Rendezvényeink
Dravecz István:
Baranya peremén

II. Mikrotérségi
Családi Nap

Nagy örömünkre megszületett az elsõ
mikrotérségrõl szóló vers. Köszönjük a szerzõnek!

Nagyon jól sikerült a 2016. június 11- én Nagyhajmáson megrendezett II. Mikrotérségi Családi Napunk, ahol
a jelen lévõk több érdekes, és élvezetes programelemben
is részt vehettek. A fellépõk, a segítõk és a nézõk is
egyaránt jól szórakoztak.
A program nyitásaként Dravecz István mikrotérségünkrõl szóló versét hallhattuk.
A térségbõl származó fellépõk színes elõadásokkal
készültek: fellépett a Schwäbische Füße Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Mágocsi Ifjúsági Fúvószenekar, a
Bikali Ovisok tánccsoportja, Dreer Ferencné, aki két
gyönyörû dalt énekelt, Gyenis Boglárka és az Orientál
Fusionett Hastánccsoport melynek tagja Kniesz Adrienn, Horváth Emília, aki modern tánccal készült, Varga
Zsombor, aki mesét mondott, valamint Fodor Berci, aki
egykerekû biciklivel tartott bemutatót.

1

9

A fák kecses hajkoronája
Rávesz minket a pihenésre
Ott ahol dalolnak a madarak
Egy ékszerdobozt tartok kezemben én Nagyhajmás üde varázsa
Csalogat a falu szívébe
Elmesélem benne mik is lapulnak.

Baranya megye északi peremén
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Öt drágakõ külön
Mégis egymáshoz csiszolódva
Beszélni róluk milyen öröm
A szám most el is sorolja
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Alsómocsolád a béke szigete
Csónakázva a halastaván
Az itt lakók önzetlen szeretete
A ragyogó utcák folyamán
4

Egy iskola az erdõben
A látványa életre való
Az égen úszó fellegekben
A lelkünk is szárnyaló
5

Hat kilométert gyalogolván
Egy városkába érkezünk
A felfedezõ kalandok során
Itt szét is nézhetünk
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Tiszta utak, pompázó tér
Múzeum és az intézmények
A látványa aranyat ér
Ezt látni kell a szemnek
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S ha nem említettem volna
Itt élem napjaimat
Üdvözlés a versnek e sora
Dícsérve a Mágocsiakat
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Megyünk tovább lépegetve
Elakad szinte a lélegzetünk
Megérkezve egy szép helyre
Szépen virágzó ligetbe kerülünk
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Lakóinak kedves vidámsága
Maga lészen a ragyogás
A kis falu bûbája több,
mint egy vallomás
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De még nincsen vége,
Hisz van még drágakõ
Egy erdõ mellett betérve
Újabb falucska bukkan elõ
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Az erdõ ölén ringatózva
Játszik a szél velünk kedvesen
S a jó levegõt beszívva
Sétálgatunk most Mekényesen
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S ha elfáradtunk a sétában
Itt az idõ, hogy ellazuljunk
Nem messze egy kastélyban
Rengeteg csodát láthatunk
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Büszkék is rá úgy hallom,
Akár az egész falura
Bikal szépsége nyugalom
minden szemnek kinyitva
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Mint öt darab drágakõ
Úgy ragyognak az éjben
Öt település, mely szerethetõ
Baranya északi peremében
16

Ékszerdobozom most becsukom
És felajánlom mindenkinek
Szép helyek , büszkén mondom
S csodásak itt az emberek

A közönség
Kizárólag helyi származású fellépõket kerestünk fel,
mellyel az volt a célunk, hogy a környéken élõ mûvészeti
csoportok tehetségüket helyben is bemutathassák, de
örülünk annak is, hogy térségünk jó hírét távolabbra is
viszik.
A színpadi elõadások mellett a nézõk számos más
szórakoztató eseménynek is részesei lehettek.
Az „Akikre büszkék vagyunk” program keretében
Horváth Ábel folytatott nagyon érdekes beszélgetést példaadó helyiekkel és elszármazottakkal. Jurisits János a
japán élményeirõl számolt be, Bognár Papp Irén költõnõ
Folytatás a 2. oldalon
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II. Mikrotérségi Családi Nap
Folytatás az 1. oldalról
bemutatta verseit, Poór Tituszné Éva néni mesélt összegyûjtött és
megmentett babáiról, dr. Jurisits József Tanár Úr pedig szórakoztató fizikai bemutatót tartott.
A gyerekeknek egész nap lehetõségük nyílt kipróbálni a Mobil Kresz Parkot, egy óriástrambulint, lovagolhattak, valamint
részt vehettek a „Mesehõsök keresésében”.
Mindenki kitölthette a Mikrotérségi Totót, melyben a legjobb
három kitöltõ díjazásban részesült.
A pályaválasztási sátorban bepillanthattunk a szociális gondozó és a kovácsoltvas tárgyak készítésének fortélyaiba.
Öt csapat vett részt a Térségi Ötpróbán, ahol a következõ tréfás feladatokat kellett megoldaniuk: “trutyi turi”, gumicsizma hajítás, tûzoltás, tojással célba dobás, valamint bab és lencse válogatása. Minden csapat nagyszerûen teljesített, a legjobbak azon-

