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A MI KALENDÁRIUMUNK….

A ka len dá ri um ere de ti leg el sõ sor ban a
nap tár sze re pét töl töt te be, de mára sok fé -
le ka len dá ri um mal ta lál koz ha tunk. Ker té -
szek ka len dá ri u ma, kö zös sé gi ka len dá ri -
um, koncert ka len dá ri um…

Ezek mind egyi ké nek az a sze re pe,
hogy hosszabb tá von mu tas son be egy té -
mát, egy kö zös sé get, meg je le nít sen fon -
tos év for du ló kat, be mu tas son ese mé nye -
ket, büsz ke sé ge ket, akár ha egy év ben
egy szer, akár ha folyamatosan jelenik is
meg.

A leg ne ve sebb ma gyar ka len dá ri um a
Kin cses Ka len dá ri um elõ ször 120 év vel
eze lõtt 1896-ban je lent meg. Ré geb ben a
„gya kor la ti élet út mu ta tó ja” alcímet vi sel te.

Az Észak Hegy há ti Mik ro tér ség Ka len dá ri u ma, mely eb ben az év -
ben elõ ször je le nik meg, egy kis rá te kin tést nyújt az ez red for du ló utá ni
má so dik év ti zed kö ze pén te le pü lé se ink re, tér sé günk re. Kik va gyunk
mi, hol élünk, mi vel fog lal ko zunk, mit ter me lünk, hogyan élünk itt az
Észak- Hegyháton.

Egy ki csit hely tör té net, egy ki csit a ma itt élõk be mu tat ko zá sa, a
mos ta ni le he tõ sé gek le nyo ma ta, azaz prak ti kum is, hi szen egy he lyen
sok fé le hasz nos in for má ci ót gyûjtöttünk össze benne. 

Be le fér tek olyan in for má ci ók, írá sok is, me lye ket nem ol vas ha tunk
az in ter ne ten. Akik dol goz tak az anya go kon ma guk is rá cso dál koz tak
arra, hogy mi lyen szí nes a tér ség. Re mél jük, hogy min den ki ta lál ben ne
érdekes, hasznos olvasnivalót.

Sze ret nénk, ha ez zel a ki ad vánnyal is erõ sít het nénk az össze tar to -
zást, a te le pü lé sünk höz, tér sé günk höz való kö tõ dést, és arra ins pi rál -
nánk az itt élõ ket, hogy fi gyel je nek egy más ra, fe dez zék fel kö zös ér té -
ke in ket, le gye nek ak tív formálói az Észak Hegyhát életének.
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BEMUTATKOZIK A TÉRSÉG

TERMÉSZETI, TÁJI ÉRTÉKEK

Az Észak- Hegy há ti Mik ro tér ség te le pü lé sei: Má gocs, Nagy haj más,
Me ké nyes, Al só mo cso lád és Bi kal Ba ra nya me gye te le pü lés há ló za tá -
nak észa ki ré szén há rom me gye kö ze pén, a Hegy há ti és Kom lói Já rás
ha tá rán he lyez ked nek el. Ma gyar or szág tá ja i nak rend szer ta ni fel osz tá -
sa sze rint a Du nán tú li – domb ság nagy tá já hoz, a Me csek és Tol na – Ba -
ra nyai – domb vi dék kö zép tá já hoz és a Völgy ség kis tá já hoz tar toz nak,
mely nek ÉNY–i ré szén fek sze nek. A te le pü lé sek kö zi gaz ga tá si lag a
Dél-Du nán tú li Ré gi ó ban, Ba ra nya me gyé ben he lyez ked nek el , ko ráb -
ban a Sás di kis tér ség hez, ezen be lül a Má go csi mik ro tér ség hez tar toz -
tak. A 2013 ja nu ár já tól ér vé nyes já rá si be so ro lás sze rint a Hegy há ti já -
rás te le pü lé sei Bi kal ki vé te lé vel, mely je len leg a Kom lói já rás hoz tar to -
zik. Ér de kes ség, hogy Ma gyar or szág 175 já rá sa kö zül ez az egyet len já -
rás, me lyet nem a szék hely te le pü lés rõl ne vez tek el, te hát a neve Hegy -
há ti já rás és nem Sás di já rás. Meg jegy zen dõ, hogy 1950-ig szin tén lé te -
zett a Hegy há ti já rás. A Hegy há ti já rás ban két vá ro si ran gú te le pü lés ta -
lál ha tó Sásd és Má gocs, me lyek kö zül Má gocs „fi a tal vá ros nak” te kint -
he tõ, 2009-ben ka pott vá ro si ran got.

