LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE A
FEJLÕDÕ MIKROTÉRSÉGÉRT
Eltelt egy év a mikrotérségi együttmûködésbõl és egyre több területen alakulnak
hasznos kezdeményezések, formálódnak
együttmûködések. A rendezvények egy része még a tervezésrõl szól, de másik részük már hagyományteremtõ szándékkal
szervezõdött meg. Az együttmûködõ tagokon túl sokakat bevontunk a térségi stratégia megalkotásába, a területi munkacsoportok is dolgoznak fontos ügyeken. Az a

Hajnal Zsoltné gyönyörû papírból fonott tárgyai, melyek egy szekszárdi kiállításon is bemutatásra kerültek

tapasztalat, hogy minél
több alkalommal beszélgetünk, és valósítunk meg érdekes programokat, annál több ötlet születik arról, hogy
hogyan lehetne élhetõbbé, vonzóbbá tenni a
térséget, megtartani a
munkahelyeket, vonzani a turistákat, de ehhez
még a terveket meg is
kell valósítani minden
területen. Vannak már
eredmények is, hiszen
sikerült elérni, hogy a
gyermekeknek ne kellGyerekek dolgoznak fával a helytörténeti
jen órákkal korábban
gyûjteményben
kelni az iskolába induláshoz, vagy a felnõtteknek a hivatalba Igyekeztünk minél több hasznos informáéréshez. Harmadik Hírmondónkban be- ciót adni és élvezetes percet szerezni
számolunk az elõzõ félévben történtekrõl gyerekeknek, felnõtteknek, szakemberekés szeretnénk minden olvasónkat arra bíz- nek és civileknek, de az igazi cél, hogy az
tatni, hogy ötleteikkel és részvételükkel itt élõ lakosok is érezzék, rajtuk is múlik
minél több olyan programba kapcsolódja- hogy milyen lesz az élet településeinken
nak be, ami fontos lesz mindannyiunknak. 5-10 év múlva...

MIKROTÉRSÉGI CSALÁDI NAP – 2015. MÁJUS 16.
Májusban lezajlott az elsõ, hagyományteremtõ szándékkal
megrendezett Mikrotérségi Családi Nap. Az esõs reggel nem riasztotta el a fázós rendezõi gárdát, így 10 órától már készen álltak
a kis kiállítások: a palántabörze, a gyerekek által készített zöldségszobrok, kézmûves standok: Keszler Teréz gyönyörû horgolt
kézimunkái, a Mekényesi holland lakosok készítette mikrovilágok, Hajnal Zsoltné csodás papírból font kosarai. Rendelkezésre
állt a pályaválasztási információs asztal, a Hegyháti ízeket bemutató és kóstoltató alsómcsoládi csapat, a „korongozó és fafaragó
mûhely” Drüszler Gábor és Tóth Árpád bemutatóival, érdekes játékokkal. A megnyitót Dravecz István Kincsek között címû szép
verse követte. Bár ekkor még kevés volt a vendég elindult a helyi
értéket bemutató sátorban az itthon maradt fiatalokkal való nagyon érdekes beszélgetés. Arra kerestük közösen a választ, hogy
miért maradtak itthon, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a
következõ generációk is jól érezzék magukat itt az Észak Hegyhát településein. A tartalmas beszélgetés meghozta a jó idõt is.

Mire a nap is. kisütött már sorban érkeztek a vendégek Elindult a
„Formáld újra” kézmûves stand és megjöttek az elsõ játékosok a
sportfeladatokhoz. Közben kiFolytatás a 2. oldalon
hozták kedvenceiket a kisállato-
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MIKTOTÉRSÉGI CSALÁDI NAP – 2015. MÁJUS 16.
Folytatás az 1. oldalról
kat bemutató Sraj és Csepregi család, így ezzel is gazdagodott a
program. Kora délutántól a térség tehetségei és értékõrzõi népesítették be a színpadot. Itt mutatkozott meg igazán, hogy milyen
gazdagok is vagyunk, hiszen a különbözõ mûfajokban bemutat-