ban a „Nagyhajmási Sörivók”, a „Csak csajok”és a „Testépítõk
lettek”. A csapatok mellett a szurkolók is jól szórakoztak.
Mindezeken kívül a helyi termelõk is bemutatták portékáikat,
melyekbõl bárki kedve szerint vásárolhatott, és a helyi ízek sem
kerültek háttérbe. A Nagyhajmási nyugdíjasok pogácsáit mindenki megkóstolhatta és szavazhatott a legfinomabbra. A legjobb
pogácsa díjat Andrásfalvi Józsefné nyerte el.
Alsómocsolád jóvoltából madártávlatból is megnézhettük
Nagyhajmást egy drónos felvételnek köszönhetõen, melyet megtekinthetnek a facebook oldalunkon. Honlapunkon pedig megtalálhatók a nap folyamán készült fényképek.
Köszönjük szépen a kiállítóknak, a játékszervezõknek, a finom falatok készítõinek, és mindenkinek a részvételt, a sok önkéntes munkát és a támogatást!
Szponzorok: Y Pulyka Kft., Nagyhajmási Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Alsómocsoládi Községfejlesztõ és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft., Mágocs Városgazdálkodás Nonprofit
Kft., Mágocs Kulturális Életéért Egyesület.

További rendezvényeink

Térségi Ötpróba

Élõ Múzeum Mágocson

Civil Nap Nagyhajmáson

„Tök Jó” fesztivál Bikalon

Mikrotérségi Tekebajnokság

Mikrotérségi Halászléfõzõ verseny – A Mágocsi csapat

Elkezdtük szervezni az I. Mikrotérségi Tekebajnokságot,
melyre 3 fõs vegyes csapatok jelentkezését várjuk a mikrotérség településeirõl. A csapatokban bármely korosztály képviseltetheti magát. A bajnokság tervezett idõpontja: november
vége. Helyszíne: Mágocsi Tekepálya
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Közösségi kezdeményezéseink
TÜKÖR
Kincseink az Észak Hegyháton
(Térségi Ügyeink Közösségi Rovata)
Elindítottunk egy kezdeményezést, mellyel célunk, hogy egy
beszélgetéssorozat keretében felvegyük a kapcsolatot a térségben élõ különbözõ csoportokkal annak érdekében, hogy velük
együtt gazdagítsuk az együttmûködési formákat, ejtsünk szót
ügyeikrõl, problémáikról, az együttmûködések elõnyeirõl, a kitörési lehetõségekrõl. A találkozók célja, hogy a beszélgetésekbõl
az egyes csoportok igényeire, szükségleteire fény derüljön, és velük együtt találjunk a problémákra megoldást, együtt fogalmazzunk meg továbblépési irányokat.

Ibolya-völgy, Mágocs
Egyre nagyobb népszerûségnek örvend új facebook oldalunk,
mely a Kincseink az Észak Hegyháton elnevezést kapta. A kezdeményezéssel célunk a helyi értékek, tehetségek összegyûjtése és
hosszútávon egy Mikrotérségi Értéktár létrehozása. Szeretnénk
elérni, hogy az oldalhoz többeknek is hozzáférése legyen, ezért
akinek bármi ötlete van, és szívesen részt venne oldalunk
mûködtetésében, azt örömmel megtesszük szerkesztõnek.
A helyi értékek megõrzése fontos a térség számára

Min múlik egy civil
szervezet fenntarthatósága?