 A Völgy ség kis táj Ba ra nya és Tol na me gyé ben he lyez ke dik el.
Gyen gén ta golt, hul lá mos fel szí nû „völ gyes táj jel le gû” kis táj. A Völgy -
ség kis táj a Ka pos – víz gyûj tõ te rü le tén ta lál ha tó, mely a Duna rész víz -
gyûj tõ jé hez tar to zik. A kis táj nyu ga ton a Ba ra nya - csa tor na alsó sza ka -
szá ra és a Ka pos Dom bó vár – Kurd kö zöt ti vo na lá ra, ke le ten pe dig a
Völgy sé gi – pa tak ra tá masz ko dik. Az it te ni víz fo lyá sok szél sõ sé ges
víz já rá sú ak. Kis vi zük nyár vé gén, kora õsszel, ár vi ze ik ta vasszal szo -
ká so sak. Má gocs és Al só mo cso lád köz vet len kör nye ze te a Hábi csa tor -
na víz gyûj tõ te rü le té hez kap cso ló dik. Má gocs köz igaz ga tá si te rü le tét
észa kon a Mé hész pa tak öle li kö rül, ke let rõl a Haj más pa tak ha tá rol ja,
déli ha tá rán hú zó dik a Hábi csa tor na, mely be észa ki irány ból a Má go csi 
víz fo lyás tor kol lik. A köz igaz ga tá si te rü le tet még to váb bi for rás ágak és
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mel lék pa ta kok há lóz zák be.
Egy be füg gõ víz fe lü let nem jel -
lem zõ, bár a mik ro tér ség te le pü -
lé se i hez 11, a tá gabb tér ség ben
14, a víz fo lyá sok fel duz zasz tá -
sá val ki ala kí tott mes ter sé ges tó
is tartozik, mely a hal gaz dál ko -
dás és a hor gász tu riz mus szem -
pont já ból is je len tõs a Hegyhát
számára. 

Há rom te le pü lé sünk: Al só mo cso lád, Bi kal, Má gocs ta vai a gaz da ság 
je len tõs té nye zõi a mik ro tér ség ben. A kis táj har mad idõ sza ki üle dé ke i re
te le pült 10 – 40 m vas tag sá gú lösz ta ka rón (a Szász vár –Zá vod vo nal tól
nyu gat ra) agyag be mo só dá sos bar na er dõ ta la jok (47%), ke let re cser -
noz jom bar na er dõ ta la jok (29%), még ke le tebb re pe dig mész le pe dé kes
cser noz jom ta la jok (15%) ta lál ha tók. A leg na gyobb ki ter je dé sû agyag -
be mo só dá sos bar na er dõ ta la jok vá lyog me cha ni kai össze té te lû ek.  Víz -
gaz dál ko dá suk ra a kö ze pes víz ve ze tõ, nagy víz rak tá ro zó és jó víz tar tó
ké pes ség jel lem zõ. Hasz no sít ha tó sá guk erdõ és szán tó. Mint hogy je -
len tõs há nya duk 20%-nál me re de kebb lej tõn van, eró zi ó san ve szé lyez -
te tet tek. A szán tó hasz no sí tá sá ban a ta laj vé de lem is szük sé ges. A lösz,
amely a terület É-i részén (Mezõd, Vásárosdombó, Mágocs, Nagy haj -
más) a községhatárok túlnyomó részét borítja, mészben gaz dag, a rajta
kialakult talaj is jó minõségû. 

