
Dra vecz Ist ván:
Ba ra nya pe re mén

Nagy örö münk re meg szü le tett az elsõ
mik ro tér ség rõl szó ló vers. Kö szön jük a szer zõ nek!
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Baranya me gye észa ki pe re mén
Ott ahol da lol nak a ma da rak
Egy ék szer do bozt tar tok ke zem ben én
El me sé lem ben ne mik is la pul nak.
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Öt drá ga kõ kü lön
Még is egy más hoz csi szo lód va
Be szél ni ró luk mi lyen öröm
A szám most el is so rol ja
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Al só mo cso lád a béke szi ge te
Csó na káz va a ha las ta ván
Az itt la kók ön zet len sze re te te
A ra gyo gó ut cák fo lya mán
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Egy is ko la az er dõ ben
A lát vá nya élet re való
Az égen úszó fel le gek ben
A lel künk is szár nya ló
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Hat ki lo mé tert gya lo gol ván
Egy vá ros ká ba ér ke zünk
A fel fe de zõ ka lan dok so rán
Itt szét is néz he tünk
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Tisz ta utak, pom pá zó tér
Mú ze um és az in téz mé nyek
A lát vá nya ara nyat ér
Ezt lát ni kell a szem nek
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S ha nem em lí tet tem vol na
Itt élem nap ja i mat
Üd vöz lés a vers nek e sora
Dí csér ve a Má go csi a kat
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Me gyünk to vább lé pe get ve
El akad szin te a lé leg ze tünk
Meg ér kez ve egy szép hely re
Szé pen vi rág zó li get be ke rü lünk
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A fák ke cses haj ko ro ná ja
Rá vesz min ket a pi he nés re
Nagy haj más üde va rá zsa
Csa lo gat a falu szí vé be
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La kó i nak ked ves vi dám sá ga
Maga lé szen a ra gyo gás
A kis falu bû bá ja több,
mint egy val lo más
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De még nin csen vége,
Hisz van még drá ga kõ
Egy erdõ mel lett be tér ve
Újabb fa lucs ka buk kan elõ
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Az erdõ ölén rin ga tóz va
Ját szik a szél ve lünk ked ve sen
S a jó le ve gõt be szív va
Sé tál ga tunk most Me ké nye sen
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S ha el fá rad tunk a sé tá ban
Itt az idõ, hogy el la zul junk
Nem messze egy kas tély ban
Ren ge teg cso dát lát ha tunk
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Büsz kék is rá úgy hal lom,
Akár az egész fa lu ra
Bi kal szép sé ge nyu ga lom
min den szem nek ki nyit va

15

Mint öt da rab drá ga kõ
Úgy ra gyog nak az éj ben
Öt te le pü lés, mely sze ret he tõ
Ba ra nya észa ki pe re mé ben

16

Ék szer do bo zom most be csu kom
És fel aján lom min den ki nek
Szép he lyek , büsz kén mon dom
S cso dá sak itt az em be rek

II. Mik ro tér sé gi
Csa lá di Nap

Na gyon jól si ke rült a 2016. jú ni us 11- én Nagy haj má -
son meg ren de zett II. Mik ro tér sé gi Csa lá di Na punk, ahol
a je len lé võk több ér de kes, és él ve ze tes prog ram elem ben 
is részt ve het tek. A fel lé põk, a se gí tõk és a né zõk is
egyaránt jól szórakoztak.

A prog ram nyi tá sa ként Dra vecz Ist ván mik ro tér sé -
günk rõl szó ló ver sét hall hat tuk. 

A tér ség bõl szár ma zó fel lé põk szí nes elõ a dá sok kal
ké szül tek: fel lé pett a Schwä bis che Füße Né met Nem ze -
ti sé gi Tánc cso port, a Má go csi If jú sá gi Fú vós ze ne kar, a
Bi ka li Ovi sok tánc cso port ja, Dre er Fe renc né, aki két
gyö nyö rû dalt éne kelt, Gye nis Bog lár ka és az Ori en tál
Fu si o nett Has tánc cso port mely nek tag ja Kni esz Ad ri -
enn, Hor váth Emí lia, aki mo dern tánc cal ké szült, Var ga
Zsom bor, aki me sét mon dott, valamint Fodor Berci, aki
egykerekû biciklivel tartott bemutatót. 