kozó fellépõk mindegyike nagy élményt nyújtott az addigra már
megtelõ vásártér népes közönségének. Fellépett a mágocsi iskola
Maszat drámacsoportja és tehetséges táncos gyerekeik, a Bokréta
Óvoda tánccsoportja gyönyörû viseletben, a mekényesi gyerekek
egy kedves népi komédiával. Szép élményt nyújtott Bikalról Studer Lili, és az alkalmi felállásban elsõ alkalommal fellépõ Csalamádé Trió: Taller Marietta Alsómocsoládról, 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.
Köszönjük mindenkinek, a szervezõknek, háttérmunkásoknak, szereplõknek és felkészítõknek, bemutatkozóknak és játékmestereknek ezt a szép napot! Reméljük, hogy akik vendégként
látogattak el a családi napra, maguk is megtapasztalhatták , hogy
mennyi érték, izgalmas lehetõség van a térségben, amit érdemes
közösen tovább építeni.
Várunk Mindenkit jövõre is, a hagyományteremtõ Mikrotérségi Családi Nap következõ állomása Nagyhajmás lesz!

Helyi fejlesztési stratégia készül az ország vidéki térségeiben
Sokat hallunk arról, hogy milyen sok európai uniós fejlesztés
valósult meg az országban az elõzõ idõszakban, és most újból
lesz lehetõség utak építésére, intézmények felújítására, vagy éppen energiatakarékos házfelújításra, mosógép cserére. Volt, és
újból lesz lehetõség a vidéken élõ fiataloknak bekapcsolódni a
Fiatal Gazda programba, ahol támogatást kaphatnak a családi
gazdaság továbbvitelére…..
Mégis sokan úgy gondolják, hogy ez nem az õ ügyük és nem
is tudják befolyásolni, hogy milyen támogatásokra legyenek pályázati kiírások. Márpedig van egy terület a Vidékfejlesztési
Program, ami a kistelepülések életét, az ott élõket is segítheti, és
be lehet kapcsolódni annak tervezésébe is.
A Mecsek Völgység Hegyhát LEADER Egyesülettel közösen 12 fórumon vettünk részt a komlói és a hegyháti járásban,
ahol települési vezetõk, vállalkozók és civilek is elmondhatták
Sraj János kovácsoltvas termékei
fejlesztési javaslataikat. Szerencsére sokan gondolkoznak abA stratégiáról, annak tartalmáról az egyesület honlapján lehet
ban, hogy a helyi kisvállalkozásokat kellene segíteni, hiszen az õ
in
for
mációt szerezni, és ott van lehetõség projektötletek megfoszolgáltatásaik vannak hozzánk legközelebb, és õk azok, akik
gal
ma
zására is. www.mvh-hacs.hu
sokféle ügyben támogatják a helyieket.
zösségért! Jövõ évtõl nálunk is lehetõség Megújult a Baranya – hegyhát
nyílik az önkéntes munka elvégzésére.
egészségügyi alapellátása
Azoknak a településeinken élõ középisDDOP
3.1.3 G-14/2014-022
Bikali halászléfõzõ verseny – kolásoknak a jelentkezését és ötleteit várjuk, akik hasznos és kreatív munkájukkal
2015. július 25.
szívesen hozzájárulnának a mikrotérség Mágocs Város Önkormányzat és AlsóA hagyományosan, évente megrendezés- gyarapodásához! Ha kapcsolódnál keress mocsolád Község Önkormányzata a helyi
egészségügyi alapellátás (a Mágocsi Vére kerülõ Bikali Halászléfõzõ Versenyen minket az unio@magocs.hu címen.
dõnõi Szolgálat, valamint a Mágocs I.
ismét a Mágocsi csapat gyõzött. Gratulászámú Orvosi Körzet) fejlesztése érdekélunk nekik!
Kézilabda csapat
ben pályázatot nyújtott be. A több mint
Kötelezõ iskolai közösségi
Ismét van kézilabdacsapat a megyei baj- 28 millió forint európai uniós támogatás
szolgálat az érettségizõknek nokságban. A Hegyhát KSE a nyári idõ- segítségével számos, a betegellátás színszakban heti három alkalommal tart edzé- vonalát emelõ eszköz és orvosi mûszer,
A 2016-ban érettségizõknek már iga- seket Bikalon, a téli idõszakban pedig egy személygépkocsi került beszerzése,
zolniuk kell az 50 órás közösségi szolgá- péntek esténként Mágocson. Edzõ: valamint a Mágocsi Védõnõi Tanácsadó
latban eltöltött idõt. Ne csak tanulj, ha- Drüszler Gábor. Várják az érdeklõdõ te- felújítása valósult meg. Az ünnepélyes
nem élvezd is, hogy tehetsz valamit a kö- hetségeket.
átadásra 2015. október 13-án került sor.
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MVM PARTNER ZRT. EGYÜTTMÛKÖDÉS – ENERGIÁINK
NAPJA, EURÓPA NAP – 2015. SZEPTEMBER 18-19.
A mikrotérség egyik stratégiai célja az energiahatékonyság
növelése, az energiafüggetlenség megteremtése, a környezeti
fenntarthatóság elõsegítése az önkormányzati, a vállalati és magánszektorban, innovatív technológiák tudatos használatával, a
közösségi közlekedés újraszervezésével, új technológiák bevonásával. Ebben lehet a mikrotérség egyik lehetséges partnere az
MVM Partner Zrt. A társaságcsoport társadalmi felelõsségvállalásában is a fenntarthatóságot szolgáló programok támogatása,
újszerû fejlesztések, innovációk, illetve a szemléletformálásra
koncentrál. Ebbõl kaphattunk ízelítõt 2015. szeptember 18.-án
megrendezésre kerülõ Energiáink Napján , illetve a szeptember
19-i Európa Napon is. Az érdeklõdõk kipróbálhatták a segwayt,
illetve az elektromos rollert, megtekinthettek egy hibrid autót és
tájékozódhattak a villamosenergia-szerzõdések kötésével és az
egyéb energetikai termékekkel kapcsolatban.