A program a TÜKÖR ( Térségi Ügyeink Közösségi Rovata)
elnevezést kapta, ami nem csak közösségi alkalmakat, megbeszéléseket jelent, ahol a közös tervezés megvalósul, hanem egyben a
Ez volt a témája annak a civil Fórumnak, ami Alsómocsolákommunikációnk fontos terepe is lesz, ugyanis egyes területekrõl don zajlott a résztvevõk aktív bevonásával. Nagyon fontos, hogy
mindig hírt szeretnénk majd adni, és közzétenni róluk egy rovatot a szervezetek vezetõi minél több ismerettel rendelkezzenek nemújságunkban.
csak a jogszabályi keretekrõl és kötelezõ adminisztrációs feladaEddig a következõ csoportokkal találkoztunk: a fiatalokkal,
nyugdíjas szervezetek vezetõivel, a helyi értéktárakban és egyéb
kulturális tevékenységekben, illetve a különbözõ sportágakban
érdekeltekkel, a polgárõrökkel, valamint a helyi termelõkkel. További tervezett meghívottak: nemzetiségek, civil szervezetek,

Térségi
mûvészeti
csoportok és
tehetségek
Kiemelt célunk, hogy a térségünkben élõ, illetve helyi kötõdésû tehetségeket mindenki megismerje, és ezáltal
új lehetõségekhez juthassanak. Ennek
érdekében elkezdtük felkutatni, és felvenni a kapcsolatot a térségi mûvészeti
csoportokkal, akiket a honlapunkon
meg is jelenítünk.
Amennyiben bárki élne ezzel a lehetõséggel, keressen minket elérhetõségeinken!

Civil Fórum Alsómocsoládon

Horváth Emília

tokról, hanem abban is kapjanak segítséget, hogy hogyan érdemes a közösségi munkát felépíteni, szervezni és a közösséghez
tartozást erõsíteni. Ehhez járul hozzá a Térségi Civil Forrásközpont programjával Alsómocsolád, és ezt kívántuk elõsegíteni a
rendezvénnyel, melynek vendégelõadója Mezei Csaba a Civil
Segéd Alapítvány programvezetõje.
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Partneri kapcsolatok
kialakítása
Fontosnak tartjuk, hogy minél több partneri kapcsolatot
alakítsunk ki és tartsunk meg. Ennek érdekében rendszeresen részt veszünk a térség egészét érintõ konferenciákon, fórumokon, szakmai programokon, az ott szerzett információkat és kialakuló kapcsolati tõkét pedig hasznosítjuk mindennapi munkánk során, közvetítjük partnereink felé.
Fontos eredménynek tartjuk, hogy együttmûködõink
köre az induláskori 40 szervezetrõl a kezdeményezett kapcsolatok révén (önkormányzatok, civilek, intézmények, vállalkozók) 160-ra bõvült. Ma már nemcsak mi kezdeményezünk együttmûködéseket, hanem a partnerek is keresnek
minket, reagálnak kezdeményezéseinkre. A több hálózatba
való bekapcsolódás, és az aktív együttmûködések a térség
számára is hasznosak lehetnek.

Elindult a szociális
gondozó képzés

Évnyitó az elsõ évfolyamon
A szakképzés területén végzett munkánk gyümölcse, hogy 15
fõvel elindult Mágocson a szociális gondozó képzés, melynek
megnyitóját 2016.09.14-én tartották meg. Fontos eredménynek
tartjuk, hogy több mikrotérségi településrõl is jelentkeztek a
képzésre.
Sok sikert kívánunk a képzés sikeres elvégzéséhez, és reméljük,
hogy mindenkinek sikerül a végzettséggel helyben elhelyezkedni!

Megbeszélés a Magyar Szegénységellenes Hálózat
képviselõivel és a térség szakembereivel

Átalakult a Hegyhát Észak Térségi Egyesület
A jogszabályi változásoknak való
megfelelés érdekében átalakult a
Hegyhát Észak Térségi Egyesület, amely 15 egyéni taggal, 1 önkormányzattal és 1 egyesülettel
folytatja munkáját.
Az Egyesület célja, az egyesület
mûködési területén levõ települések
fejlõdésének elõmozdítása, rendszeres
együttmûködés
szervezése
és
összehangolása.
A cél megvalósítása érdekében: településfejlesztési-, közösségfejlesztési-, ifjúságsegítési-, térségi koordinációs-, oktatási-, szociális-, és kutatási
tevékenységet végez.
2016. szeptember 13- án az Egyesület közgyûlést tartott, ahol elfogadásra
került az Egyesület új alapszabálya és
sor került tisztújításra is. A közgyûlés

A Hegyhát Észak Térségi Egyesület Közgyûlése
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által megválasztott elnök Nemes Adrienn lett, a két alelnök pedig
László- Legedi Jánosné és Drüszler Gábor. A megválasztott
tisztségviselõknek ezúttal gratulálunk, munkájukhoz sok sikert
kívánunk!
A Hegyhát Észak Térségi Egyesület szeretettel várja a csatlakozni vágyó új tagokat és támogatókat!