Ki zá ró lag he lyi szár ma zá sú fel lé põ ket ke res tünk fel,
mellyel az volt a cé lunk, hogy a kör nyé ken élõ mû vé sze ti 
cso por tok te het sé gü ket hely ben is be mu tat has sák, de
örü lünk an nak is, hogy tér sé günk jó hírét távolabbra is
viszik. 

A szín pa di elõ a dá sok mel lett a né zõk szá mos más
szó ra koz ta tó ese mény nek is ré sze sei lehettek.

Az „Akik re büsz kék va gyunk” prog ram ke re té ben
Hor váth Ábel foly ta tott na gyon ér de kes be szél ge tést pél -
da adó he lyi ek kel és el szár ma zot tak kal. Ju ri sits Já nos a
ja pán él mé nye i rõl szá molt be, Bog nár Papp Irén köl tõ nõ

Foly ta tás a 2. ol da lon

Ren dez vé nye ink

A közön ség
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be mu tat ta ver se it, Poór Ti tusz né Éva néni me sélt össze gyûj tött és 
meg men tett ba bá i ról, dr. Ju ri sits Jó zsef Tanár Úr pedig szó ra koz -
ta tó fizikai bemutatót tartott.

A gye re kek nek egész nap le he tõ sé gük nyílt ki pró bál ni a Mo -
bil Kresz Par kot, egy óri ás tram bu lint, lo va gol hat tak, va la mint
részt ve het tek a „Me se hõ sök ke re sé sé ben”. 

Min den ki ki tölt het te a Mik ro tér sé gi To tót, mely ben a leg jobb
há rom ki töl tõ dí ja zás ban részesült. 

A pá lya vá lasz tá si sá tor ban be pil lant hat tunk a szo ci á lis gon do -
zó és a ko vá csolt vas tár gyak ké szí té sé nek fortélyaiba.

Öt csa pat vett részt a Tér sé gi Öt pró bán, ahol a kö vet ke zõ tré -
fás fel ada to kat kel lett meg ol da ni uk: “tru tyi turi”, gu mi csiz ma ha -
jí tás, tûz ol tás, to jás sal cél ba do bás, va la mint bab és len cse vá lo -
ga tá sa. Min den csa pat nagy sze rû en tel je sí tett, a leg job bak azon -

ban a „Nagy haj má si Sör ivók”, a „Csak csa jok”és a „Test épí tõk
let tek”. A csapatok mellett a szurkolók is jól szórakoztak.   

Mind eze ken kí vül a he lyi ter me lõk is be mu tat ták por té ká i kat,
me lyek bõl bár ki ked ve sze rint vá sá rol ha tott, és a he lyi ízek sem
ke rül tek hát tér be. A Nagy haj má si nyug dí ja sok po gá csá it min -
den ki meg kós tol hat ta és sza vaz ha tott a leg fi no mabb ra. A leg jobb 
pogácsa díjat Andrásfalvi Józsefné nyerte el.  

Al só mo cso lád jó vol tá ból ma dár táv lat ból is meg néz het tük
Nagy haj mást egy dró nos fel vé tel nek kö szön he tõ en, me lyet meg -
te kint het nek a fa ce bo ok ol da lun kon. Hon la pun kon pe dig meg ta -
lál ha tók a nap folyamán készült fényképek.

Kö szön jük szé pen a ki ál lí tók nak, a já ték szer ve zõk nek, a fi -
nom fa la tok ké szí tõ i nek, és min den ki nek a rész vé telt, a sok ön -
kén tes munkát és a támogatást!

Szpon zo rok: Y Puly ka Kft., Nagy haj má si Né met Nem ze ti sé gi 
Ön kor mány zat, Al só mo cso lá di Köz ség fej lesz tõ és Szol gál ta tó
Köz hasz nú Non pro fit Kft., Má gocs Vá ros gaz dál ko dás Non pro fit 
Kft., Má gocs Kulturális Életéért Egyesület.

II. Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap

Mik ro tér sé gi Ha lász lé fõ zõ ver seny  – A Má go csi csa pat

Foly ta tás az 1. ol dalról

Tér sé gi Öt pró ba

Mik ro tér sé gi Te ke baj nok ság
El kezd tük szer vez ni az  I. Mik ro tér sé gi Te ke baj nok sá got,
mely re 3 fõs ve gyes csa pa tok je lent ke zé sét vár juk a mik ro tér -
ség te le pü lé se i rõl.  A csa pa tok ban bár mely kor osz tály kép vi -
sel tet he ti ma gát. A baj nok ság ter ve zett idõ pont ja: no vem ber
vége. Hely szí ne: Má go csi Te ke pá lya

