRT

El telt egy év a mik ro tér sé gi együtt mû -
kö dés bõl és egy re több te rü le ten ala kul nak 
hasz nos kez de mé nye zé sek, for má lód nak
együtt mû kö dé sek. A ren dez vé nyek egy ré -
sze még a ter ve zés rõl szól, de má sik ré -
szük már ha gyo mány te rem tõ szán dék kal
szer ve zõ dött meg. Az együtt mû kö dõ ta go -
kon túl so ka kat be von tunk a tér sé gi stra té -
gia meg al ko tá sá ba, a te rü le ti mun ka cso -
por tok is dol goz nak fon tos ügye ken. Az a

ta pasz ta lat, hogy mi nél
több al ka lom mal be -
szél ge tünk, és va ló sí -
tunk meg ér de kes prog -
ra mo kat, an nál több öt -
let szü le tik ar ról, hogy
ho gyan le het ne él he tõb -
bé, von zób bá ten ni a
tér sé get, meg tar ta ni a
mun ka he lye ket, von za -
ni a tu ris tá kat, de eh hez
még a ter ve ket meg is
kell va ló sí ta ni min den
te rü le ten.  Van nak már
ered mé nyek is, hi szen
si ke rült el ér ni, hogy a
gyer me kek nek ne kell -
jen órák kal ko ráb ban
kel ni az is ko lá ba in du -
lás hoz, vagy a fel nõt tek nek a hi va tal ba
érés hez. Har ma dik Hír mon dónk ban be -
szá mo lunk az elõ zõ fél év ben tör tén tek rõl
és sze ret nénk min den ol vas ón kat arra bíz -
tat ni, hogy öt le te ik kel és rész vé te lük kel
mi nél több olyan prog ram ba kap cso lód ja -
nak be, ami fontos lesz mind annyi unk nak.

Igye kez tünk mi nél több hasz nos in for má -
ci ót adni és élvezetes percet szerezni
gyerekeknek, felnõtteknek, szak em be rek -
nek és civileknek, de az igazi cél, hogy az
itt élõ lakosok is érezzék, rajtuk is múlik
hogy milyen lesz az élet településeinken
5-10 év múl va...

Gye re kek dol goz nak fá val a hely tör té ne ti
gyûj te mény ben

MIKROTÉRSÉGI CSALÁDI NAP – 2015. MÁJUS 16.
Má jus ban le zaj lott az elsõ, ha gyo mány te rem tõ szán dék kal

meg ren de zett Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap. Az esõs reg gel nem ri -
asz tot ta el a fá zós ren de zõi gár dát, így 10 órá tól már ké szen áll tak 
a kis ki ál lí tá sok: a pa lán ta bör ze, a gye re kek ál tal ké szí tett zöld -
ség szob rok, kéz mû ves stan dok: Kesz ler Te réz gyö nyö rû hor golt
ké zi mun kái, a Me kény esi hol land la ko sok ké szí tet te mik ro vi lá -
gok, Haj nal Zsolt né cso dás pa pír ból font ko sa rai. Ren del ke zés re
állt a pá lya vá lasz tá si in for má ci ós asz tal, a Hegy há ti íze ket be mu -
ta tó és kós tol ta tó al sóm cso lá di csa pat, a „ko ron go zó és fa fa ra gó
mû hely” Drüsz ler Gá bor és Tóth Ár pád be mu ta tó i val, ér de kes já -
té kok kal.  A meg nyi tót  Dra vecz Ist ván Kin csek kö zött címû szép 
ver se kö vet te. Bár ek kor még ke vés volt a ven dég el in dult a he lyi
ér té ket be mu ta tó sá tor ban az itt hon ma radt fi a ta lok kal való na -
gyon ér de kes be szél ge tés. Arra ke res tük kö zö sen a vá laszt, hogy
mi ért ma rad tak itt hon, mit le het ne ten ni an nak ér de ké ben, hogy a
kö vet ke zõ ge ne rá ci ók is jól érez zék ma gu kat itt az Észak Hegy -
hát te le pü lé se in. A tar tal mas be szél ge tés meg hoz ta a jó idõt is.

