
Kö te le zõ is ko lai
kö zös sé gi szol gá lat
2016. ja nu ár 1-tõl az érett sé gi bi zo -

nyít vány ki adá sá nak fel té te le, hogy a
ta nu lók iga zol ni tud ják az 50 órás kö -
zös sé gi szol gá lat ban el töl tött idõt. Mi -
vel stra té gi ánk egyik leg fon to sabb fó -
kusz te rü le te a fi a tal kor osz tály ak ti vi -
tá sá nak nö ve lé se, tér sé gi sze rep vál la -
lá sá nak erõ sí té se, re giszt rál tunk ön -
kén tes fo ga dó szer ve zet ként, il let ve
fel vet tük a kap cso la tot a tér ség is ko lá i val. A szer ve ze tünk nél
vég zett kö zös sé gi szol gá lat ke re té ben a fi a ta lok be kap cso lód hat -
nak kö zös ség fej lesz tõ mun kánk ba pl. a he lyi ér té kek fel tá rá sá -
val, a pá lya vá lasz tás – pá lya ori en tá ció se gí té sé vel, ezen kí vül le -
he tõ ség nyílik különbözõ rendezvények szervezésében való
közremûködésre is, mint pl. a Mikrotérségi Családi Nap, vagy a
„Vándor-tábor”. 

Hosszú távú cé lunk a kor társ if jú sá gi há ló zat ki ala kí tá sa, a tér -
sé gi kö tõ dés erõ sí té se a fi a ta lok kö ré ben. Az ed di gi idõ szak part -
ne ri kez de mé nye zé sei hez ké pest lé nye ges to vább lé pés le het, ha
szisz te ma ti ku san be tud juk von ni a fi a ta lo kat min den olyan tér sé -
gi prob lé ma meg ol dás ba, ter ve zés be, fej lesz té si el kép ze lé sek
for má lá sá ba, mely sa ját életüket, és rajtuk keresztül az egész
térség jövõjét meghatározhatják. A fi a ta lok kal való mun ka már
meg in dult, de sze re tet tel vá runk min den ér dek lõ dõt, aki szí ve sen
dol goz na ná lunk ön kén tes mun ká ban, hogy együtt te hes sünk a
kö zös sé gért. Ha va la ki ked vet ka pott és szí ve sen csat la koz na
hoz zánk, az jelentkezzen az unio@magocs.hu címen!

Új mun ka tár sunk 
be mu tat ko zik

An nak el le né re, hogy
vég zett sé gem sze rint nem -
zet kö zi kap cso la tok szak ér -
tõ va gyok, sok kal job ban
fog lal koz tat nak a sa ját la kó -
he lye met és köz vet len kör -
nye ze te met érin tõ ügyek. 

Mi vel Bu da pes ten, az
EL TE-n vé gez tem nem zet -
kö zi ta nul má nyok sza kon,
volt le he tõ sé gem meg ta -
pasz tal ni a vá ro si élet elõ -
nye it is, a szí vem azon ban
ha za hú zott. Szak mai gya -
kor la tom be fe jez té vel – me -
lyet az al só mo cso lá di
SZÍN-TÉR Mû ve lõ dé si
Ház ban vé gez tem el – vég le ge sen tu da to sult ben nem, hogy a
vi dék él he tõb bé té te lén, a fi a ta lok el ván dor lá sá nak meg ál lí tá -
sán sze ret nék dol goz ni. Je len leg pá lya kez dõ ként ke vés ta -
pasz ta lat tal, de an nál na gyobb lel ke se dés sel és igye ke zet tel
vá gok bele a mun ká ba. Re mé lem tu dá som mal, kre a ti vi tá som -
mal és mo dern gon dol ko dás mó dom mal a csa pat hasz nos tag ja 
le he tek, és hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a mik ro tér ség di na mi ku -
san fej lõd hes sen. 