To váb bi ren dez vé nye ink

Élõ Mú ze um Má go cson

„Tök Jó” fesz ti vál Bi ka lon

Ci vil Nap Nagy haj má son
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Kin cse ink az Észak Hegy há ton

Egy re na gyobb nép sze rû ség nek ör vend új fa ce bo ok ol da lunk,
mely a Kin cse ink az Észak Hegy há ton el ne ve zést kap ta. A kez de -
mé nye zés sel cé lunk a he lyi ér té kek, te het sé gek össze gyûj té se és
hosszú tá von egy Mik ro tér sé gi Ér ték tár lét re ho zá sa. Sze ret nénk
el ér ni, hogy az ol dal hoz töb bek nek is hoz zá fé ré se le gyen, ezért
aki nek bár mi öt le te van, és szí ve sen részt ven ne oldalunk
mûködtetésében, azt örömmel megtesszük szerkesztõnek.

TÜKÖR
(Tér sé gi Ügye ink Kö zös sé gi Ro va ta)

El in dí tot tunk egy kez de mé nye zést, mellyel cé lunk, hogy egy
be szél ge tés so ro zat ke re té ben fel ve gyük a kap cso la tot a tér ség -
ben élõ kü lön bö zõ cso por tok kal an nak ér de ké ben, hogy ve lük
együtt gaz da gít suk az együtt mû kö dé si for má kat, ejt sünk szót
ügye ik rõl, prob lé má ik ról, az együtt mû kö dé sek elõ nye i rõl, a ki tö -
ré si le he tõ sé gek rõl. A ta lál ko zók cél ja, hogy a be szél ge té sek bõl
az egyes cso por tok igé nye i re, szük ség le te i re fény de rül jön, és ve -
lük együtt ta lál junk a prob lé mák ra meg ol dást, együtt  fo gal maz -
zunk meg to vább lé pé si irányokat. 

A prog ram a TÜKÖR ( Tér sé gi Ügye ink Kö zös sé gi Ro va ta)
el ne ve zést kap ta, ami nem csak kö zös sé gi al kal ma kat, meg be szé -
lé se ket je lent, ahol a kö zös ter ve zés meg va ló sul, ha nem egy ben a
kom mu ni ká ci ónk fon tos te re pe is lesz, ugyan is egyes te rü le tek rõl 
min dig hírt sze ret nénk majd adni, és köz zé ten ni ró luk egy ro va tot 
új sá gunk ban.

Ed dig a kö vet ke zõ cso por tok kal ta lál koz tunk: a fi a ta lok kal,
nyug dí jas szer ve ze tek ve ze tõ i vel, a he lyi ér ték tá rak ban és egyéb
kul tu rá lis te vé keny sé gek ben, il let ve a kü lön bö zõ sport ágak ban
ér de kel tek kel, a pol gár õrök kel, va la mint a he lyi ter me lõk kel. To -
váb bi ter ve zett meg hí vot tak: nem ze ti sé gek, ci vil szer ve ze tek,

Tér sé gi
mû vé sze ti

cso por tok és
te het sé gek

Ki emelt cé lunk, hogy a tér sé günk -
ben élõ, il let ve he lyi kö tõ dé sû te het sé -
ge ket min den ki meg is mer je, és ezál tal
új le he tõ sé gek hez jut has sa nak. En nek
ér de ké ben el kezd tük fel ku tat ni, és fel -
ven ni a kap cso la tot a tér sé gi mû vé sze ti
cso por tok kal, aki ket a hon la pun kon
meg is je le ní tünk.

Amennyi ben bár ki élne ez zel a le he -
tõ ség gel, ke res sen min ket el ér he tõ sé ge -
in ken!

Kö zös sé gi kez de mé nye zé se ink

Ibo lya-völgy, Má gocs

Hor váth Emí lia

A he lyi ér té kek meg õr zé se fon tos a tér ség szá má ra Min mú lik egy ci vil
szer ve zet fenn tart ha tó sá ga?