Mire a nap is. ki sü tött már sor ban ér kez tek a ven dé gek El in dult a
„For máld újra” kéz mû ves stand és meg jöt tek az elsõ já té ko sok a
sport fel ada tok hoz. Köz ben ki -
hoz ták ked ven ce i ket a kis ál la to - Foly ta tás a 2. ol da lon

Haj nal Zsolt né gyö nyö rû pa pír ból fo -
nott tár gyai, me lyek egy szek szár di ki -

ál lí tá son is be mu ta tás ra ke rül tek
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kat be mu ta tó Sraj és Csep re gi csa lád, így ez zel is gaz da go dott a
prog ram. Kora dél után tól a tér ség te het sé gei és ér té kõr zõi né pe sí -
tet ték be a szín pa dot. Itt mu tat ko zott meg iga zán, hogy mi lyen
gaz da gok is va gyunk, hi szen a kü lön bö zõ mû fa jok ban be mu tat -

ko zó fel lé põk mind egyi ke nagy él ményt nyúj tott az ad dig ra már
meg te lõ vá sár tér né pes kö zön sé gé nek. Fel lé pett a má go csi is ko la
Ma szat drá ma cso port ja és te het sé ges tán cos gye re ke ik, a Bok ré ta 
Óvo da tánc cso port ja gyö nyö rû vi se let ben, a me kény esi gye re kek 
egy ked ves népi ko mé di á val. Szép él ményt nyúj tott Bi kal ról Stu -
der Lili, és az al kal mi fel ál lás ban  elsõ al ka lom mal fel lé põ Csa la -
má dé Trió: Tal ler Ma ri et ta Al só mo cso lád ról, Makó Erzsébet és
Kárpáti Csaba Mágocsról. Vidám, erre az alkalomra készült
szövegekkel és dalokkal mutatkozott be a Mágocsi Nyugdíjas
Kórus. Nagyhajmást igazi jó hangulatú country táncokkal
képviselte a Happy Hens tánccsoport. Vendégként lépett fel az
Egyházaskozári Csángó Magyar Hagyományõrzõ Együttes,
akiknek a mûsora szintén nagy sikert aratott. 

Kö szön jük min den ki nek, a szer ve zõk nek, hát tér mun ká sok -
nak, sze rep lõk nek és fel ké szí tõk nek, be mu tat ko zók nak és já ték -
mes te rek nek  ezt a szép na pot! Re mél jük, hogy akik ven dég ként
lá to gat tak el a csa lá di nap ra, ma guk is meg ta pasz tal hat ták , hogy
mennyi ér ték, iz gal mas le he tõ ség van a térségben, amit érdemes
közösen tovább építeni.

Vá runk Min den kit jö võ re is, a ha gyo mány te rem tõ Mik ro tér -
sé gi Csa lá di Nap kö vet ke zõ ál lo má sa Nagyhajmás lesz!

MIKTOTÉRSÉGI CSALÁDI NAP – 2015. MÁJUS 16.

He lyi fej lesz té si stra té gia ké szül az or szág vi dé ki tér sé ge i ben
So kat hal lunk ar ról, hogy mi lyen sok eu ró pai uni ós fej lesz tés

va ló sult meg az or szág ban az elõ zõ idõ szak ban, és most új ból
lesz le he tõ ség utak épí té sé re, in téz mé nyek fel újí tá sá ra, vagy ép -
pen ener gia ta ka ré kos ház fel újí tás ra, mo só gép cse ré re. Volt, és
új ból lesz le he tõ ség a vi dé ken élõ fi a ta lok nak be kap cso lód ni a
Fi a tal Gaz da prog ram ba, ahol támogatást kaphatnak a családi
gazdaság továbbvitelére…..