Dá vid- Kle isz Bi an ka

Szak kép zé si együtt mû kö dés
Fon tos tár gya lá so kat tar tot tunk a szak kép zé sek kel kap -

cso lat ban. 2016. ja nu ár 19-én egy meg be szé lés al kal má val 
már a prak ti kus ten ni va ló kat, le he tõ sé ge ket vi tat tuk meg,
ahol a ka ma ra kép vi se lõi, a le en dõ kép zõ in téz mény, to -
váb bá a MIG-TIG Kft. ve ze tõ je, Bar ta Sán dor, a te rü let ta -
pasz talt sza kem be re volt a ven dé günk, aki tan mû helyt is
mû köd tet. 

A fó ru mon ar ról is in for má ci ó kat kap tunk, hogy a vál -
lal ko zá sok hány fé le mó don és tá mo ga tott for má ban tud -
nak hoz zá já rul ni a ha té kony kép zé si rend szer hez hely ben
(kép zé si tá mo ga tá sok, ösz tön díj le he tõ sé gek, tá mo ga tott
má so dik szak ma szer zés). Áp ri lis 14-én egy má sik fó rum
al kal má val pe dig az ipa ri gé pész szak kép zés in dí tá sá val
kap cso lat ban volt egy fon tos meg be szé lé sünk a he lyi vál -
lal ko zók kal és a Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra kép vi se lõ i -
vel. A felhívás a következõ cikkben olvasható.

Együtt gon dol ko dók a fó ru mon
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Új esély a mun ka szer zés re érett sé gi vel, má so dik szak má val
Soha nem késõ ta nul ni, hi szen pi ac ké pes szak má val, érett sé -

gi vel akár la kó he lyünk kö ze lé ben is ta lál ha tunk jól fi ze tõ ál lást!
Eh hez kí nál se gít sé get a Dr. Ám béd kar Is ko la fel nõtt kép zé si
prog ram ja:

A szep tem ber ben in du ló érett sé git adó esti kép zés re azok je -
lent kez het nek, akik el múl tak 16 éve sek, el vé gez ték az ál ta lá nos
is ko lát, és vál lal ják a heti 3 na pos dél utá ni ok ta tást. A ta nul má nyi
idõ 2 évre csök ken an nak, aki ren del ke zik is ko la rend sze rû ok ta -
tás ke re té ben meg szer zett szak mun kás bi zo nyít vánnyal, il let ve
be fe je zett kö zép is ko lai 10. év fo lyam mal.

A he lyi mun ka erõ pi a ci igé nyek re tá masz kod va két szak kép -
zés is in dul szep tem ber ben. Szo ci á lis gon do zó és ápo ló, il let ve
ipa ri gé pész le het az, aki el vég zi az ál la mi lag el is mert OKJ-s kép -
zést.  Mind két szak kép zés 2 éves, esti mun ka ren dû, heti 3 na pos
ok ta tás sal, mely bõl egy nap dél után a szak mai el mé let ok ta tá sa,
két nap a gya kor lat kül sõ cé gek nél. A gya kor lat idõ sza ká ra ta nu -
ló szer zõ dés és bé re zés jár, s köz ben a ta nu ló mun ka he lyi kö rül -
mé nyek kö zött ta nul hat ja a ke ret tan terv ben meg ha tá ro zott szak -
mai gya kor la ti fo gá so kat. A gya kor la ti kép zõ hely akár a sa ját
mun ka hely is le het!

A szak kép zé sek re 2016. június 30-ig azok je lent ke zé sét vár -
juk, akik be tölt öt ték 16. élet évü ket, és ma xi mum egy, nap pa li
rend sze rû ok ta tás ke re té ben szer zett szak má juk van, vagy el vé -
gez ték a kö zép is ko la 10. év fo lya mát. Je lent kez ni le het érett sé gi -
vel, vagy akár dip lo má val ren del ke zõk nek is, kor ha tár tól füg get -
le nül. Min den kép zés tan díj men tes!

Je lent ke zés:
• sze mé lye sen a Könyv tár ban, nyit va tar tá si idõ ben, vagy a Dr.