KEZDEMÉNYEZÉSEK
ÉS EREDMÉNYEK
Több területen már látszanak az
együttmûködés eredményei is:
A helyi termékekkel
kapcsolatos felmérések és
közös gondolkodás eredményeként az Élménybirtok támogatásával a nyári
színházi bemutatókhoz
kötve helyi termék vásár
volt Bikalon. Bár az idei
év még csak próba volt, az
bebizonyosodott, hogy
milyen fontos lehetõség a
turizmus és a helyi termékek összekapcsolása.
Kezdeményezésünkre
és a Közlekedéstudományi Intézet közremûködésével sikerült elérni, hogy
kéréseink egyikének megfelelõen
szeptembertõl
bevezetésre került menetrendben új járat segíti az
iskolásokat a Dombóvárra jutásban. Így a mekényesi és
nagyhajmási gyerekek másfél órával késõbb indulhatnak iskolába, és az új járat a felnõtteket is segíti abban, hogy reggel
nyolcig bejussanak Dombóvárra hivatalokba, vagy egészségügyi ellátásra.
A pályaválasztási együttmûködés keretében két fontos területen sikerült továbblépni. Olyan szakmák képzését szeretnénk
helyben segíteni, melyek biztos munkahelyeket is jelenthetnek majd. Jövõ évtõl a Dr. Ámbédkár Gimnázium mágocsi tagintézménye az érettségire való felkészítés mellett a tervek szerint elindítja a szociális gondozó képzést. Amennyiben sikerül
egy tanmûhelyt is kialakítani (melyben a vállalkozók is segítenek bennünket) úgy helyben lehet majd tanulni ipari gépész
szakmát is. Mindkét terület a hiányszakmák körébe tartozik,
így az ott tanulók jelentõs ösztöndíj támogatást is kaphatnak.

Fontos fórumok zajlottak
az elõzõ idõszakban
• E mobilitás, alternatív energiák – június 24.
• Helyi termék elõállítás és piactervezés – június 26.
• Térségi innováció lehetõségei az energiatermelésben és használatban – június 29.
• Civil Fórum – július 22.
• Vállalkozói Fórum – augusztus 5.
• Közös testületi ülés – augusztus 12.
• Pályaválasztási Egyeztetõ Fórum - szeptember 8.
• Szociális Szövetkezetek egyeztetõ megbeszélése október 2.
A mikrotérségi stratégia legfontosabb részeirõl a készülõ
programcsomagokról beszéltünk ezeken a fórumokon, és az itt
elhangzottak is beépültek a következõ idõszak tervei közé. A
stratégiát és a terveket megtalálják a honlapunkon:
https://eszakhegyhatiunio.wordpress.com
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MIKROTÉRSÉGI BICIKLITÚRA – 2015. JÚLIUS 21-24.
A nyár derekán Mikrotérségi Biciklitúrát szerveztünk a 10 – 17 éves korosztály
számára. A biciklitúra célja a mozgás örömén és a hasznos idõtöltésen túl az volt,
hogy a fiatalok felfedezzék a mikrotérség
településinek értékeit, illetve az érintett
korosztály jobban megismerje egymást.
Az elsõ nap helyszíne Alsómocsolád volt,
ahol sok izgalmas program és látnivaló fogadott bennünket. Kipróbálhattuk az erdei