Még is so kan úgy gon dol ják, hogy ez nem az õ ügyük és nem
is tud ják be fo lyá sol ni, hogy mi lyen tá mo ga tá sok ra le gye nek pá -
lyá za ti ki írá sok. Már pe dig van egy te rü let a Vi dék fej lesz té si
Prog ram, ami a kis te le pü lé sek éle tét, az ott élõ ket is se gít he ti, és
be lehet kapcsolódni annak tervezésébe is. 

A Me csek Völgy ség Hegy hát LEADER Egye sü let tel kö zö -
sen 12 fó ru mon vet tünk részt a kom lói és a hegy há ti já rás ban,
ahol te le pü lé si ve ze tõk, vál lal ko zók és ci vi lek is el mond hat ták
fej lesz té si ja vas la ta i kat. Sze ren csé re so kan gon dol koz nak ab -
ban, hogy a he lyi kis vál lal ko zá so kat kel le ne se gí te ni, hi szen az õ 
szol gál ta tá sa ik van nak hoz zánk leg kö ze lebb, és õk azok, akik
sokféle ügyben támogatják a helyieket. 

A stra té gi á ról, an nak tar tal má ról az egye sü let hon lap ján le het
in for má ci ót sze rez ni, és ott van le he tõ ség pro jekt öt le tek meg fo -
gal ma zá sá ra is.  www.mvh-hacs.hu

Foly ta tás az 1. ol dal ról

Sraj Já nos ko vá csolt vas ter mé kei

HÍREK

Bi ka li ha lász lé fõ zõ ver seny –
2015. jú li us 25.

A ha gyo má nyo san, éven te meg ren de zés -
re ke rü lõ Bi ka li Ha lász lé fõ zõ Ver se nyen
is mét a Má go csi csa pat gyõ zött. Gra tu lá -
lunk ne kik! 

Kö te le zõ is ko lai kö zös sé gi
szol gá lat az érett sé gi zõk nek

A 2016-ban érett sé gi zõk nek már iga -
zol ni uk kell az 50 órás kö zös sé gi szol gá -
lat ban el töl tött idõt. Ne csak ta nulj, ha -
nem él vezd is, hogy te hetsz va la mit a kö -

zös sé gért! Jövõ év tõl ná lunk is le he tõ ség
nyí lik az ön kén tes mun ka el vég zé sé re.
Azok nak a te le pü lé se in ken élõ kö zép is -
ko lá sok nak a je lent ke zé sét és öt le te it vár -
juk, akik hasz nos és kre a tív mun ká juk kal
szí ve sen hoz zá já rul ná nak a mik ro tér ség
gya ra po dá sá hoz! Ha kap cso lód nál ke ress
min ket az unio@ma gocs.hu cí men. 

Ké zi lab da csa pat

Is mét van ké zi lab da csa pat a me gyei baj -
nok ság ban. A Hegy hát KSE a nyá ri idõ -
szak ban heti há rom al ka lom mal tart edzé -
se ket Bi ka lon, a téli idõ szak ban pe dig
pén tek est én ként Má go cson. Edzõ:
Drüsz ler Gá bor. Vár ják az ér dek lõ dõ te -
het sé ge ket.

Meg újult a Ba ra nya – hegy hát 
egész ség ügyi alap el lá tá sa

DDOP 3.1.3 G-14/2014-022

Má gocs Vá ros Ön kor mány zat és Al só -
mo cso lád Köz ség Ön kor mány za ta a he lyi 
egész ség ügyi alap el lá tás (a Má go csi Vé -
dõ nõi Szol gá lat, va la mint a Má gocs I.
szá mú Or vo si Kör zet) fej lesz té se ér de ké -
ben pá lyá za tot nyúj tott be.  A több mint
28 mil lió fo rint eu ró pai uni ós tá mo ga tás
se gít sé gé vel szá mos, a be teg el lá tás szín -
vo na lát eme lõ esz köz és or vo si mû szer,
egy sze mély gép ko csi ke rült be szer zé se,
va la mint a Má go csi Vé dõ nõi Ta nács adó
felújítása valósult meg. Az ünnepélyes
átadásra 2015. október 13-án került sor.
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MVM PARTNER ZRT. EGYÜTTMÛKÖDÉS – ENERGIÁINK
NAPJA, EURÓPA NAP – 2015. SZEPTEMBER 18-19.