Ám béd kar Is ko lá ban (7342 Má gocs, Sza bad ság u. 7.), hét fõn
és csü tör tö kön dél után 16 órá tól 19 órá ig, 

• te le fo non a 06-30/755-0994 te le fon szá mon, 
• va la mint az am bed kar@ma gocs.hu  e-ma il cí men.
Az osz tá lyo kat meg fe le lõ lét szá mú je lent ke zõ ese tén tud juk in dí -
ta ni.

Mi lyen elõ nyök kel jár a mun kál ta tó nak, ha dol go zó ja szak -
kép zett sé get sze rez?
• a mun ka el vég zé sé hez kép zet tebb mun ka erõt kap: be ta ní tott

mun kás ból szak mun kás lesz
• le ga li zál hat ja a mun ka el lá tá sá hoz szük sé ges vég zett sé get

Mi lyen elõ nyök kel jár a mun kál ta tó nak, ha ta nu ló kat fo gad?
• ta nul ón ként nor ma tí vát igé nyel het
• ki ne vel he ti le en dõ dol go zó ját
• ta nu ló szer zõ dést sa ját mun ka vál la ló val is köt het:

A szak kép zés rõl szó ló 2011. évi CLXXXVII. tör vény (Szt.)
2015. jú ni us 12-tõl ha tá lyos mó do sí tá sa nem csak új ala pok ra
he lyez te a szak ma ta nu lás ál la mi tá mo ga tá sát, ha nem igen je -
len tõ sen bõ ví ti a sa ját mun ka vál la lók szak kép zé sét is és je len -
tõ sen ösz tön zi a vál lal ko zá so kat, hogy gya kor la ti kép zés meg -
szer ve zé sé vel tel je sít sék a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le -
zett sé gü ket. 
A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról szó ló sza bá lyok a ta nu ló szer zõ -
dés ke re té ben szer ve zett gya kor la ti kép zés sel tör té nõ kö te le -
zett ség tel je sí tést ösz tön zik, a je len tõs nor ma tí va el szá mo lá si
le he tõ ség fel nõtt ok ta tás ban tör té nõ be ve ze té sé vel bõ vült a sa -
ját mun ka vál la lók kép zé sé nek tá mo ga tá si rend sze re, mely a
kö vet ke zõ elõ nyö ket is je lent he ti:

• a fel nõtt ok ta tás ban az el mé -
le ti ok ta tás in gye nes, így a
mun kál ta tó nak dol go zó ja el -
mé le ti kép zé sé ért nem kell
fi zet nie, el len tét ben a fel -
nõtt kép zés sel,

• a gya kor la ti kép zés meg szer -
vez he tõ a hoz zá já ru lás ra kö -
te le zett mun kál ta tó nál is –
amennyi ben a mun kál ta tó
biz to sít ja a gya kor la ti kép zés 
meg fe le lõ fel té te le it – így a
mun kál ta tó ta nu ló szer zõ dés -
sel gya kor la ti kép zé si (alap-
és ki egé szí tõ) nor ma tí vát ve -
het igény be – esti ok ta tás
ese tén az alap csök ken tõ té tel 60%-át – mely nek el szá mo lá sá -
val akár vissza igény lés re is jo go sult tá vál hat,

• a sa ját mun ka vál la ló val meg kö tött ta nu ló szer zõ dés ke re té ben a 
mun ka vál la ló – a ta nu ló nak járó kö te le zõ jut ta tás mi att – a kép -
zés ide jé re ”SZJA men tes havi fi ze tés eme lést” re a li zál hat.

A szak kép zé si hoz zá já ru lá si ked vez mé nyek (kvá zi tá mo ga tá sok)
igény be vé te lé nek a kép zés ered mé nyes sé ge szem pont já ból koc -
ká za ta nincs, mi vel ha a mun ka vál la ló a kép zé si idõ be fe jez té vel
nem sze rez OKJ-s vég zett sé get a ”tá mo ga tást” nem kell vissza fi -
zet ni.