A Völgy ség kis táj Ma gyar or szág nö vény föld raj zi fel osz tá sa alap ján
a Dél – Du nán túl fló ra vi dé ké hez és az Il lír fló ra tar to mány hoz tar to zik.
A fló ra vi dék négy fló ra já rá sa kö zül, a Me cse ki (So pi a ni cum) fló ra já -
rás ba so ro lan dó, ahol az erõ tel jes szub me di ter rán ha tás, fõ ként ke le ten
kon ti nen tá lis jel leg gel pá ro sul. A Völgy ség er de it kis sé el sze gé nye dõ
me cse ki fló ra jel lem zi. Az õs ho nos fa fa jok ból álló ál lo má nyok az er dõs 
te rü le tek nek csak a fe lét te szik ki, a töb bi ül te tett feny ves és aká cos.
A pa ta ko kat kí sé rõ egy ko ri sá so sok he lyén te le pí tett ne mes nyá ra sok is
van nak. A ter mé sze tes er dõ tár su lá sok kö zött, na gyon kis te rü le ten bük -
kö sö ket is ta lá lunk, de az ural ko dó tár su lá sok a gyer tyá nos- és a cse -
res-töl gye sek. Egyes te rü le te ken a Völgy sé gi-pa ta kot éger li ge tek és fü -
ze sek kí sé rik. A Nagy haj má si – dom bok, mint Na tu ra 2000 te rü let jel -
lem zõ nö vény tár su lá sai a Pan non cse res – töl gye sek, me lyek töl gyek
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(cser-, ko csány ta lan és ko csá nyos tölgy) al kot ta, jó nö ve ke dé sû, szá -
raz-fél szá raz erdõk, a gyepszintben meleg- és fénykedvelõ, szá raz ság -
tû rõ kétszikûekkel, füvekkel, sásokkal. Botanikai szempontból is em lí -
tés re méltó, a Natura 2000 terület részeként, a Méhész-patak völgye. 

Az Észak- Hegy há ti mik ro tér ség ben a táj rend kí vül vál to za tos ké pet
mu tat. A dom bor zat vál to zé kony sá ga mi att a táj hasz no sí tás is a le he tõ
leg na gyobb mér ték ben iga zo dott a domborzat adta lehetõségekhez. 