A mik ro tér ség egyik stra té gi ai cél ja az ener gia ha té kony ság
nö ve lé se, az ener gia füg get len ség meg te rem té se, a kör nye ze ti
fenn tart ha tó ság elõ se gí té se az ön kor mány za ti, a vál la la ti és ma -
gán szek tor ban, in no va tív tech no ló gi ák tu da tos hasz ná la tá val, a
kö zös sé gi köz le ke dés új ra szer ve zé sé vel, új tech no ló gi ák be vo -
ná sá val. Eb ben le het a mik ro tér ség egyik le het sé ges part ne re az
MVM Part ner Zrt. A tár sa ság cso port tár sa dal mi fe le lõs ség vál la -
lá sá ban is a fenn tart ha tó sá got szol gá ló prog ra mok tá mo ga tá sa,
új sze rû fej lesz té sek, in no vá ci ók, il let ve a szem lé let for má lás ra
kon cent rál. Eb bõl kap hat tunk íze lí tõt 2015. szep tem ber 18.-án
meg ren de zés re ke rü lõ Ener gi á ink Nap ján , il let ve a szep tem ber
19-i Eu ró pa Na pon is. Az ér dek lõ dõk ki pró bál hat ták a seg wa yt,
il let ve az elektromos rollert, megtekinthettek egy hibrid autót és
tájékozódhattak a villamosenergia-szerzõdések kötésével és az
egyéb energetikai termékekkel kapcsolatban.

KEZDEMÉNYEZÉSEK
ÉS EREDMÉNYEK

Több te rü le ten már lát sza nak az
együtt mû kö dés ered mé nyei is:

A he lyi ter mé kek kel
kap cso la tos fel mé ré sek és 
kö zös gon dol ko dás ered -
mé nye ként az Él mény bir -
tok tá mo ga tá sá val a nyá ri
szín há zi be mu ta tók hoz
köt ve he lyi ter mék vá sár
volt Bi ka lon. Bár az idei
év még csak pró ba volt, az 
be bi zo nyo so dott, hogy
mi lyen fon tos le he tõ ség a
turizmus és a helyi ter mé -
kek össze kap cso lá sa.

Kez de mé nye zé sünk re
és a Köz le ke dés tu do má -
nyi Intézet köz re mû kö dé -
sé vel si ke rült el ér ni, hogy
ké ré se ink egyi ké nek meg -
fe le lõ en  szep tem ber tõl
be ve ze tés re ke rült me net -
rend ben új já rat se gí ti az
is ko lá so kat a Dom bó vár ra ju tás ban.  Így  a me kény esi  és
nagy haj má si  gye re kek más fél órá val ké sõbb in dul hat nak  is -
ko lá ba, és  az új já rat a fel nõt te ket is se gí ti ab ban, hogy reg gel
nyol cig be jus sa nak Dom bó vár ra hi va ta lok ba, vagy egész ség -
ügyi ellátásra.

A pá lya vá lasz tá si együtt mû kö dés ke re té ben két fon tos te rü -
le ten si ke rült to vább lép ni. Olyan szak mák kép zé sét sze ret nénk 
hely ben se gí te ni, me lyek  biz tos mun ka he lye ket is je lent het -
nek majd. Jövõ év tõl a Dr. Ám béd kár Gim ná zi um má go csi tag -
in téz mé nye az érett sé gi re való fel ké szí tés mel lett a ter vek sze -
rint el in dít ja a szo ci á lis gon do zó kép zést.  Amennyi ben si ke rül 
egy tan mû helyt is ki ala kí ta ni (mely ben a vál lal ko zók is se gí te -
nek ben nün ket) úgy hely ben le het majd ta nul ni ipa ri gé pész
szak mát is. Mind két te rü let a hi ány szak mák kö ré be tar to zik,
így az ott ta nu lók je len tõs ösz tön díj tá mo ga tást is kaphatnak. 