Üzem lá to ga tás
A Pécs- Ba ra nyai Ke res ke del mi és Ipar ka ma rá val való part -

ner sé günk ered mé nye ként a pá lya vá lasz tás elõtt álló di á kok nak
le he tõ sé gük nyílt meg is mer ni a mik ro tér ség ben mû kö dõ vál la la -
to kat. Egy nyílt nap ke re té ben a MÁGFÉK Kft., az Edels tahl Ser -
vi ce Kft. és a Puch ner Kas tély és Re ne szánsz Él mény bir tok biz -
to sí tott lá to ga tá si le he tõ sé get a fi a ta lok szá má ra.  A cél az volt,
hogy a vál lal ko zá sok mun ká juk be mu ta tá sá val se gít sék az egész
élet re ki ha tó dön tést a to vább ta nu lás hoz. Így olyan szak má kat is -
mer het tek meg, ami ket ké sõbb ta lán szí ve sen vá lasz ta ná nak. Az
üzem lá to ga tás sal a gye re kek be le lát hat tak a cé gek te vé keny sé gé -
be, mû kö dé sé be, ezál tal szé le sebb is me re tek hez ju tot tak a cé gek
mun ká ját il le tõ en. Min den ki nek ajánl juk a ka ma ra ez zel kap cso -
la tos hon lap ját is, hogy jó dön tést tud ja nak hoz ni! www.pa lya va -
lasz tas ba ra nya.hu

PÁLYAVÁLASZTÁS • SZAKKÉPZÉS
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Rend ha gyó pá lya vá lasz tá si dél után 2016. ja nu ár 27.
Ma egy re több mun ka hely, be töl tet len ál lás van vi dé ken is, fõ -

leg szak mai vég zett sé get és gya kor la ti tu dást igény lõ te rü le te ken. 
Ah hoz azon ban, hogy ezek el ér he tõk le gye nek fon tos tud ni, hogy 
a mi te le pü lé se in ken mi lyen ál lá sok ra ke res nek em be re ket, és
hogy azok hoz ho gyan le het leg könnyeb ben meg sze rez ni a vég -
zett sé get, igény be venni az ösztöndíjas támogatást a hi ány szak -
mák ban. 

An nak ér de ké ben, hogy er rõl mi nél töb bet meg tud ja nak, és
így si ke re sebb és öröm te libb le gyen a ta nu lás és biz to sabb az el -
ér he tõ mun ka hely meg ta lá lá sa, rend ha gyó pá lya vá lasz tá si dél -
utánt tar tot tunk Má go cson. Cé lunk volt olyan lé nye ges is me re te -
ket, gya kor la ti öt le te ket át ad ni a részt ve võk nek, ami pá lya vá lasz -
tá suk so rán nagy se gít sé get je lent het szá muk ra. Fon tos, hogy a
di á kok olyas mit ta nul ja nak, amit biz to san tud nak majd hasz nál ni, 
hogy olyan iskolát válasszanak, amely a képességeik ki bon ta koz -
ta tá sát segíti.

En nek okán két szak mát gya kor lat ban is ki pró bál hat tak: tesz -
tel het tek egy he gesz tõ szi mu lá tort és be te kin tést nyer tek a szo ci -
á lis gon do zó szak ma for té lya i ba is. Kö szön jük szé pen a
MIG-TIG Kft.-nek, a Má go csi Szo ci á lis Gon do zá si Köz pont
mun ka tár sa i nak, a Dr. Ám béd kar Is ko la Má go csi Tag in téz mé -
nyé nek és a Hegyháti Általános Iskolának!

Tér sé gi há ló zat épí tõ tré ning 2016. feb ru ár 9-10
An nak ér de ké ben, hogy a kö zös ügye ink szer ve zé sé ben

együtt mû kö dõ kol lé gák mi nél job ban meg is mer jék egy mást, köl -
csö nö sen hasz no sul ja nak a ta pasz ta la ta ink, ala kul jon ki egy in -
ten zí vebb együtt mû kö dés, há ló za to so dás, te le pü lé se ink pol gár -
mes te re i nek tá mo ga tá sá val két na pos „csa pat épí tést” tartottunk
külsõ szakemberekkel. 