tornapályát és a boeing szimulátort, megismerhettük Rigac Jancsi legendáját, ellátogattunk az Interaktív Tárházba. A következõ nap Nagyhajmás és Mekényes felé
kerekeztünk. Nagyhajmáson Miklóssy
Kati néni kalauzolt bennünket a sváb tájház rejtelmeibe, késõbb Drüszler Gábor ismertetett meg minket az agyagozás fortélyaival. Mekényesen Legedi Erzsi néni
mesélt a faluról és megmutatta a különlegesen szép értékeket rejtõ, bár felújításra
szoruló Mekényesi templomot. Túránk
harmadik napján, a rekkenõ hõség ellenére
Kõmûves József Polgármester Úr mutatta
meg Bikal nevezetességeit és még a Reneszánsz Élménybirtokon is eltölthettünk néhány órát. A Mikrotérségi Biciklitúra utolsó napját Mágocson töltöttük, ahol a biciklik már a Helytörténeti Múzeum udvarában pihentek, de mi annál inkább szorgoskodtunk Tóth Árpád fafaragó mester intel-

mei szerint. A hét zárásaként a Miktotérségi Kvízben adtak számot a gyerekek tudásunkról, oklevelet és könyvet kaptak emlékül, amit Hõnig Mária Polgármester
Asszony adott át. Horváth Gábor felajánlásából egy hûsítõ fagyi után a kitartóbbak
még hazakerekeztek a kalandos hét zárásaként. Jövõ tavasszal szeretnénk a felnõtt
korosztály számára is hasonló, tartalmas
programot szervezni.

NÉMETORSZÁGI TÁBOROZÁS
2015. JÚLIUS 5-9.

Inmár 6 éve van lehetõsége a nagyhajmási és a környezõ településekrõl származó, 13 - 15 éves gyerekeknek, hogy egy hetet
Németországban táborozzanak, Nagyhajmás testvértelepülésének Mülbach-nak köszönhetõen. A nemzetközi ifjúsági tábor
Brüsszeli pályázati forrás és szponzorok segítségével valósul
meg, s minden évben kb. 80 fõ német, magyar, cseh és lengyel
gyerek táborozhat Lauenhainban, egy festõi szépségû folyó partján. Az idei év nyarán a „demokrácia és tolerancia” jegyében került megrendezésre a tábor. Sok gyereknek ez a tábor ad csak lehetõséget arra, hogy külföldre utazzanak, idegen nyelvi környezetben játszva tanuljanak, ismeretségeket kössenek. A szervezõk
változatos, élménydús programok által valósítják meg a „demokráciára és toleranciára” nevelést. Az idén nyáron a szokásos tábori sátorverõs - tábortüzes programok mellet a gyerekek kenuzhattak, kipróbálhatták a közeli kalandparkot, megtekinthettek egy
koncentrációs tábort, illetve a Drezdai Hadtörténetin Múzeumot,
de készítettek közös „tábori” pólót is. A nagyhajmási polgármester az idén nyáron ellátogatott a táborba, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a 2017-es évben Magyarországon az Észak - Hegy-
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háti Mikrotérségben kerülhessen megrendezésre a nemzetközi
tábor. A kinti szervezõ csapat és vezetõség pozitívan fogadta a
felvetést, így már el is kezdõdött a közös elõkészítõ munka, hogy
mindez valóban megvalósulhasson.

Tanulási lehetõség helyben!
A már 7 éve Mágocson mûködõ Dr. Ámbédkar Iskola a
2016/2017-es tanévben is indítja érettségi bizonyítványt adó
gimnáziumi képzését, esti tagozaton. Iskolánkba 16. életévüket betöltött, legalább 8 osztályos általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezõ jelentkezõket várunk. A képzés ingyenes.
Meglévõ középfokú tanulmányok beszámításával, szakmunkás bizonyítvánnyal a négy éves képzési idõ lerövidül.
Diákigazolvány igényelhetõ. Iskolánk tervezi a 2016/2017-es
tanévben szakiskolai képzés bevezetését is, melyrõl késõbb
adunk teljes körû tájékoztatást. Bõvebb információ: Kovács
Zsuzsanna tagintézmény-vezetõnél a 06/30- 755-0994 telefonszámon.

A megjelenést támogatta
a Nemzeti Együttmûködési Alap