Ez volt a té má ja an nak a ci vil Fó rum nak, ami Al só mo cso lá -
don zaj lott a részt ve võk ak tív be vo ná sá val.  Na gyon fon tos, hogy 
a szer ve ze tek ve ze tõi mi nél több is me ret tel ren del kez ze nek nem -
csak a jog sza bá lyi ke re tek rõl és kö te le zõ ad mi niszt rá ci ós fel ada -

tok ról, ha nem ab ban is kap ja nak se gít sé get, hogy ho gyan ér de -
mes a kö zös sé gi mun kát fel épí te ni, szer vez ni és a kö zös ség hez
tar to zást erõ sí te ni. Eh hez já rul hoz zá a Tér sé gi Ci vil For rás köz -
pont prog ram já val Al só mo cso lád, és ezt kí ván tuk elõ se gí te ni a
rendezvénnyel, melynek vendégelõadója Mezei Csaba a Civil
Segéd Alapítvány programvezetõje.

Ci vil Fó rum Al só mo cso lá don



Át ala kult a Hegy hát Észak Tér sé gi Egye sü let
A jog sza bá lyi vál to zá sok nak való
meg fe le lés ér de ké ben át ala kult a
Hegy hát Észak Tér sé gi Egye sü -
let, amely 15 egyé ni tag gal, 1 ön -
kor mány zat tal és 1 egye sü let tel
foly tat ja mun ká ját.

Az Egye sü let cél ja, az egye sü let
mû kö dé si te rü le tén levõ te le pü lé sek
fej lõ dé sé nek elõ moz dí tá sa, rend sze res
együtt mû kö dés szer ve zé se és
összehangolása.

A cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben: te -
le pü lés fej lesz té si-, kö zös ség fej lesz té -
si-, if jú ság se gí té si-, tér sé gi ko or di ná ci -
ós-, ok ta tá si-, szo ci á lis-, és kutatási
tevékenységet végez.

2016. szep tem ber 13- án az Egye sü -
let köz gyû lést tar tott, ahol el fo ga dás ra
ke rült az Egye sü let új alap sza bá lya és
sor ke rült tiszt újí tás ra is. A köz gyû lés

ál tal meg vá lasz tott el nök Ne mes Ad ri enn lett, a két al el nök pe dig
Lász ló- Le ge di Já nos né és Drüsz ler Gá bor.  A meg vá lasz tott
tiszt ség vi se lõk nek ezút tal gratulálunk, mun ká juk hoz sok sikert
kívánunk!

A Hegy hát Észak Tér sé gi Egye sü let sze re tet tel vár ja a csat la -
koz ni vá gyó új ta go kat és támogatókat!
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Nyom ta tás: Böcz Sán dor nyom dász, Szek szárd

Part ne ri kap cso la tok
ki ala kí tá sa

Fon tos nak tart juk, hogy mi nél több part ne ri kap cso la tot
ala kít sunk ki és tart sunk meg. En nek ér de ké ben rend sze re -
sen részt ve szünk a tér ség egé szét érin tõ kon fe ren ci á kon, fó -
ru mo kon, szak mai prog ra mo kon, az ott szer zett in for má ci ó -
kat és ki ala ku ló kap cso la ti tõ két pe dig hasz no sít juk min den -
na pi mun kánk so rán, köz ve tít jük part ne re ink felé. 

Fon tos ered mény nek tart juk, hogy együtt mû kö dõ ink
köre az in du lás ko ri 40 szer ve zet rõl a kez de mé nye zett kap -
cso la tok ré vén (ön kor mány za tok, ci vi lek, in téz mé nyek, vál -
lal ko zók) 160-ra bõ vült. Ma már nem csak mi kez de mé nye -
zünk együtt mû kö dé se ket, ha nem a part ne rek is ke res nek
min ket, re a gál nak kez de mé nye zé se ink re. A több hálózatba
való bekapcsolódás, és az aktív együttmûködések a térség
számára is hasznosak lehetnek.

Meg be szé lés a Ma gyar Sze gény ség el le nes Há ló zat
kép vi se lõ i vel és a tér ség szakembereivel

A Hegy hát Észak Tér sé gi Egye sü let Köz gyû lé se

El in dult a szo ci á lis
gon do zó kép zés

A szak kép zés te rü le tén vég zett mun kánk gyü möl cse, hogy 15
fõ vel el in dult Má go cson a szo ci á lis gon do zó kép zés, mely nek
meg nyi tó ját 2016.09.14-én tart ot ták meg. Fon tos ered mény nek
tart juk, hogy több mik ro tér sé gi te le pü lés rõl is jelentkeztek a
képzésre. 

Sok si kert kí vá nunk a kép zés si ke res el vég zé sé hez, és re mél jük, 
hogy min den ki nek si ke rül a vég zett ség gel hely ben elhelyezkedni!

Év nyi tó az elsõ év fo lya mon