A len dü le tes, ki vá ló han gu lat ban zaj lott tré ning amel lett, hogy 
erõ sí tet te az össze tar to zást és a cél ra ve ze tõ együtt gon dol ko dást,

sok él ményt és tu dást is adott a részt ve võk szá má ra. A má so dik
nap vé gé re egy ta lá lé kony, lel kes és tenni akaró csapat for má ló -
dott.

Négy pro jekt öt let ke rült ki dol go zás ra: a „Ván dor-tá bor”, az
„5 Pró ba”, a tu riz mus fej lesz tés és a ha té ko nyabb kom mu ni ká ció, 
együtt mû kö dés. Re mé nye ink sze rint a prog ra mok mi nél elõbb
meg va ló sul hat nak közös munkánk ered mé nye képp.

PÁLYAVÁLASZTÁS • SZAKKÉPZÉS
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Hon la punk: www.eszak hegy ha ti u nio.wordp ress.com, fa -
ce bo ok ol da la ink: Észak Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió,
Kin cse ink az Észak-Hegy há ton

Az Észak-Hegy há ti Mik ro tér ség 

Fej lesz té si Stra té giája
El ké szült az Észak- Hegy há ti Mik ro tér ség Fej lesz té si Stra té -

gi á ja, ami tar tal maz za azo kat a fõ cé lo kat és irá nyo kat, amely felé 
a tér ség ha lad ni kí ván. A fenn ál ló tár sa dal mi prob lé mák ra komp -
lex prog ram ja vas la to kat, prog ram -
cso ma go kat fo gal maz tunk meg, me -
lyek meg va ló sí tá sán fo lya ma to san
dol go zunk an nak ér de ké ben, hogy
hosszú távon pozitív változásokat
ér hes sünk el. 

A stra té gi á ban rög zí tés re ke rült a
mik ro tér ség jö võ ké pe: „A he lyi gaz -
da ság bá zi sá ra épí tõ, él he tõ, fej lõ dõ, 
le he tõ sé ge ket biz to sí tó mik ro tér ség az Észak - Hegy há ton, amely 
épít az itt élõk tu dá sá ra, szá mít a fi a ta lok ra, és az idõ sek ta pasz ta -
la tá ra, von zá sa a ha gyo mány ban és az in no vá ci ó ban, a meg õr zött 
táji ér té kek ben és a legmodernebb tech no ló gi ák ban, de leg in -
kább az emberben rej lik.” A do ku men tum meg te kint he tõ az
www.eszak hegy ha ti u nio.wordp ress.com ol da lon. Amennyi ben
kér dé se, öt le te, vé le mé nye van, kér jük, ossza meg ve lünk, hogy
ez a do ku men tum ne csak hát tér anyag, ha nem kö zös mun kánk
egyik fontos do ku men tu ma legyen.

Ci vil szer ve zet át ala ku lá sa
A Hegy hát Észak Tér sé gi Egye -

sü let 1995-ben ala kult meg, amely -
ben ez idá ig ön kor mány za tok és két
non pro fit szer ve zet vett részt, ám a
jog sza bá lyi ke re tek vál to zá sa mi att
az ön kor mány za tok nem le het nek
eb ben to vább ra is ta gok. An nak ér -
de ké ben, hogy az egye sü let to vább -
ra is fenn ma rad has son és a jog sza -
bá lyok nak is meg fe lel jen, meg újít -
juk a tag sá got. Így a he lyi ci vil szer ve ze tek kel és egyé ni ta -
gok kal mû köd het to vább a szer ve zet és ad to vább ra is hát te ret
kö zös ügye ink nek. Mind emel lett fon tos nak tart juk, hogy a ta -
gok szí ne sebb pa let tát kép vi sel je nek és az egye sü let a mik ro -
tér ség ak tív, el hi va tott la ko sa i ból te võd jön össze. Aki szí ve -
sen részt ven ne az egye sü let mun ká já ban, az bár mi kor csat la -
koz hat az unio@magocs.hu címen.

Fe dez zük fel
kö zö sen ér té ke in ket!