Fon tos fó ru mok zaj lot tak
az elõ zõ idõ szak ban

• E mo bi li tás, al ter na tív ener gi ák – jú ni us 24.
• He lyi ter mék elõ ál lí tás és pi ac ter ve zés – jú ni us 26.
• Tér sé gi in no vá ció le he tõ sé gei az ener gia ter me lés ben és hasz -

ná lat ban – jú ni us 29.
• Ci vil Fó rum –  jú li us 22.
• Vál lal ko zói Fó rum – au gusz tus 5.
• Kö zös tes tü le ti ülés – au gusz tus 12.
• Pá lya vá lasz tá si Egyez te tõ Fó rum - szep tem ber 8.
• Szo ci á lis Szö vet ke ze tek egyez te tõ meg be szé lé se ok tó ber 2.

A mik ro tér sé gi stra té gia leg fon to sabb ré sze i rõl a ké szü lõ
prog ram cso ma gok ról be szél tünk eze ken a fó ru mo kon, és az itt
el hang zot tak is be épül tek a kö vet ke zõ idõ szak ter vei közé. A
stra té gi át és a ter ve ket meg ta lál ják a hon la pun kon:
https://eszakhegyhatiunio.wordpress.com
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MIKROTÉRSÉGI BICIKLITÚRA – 2015. JÚLIUS 21-24.
A nyár de re kán Mik ro tér sé gi Bi cik li tú -

rát szer vez tünk a 10 – 17 éves kor osz tály
szá má ra. A bi cik li tú ra cél ja a moz gás örö -
mén és a hasz nos idõ töl té sen túl az volt,
hogy  a fi a ta lok fel fe dez zék a mik ro tér ség
te le pü lé si nek ér té ke it,  il let ve az érin tett
kor osz tály job ban meg is mer je egy mást.
Az elsõ nap hely szí ne Al só mo cso lád volt,
ahol sok iz gal mas prog ram és lát ni va ló fo -
ga dott ben nün ket. Ki pró bál hat tuk az er dei

tor na pá lyát és a bo eing szi mu lá tort,  meg -
is mer het tük Ri gac Jan csi le gen dá ját, el lá -
to gat tunk az In ter ak tív Tár ház ba. A kö vet -
ke zõ nap Nagy haj más és Me ké nyes felé
ke re kez tünk. Nagy haj má son Mik lós sy
Kati néni ka la u zolt ben nün ket a sváb táj -
ház rejt el me i be, ké sõbb Drüsz ler Gá bor is -
mer te tett meg min ket az agya go zás for té -
lya i val. Me ké nye sen Le ge di Er zsi néni
me sélt a fa lu ról és meg mu tat ta a kü lön le -
ge sen szép ér té ke ket rej tõ, bár fel újí tás ra
szo ru ló Me kény esi temp lo mot. Tú ránk
har ma dik nap ján, a rek ke nõ hõ ség el le né re 
Kõ mû ves Jó zsef Pol gár mes ter Úr mu tat ta
meg Bi kal ne ve ze tes sé ge it és még a Re ne -
szánsz Él mény bir to kon is el tölt het tünk né -
hány órát. A Mik ro tér sé gi Bi cik li tú ra utol -
só nap ját Má go cson töl töt tük, ahol a bi cik -
lik már a Hely tör té ne ti Mú ze um ud va rá -
ban pi hen tek, de mi an nál in kább szor gos -
kod tunk Tóth Ár pád fa fa ra gó mes ter in tel -

mei sze rint. A hét zá rá sa ként a Mik to tér sé -
gi Kvíz ben ad tak  szá mot a gye re kek tu dá -
sunk ról, ok le ve let és  köny vet kap tak em -
lé kül, amit Hõnig Mária Polgármester
Asszony adott át. Horváth Gábor fel aján -
lá sá ból egy hûsítõ fagyi után a kitartóbbak
még hazakerekeztek a kalandos hét zá rá sa -
ként. Jövõ tavasszal szeretnénk a felnõtt
korosztály számára is hasonló, tartalmas
programot szervezni.