Ki emelt fon tos sá gú fel ada tunk nak tart juk a mik ro tér ség 5 te le pü -
lé sé nek, ér té ke i nek ha gyo má nya i nak, ér de kes sé ge i nek meg is me ré -
sét, va la mint a hely be li la ko sok tu dá sá nak fel tér ké pe zé sét. En nek ér -
de ké ben sze ret nénk a fi a ta lok kal kö zö sen meg ta lál ni azo kat a tér ség -
ben élõ, dol go zó al ko tó kat, al ko tó kö zös sé ge ket, fi a tal te het sé ge ket,
idõ sebb szak em be re ket, kü lön le ges hob byt ûzõ ket, akik re büsz kék
le he tünk. Szán dé kunk ban áll ké szí te ni olyan rö vid kis be mu ta tó
anya go kat, amik ben be mu tat nánk a te vé keny sé get, és kí nál ni tud -
nánk a „pro duk ci ó kat” egy más közt, de akár a tér ség ha tá ra in kí vül re 
is. Emel lett lét re hoz tunk egy fa ce bo ok ol dalt „Kin cse ink az
Észak-Hegy há ton” cím mel, ahol együtt sze ret nénk a kör nyé kün kön
lévõ ér té ke ket össze gyûj te ni. Hosszú távú cé lunk pedig egy tér sé gi
ér ték tár lét re ho zá sa.                                                                                                                                                        
Vár juk azo kat, akik in for má ci ót tud nak adni, vagy szí ve sen részt
ven né nek kö zös kin cse ink nek fel ku ta tá sá ban. Az öt le te i ket, aján lá -
sa i kat, kér jük, osszák meg ve lünk a meg adott el ér he tõ sé ge in ken! 

Csa lá di Nap
Im már má so dik al ka lom mal ke rül meg ren de zés re a ha gyo mány -

õr zõ Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap. Az idei év ben jú ni us 11- én Nagy haj -
má son tart juk a ren dez vényt, ahol is mét ér de kes, sok szí nû és ér té ket
kép vi se lõ prog ra mok kal kedv es ke dünk a részt ve võk szá má ra. Né -
hány öt let már szü le tett: a fel lé põk mel lett sze ret nénk idén is egy pá -
lya vá lasz tás sal kap cso la tos sát rat fel ál lí ta ni, lesz nek he lyi ter mék
be mu ta tók, 5 pró ba ve tél ke dõ, Mo bil Kresz Park, Toto a he lyi ér té -
kek rõl, a gye re kek szá má ra óri ás tram bu lin, este pe dig tá bor tûz. Szó -
ró la po kon, pla ká to kon majd jö vünk a rész le tek kel. Az ese mény se -
gít sé gé vel egy más jobb meg is me ré sét és te le pü lé se ink ér té ke i nek
fel is me ré sét sze ret nénk elõ moz dí ta ni.

He lyi ter mé kek szû kebb
tá gabb kör nye ze tünk ben

A szo ci á lis gaz da ság gal és he lyi ter mé kek kel kap cso lat ban két 
na gyon hasz nos na pot töl töt tünk el a tér ség sze rep lõ i vel
2016.már ci us 17-én és 18-án egy tré ning ke re té ben. A prog ra -
mon részt vet tek a te le pü lés ve ze tõk, a he lyi szo ci á lis szö vet ke ze -
tek kép vi se lõi, és a fej lesz té sek -
ben fon tos sze rep pel bíró sze -
mé lyek. Az együtt gon dol ko dás
ered mé nye kép pen ter ve ket is
szõt tünk an nak ér de ké ben,
hogy he lyi ter mé ke ink nek mi -
nél na gyobb is mert sé get sze rez -
zünk, és hogy a he lyi ter mék pi -
ac fej lõ dé se vég be men jen.
Mind ezek kö vet kez té ben tér sé -
günk gaz da sá ga és tu riz mu sa is
fel len dül het. En nek meg va ló su -
lá sá hoz el en ged he tet len az érin -
tett sze rep lõk össze fo gá sa, ezért 
vár juk mind azok csat la ko zá sát,
akit ez a téma érdekel! 