NÉMETORSZÁGI TÁBOROZÁS
2015. JÚLIUS 5-9. 

In már 6 éve van le he tõ sé ge a nagy haj má si és a kör nye zõ te le -
pü lé sek rõl szár ma zó, 13 - 15 éves gye re kek nek, hogy egy he tet
Né met or szág ban tá bo roz za nak, Nagy haj más test vér te le pü lé sé -
nek Mül bach-nak kö szön he tõ en. A nem zet kö zi if jú sá gi tá bor
Brüssze li pá lyá za ti for rás és szpon zo rok se gít sé gé vel va ló sul
meg, s min den év ben kb. 80 fõ né met, ma gyar, cseh és len gyel
gye rek tá bo roz hat La u en ha in ban, egy fes tõi szép sé gû fo lyó part -
ján. Az idei év nya rán a „de mok rá cia és to le ran cia” je gyé ben ke -
rült meg ren de zés re a tá bor. Sok gye rek nek ez a tá bor ad csak le -
he tõ sé get arra, hogy kül föld re utaz za nak, ide gen nyel vi kör nye -
zet ben játsz va ta nul ja nak, is me ret sé ge ket kös se nek. A szer ve zõk
vál to za tos, él mény dús prog ra mok ál tal va ló sít ják meg a „de mok -
rá ci á ra és to le ran ci á ra” ne ve lést. Az idén nyá ron a szo ká sos tá bo -
ri sá tor ve rõs - tá bor tü zes prog ra mok mel let a gye re kek ke nuz hat -
tak, ki pró bál hat ták a kö ze li ka land par kot, meg te kint het tek egy
kon cent rá ci ós tá bort, il let ve a Drez dai Had tör té ne tin Mú ze u mot,
de ké szí tet tek kö zös „tá bo ri” pó lót is. A nagy haj má si pol gár mes -
ter az idén nyá ron el lá to ga tott a tá bor ba, az zal a nem tit kolt szán -
dék kal, hogy a 2017-es év ben Ma gyar or szá gon az Észak - Hegy -

há ti Mik ro tér ség ben ke rül hes sen meg ren de zés re a nem zet kö zi
tá bor. A kin ti szer ve zõ csa pat és ve ze tõ ség po zi tí van fo gad ta a
fel ve tést, így már el is kez dõ dött a kö zös elõ ké szí tõ mun ka, hogy
mindez valóban megvalósulhasson.

A meg je le nést tá mo gat ta 
a Nem ze ti Együtt mû kö -
dé si Alap

Ta nu lá si le he tõ ség hely ben!
A már 7 éve Má go cson mû kö dõ Dr. Ám béd kar Is ko la a

2016/2017-es tan év ben is in dít ja érett sé gi bi zo nyít ványt adó
gim ná zi u mi kép zé sét, esti ta go za ton. Is ko lánk ba 16. élet évü -
ket be töl tött, leg alább 8 osz tá lyos ál ta lá nos is ko lai bi zo nyít -
vánnyal ren del ke zõ je lent ke zõ ket vá runk. A kép zés in gye nes.
Meg lé võ kö zép fo kú ta nul má nyok be szá mí tá sá val, szak mun -
kás bi zo nyít vánnyal a négy éves képzési idõ lerövidül.
Diákigazolvány igé nyel he tõ. Is ko lánk ter ve zi a 2016/2017-es
tan év ben szak is ko lai kép zés be ve ze té sét is, mely rõl ké sõbb
adunk tel jes körû tá jé koz ta tást. Bõ vebb in for má ció: Ko vács
Zsu zsan na tag in téz mény-ve ze tõ nél a 06/30- 755-0994 te le -
fon szá mon. 