Több féle táj hasz no sí tás je le nik meg na gyobb te rü le ti aránnyal:
A me zõ gaz da sá gi cél ra hasz no sí tott föl de ken túl nyo mó an ga bo na fél -
éket, ku ko ri cát és nap ra for gót ter mesz te nek. A rét-le ge lõ gaz dál ko dás,
mint jel leg ze tes táj hasz ná lat fõ ként a mé lyebb fek vé sû, jobb víz el lá tott -
sá gú te rü le te ken je le nik meg, de a domb ol da la kon is jel lem zõ. Ezek a
te rü le tek ter mé sze ti adott sá guk foly tán sok eset ben bo ta ni kai rit ka sá go -
kat is rejt het nek. Az er dõ te rü le tek szin tén je len tõs te rü le ti aránnyal
vesz nek részt a táj hasz no sí tás ban. Nagy haj más észa ki er dõs te rü le tei a
tér sé gi öko ló gi ai (zöld) fo lyo só ré szét ké pe zi, mely táj kép vé del mi-, és
Na tu ra 2000 te rü let is. Ba ra nya me gyé bõl ide tar toz nak még Má gocs és
Me ké nyes csat la ko zó er dõ te rü le tei. A te rü le ten, több he lyen is van élõ
víz fo lyás: Haj más –pa tak, Bi kal – pa tak. A leg je len tõ sebb a te rü le tet
K-Ny irány ban át sze lõ Mé hész-pa tak. A víz fo lyá sok kör nye ze te je len -
tõs ter mé sze ti ér té ket hor doz ma gá ban. Az itt meg je le nõ gye pek, ma ga -
sabb ta laj víz szin tû te rü le tek, ki sebb-na gyobb er dõ fol tok öko ló gi ai
szem pont ból igen ér té kes te rü le tek, me lyek meg õr zé sé re, fenn tar tá sá ra
ko moly hang súlyt kell fek tet ni. A mik ro tér ség te le pü lé se i nek bel te rü le -
te i re jel lem zõ, hogy rend kí vül gon do zott, sok az ut cai nö vény ki ül te tés,
fá sí tás. A te le pü lé sek ar cu la ta jel lem zõ en  fa lu si as jel le gû, ha gyo má -
nyos, nagy tel kes fa lu si la kó ház tí pus ok kal, me lyek ál ta lá ban elõ kert
nél kü li, fé sûs ill. haj lí tott há zas jel le gû ek. A há zak zöme hosszú tor ná -
cos, fa ra gott osz lo pos, mí ves ki vi te le zé sû. Jel leg ze tes és a te le pü lé se -
ken még jól meg fi gyel he tõ az un. „ke reszt paj tás” épí té si mód. A paj tá -
kat, is tál ló kat a la kó ház után, arra me rõ le ge sen (ke reszt be) épí tet ték, és
a la kó ház hoz ha son ló an eze ket a mel lék épü le te ket is osz lo pok kal lát ták 
el. A ter mé szet vé del mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény ér tel mé ben
egye di táj ér ték nek mi nõ sül az adott táj ra jel lem zõ ter mé sze ti ér ték, kép -
zõd mény és az em be ri te vé keny ség gel lét re ho zott táj al ko tó elem,
amely nek ter mé sze ti, tör té nel mi, kul túr tör té ne ti, tu do má nyos vagy esz -
té ti kai szem pont ból a tár sa da lom szá má ra je len tõ sé ge van. A mik ro tér -
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ség te le pü lé sei bõ vel ked nek az egye di táj ér té kek ben is. Az or szá gos je -
len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tek és a vé dett ter mé sze ti ér té kek ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az Észak –Hegy há ti Mik ro tér -
ség te rü le tén a Duna Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, míg a ter mé szet -
vé del mi ha tó sá gi jog kört a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Ter mé -
szet vé del mi Fel ügye lõ ség, va la mint a ki je lölt Ba ra nya Me gyei Kor -
mány hi va tal gya ko rol ja. A mik ro tér ség te rü le tén or szá gos je len tõ sé gû
vé dett ter mé sze ti te rü let  – táj vé del mi kör zet, ter mé szet vé del mi te rü let,
ter mé sze ti em lék –, il let ve he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let
nincs. Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi szem pont ból szin tén ki emelt je -
len tõ sé ge van a Hét Pa tak Gyön gye Na túr park nak, mely nek kez de mé -
nye zõ je egyik te le pü lé se Al só mo cso lád. A Hét Pa tak Gyön gye Na túr -
park 2011-ben lett ki hir det ve, 8 te le pü lést érint a
tér ség ben (Al só mo cso lád, Ág, Csi kós tõt tõs, Ge ré -
nyes, Ká rász, Kis va szar, Köb lény, Sza lat nak).
Kép vi se lõ je és mûködtetõje a Hét Patak Gyöngye
Na túr park Egyesület. A natúrpark az ország jel leg -
ze tes természeti, tájképi és kultúrtörténeti ér té kek -
ben gaz dag területein, helyi közösségek által lét re -
ho zott táj szin tû együttmûködés, melynek célja a természeti és kulturális 
örökség megõrzése, bemutatása és a vidék fejlõdését elõsegítõ hasz no -
sí tá sa. A natúrpark az integrált védelem elvére építve a tájat és a
természetet nem a tájban élõ embertõl, hanem azt vele együtt hasz no sít -
va védi meg! Környezetvédelmi szemléletformálás tekintetében ki -
emel ke dõ a szin tén Alsómocsoládon mûködõ Kölyökfészek Erdei Is -
ko la, illetve In ter ak tív Tárház is. 

KÖZLEKEDÉS

A Má go csi mik ro tér ség Ba ra nya me gye te le pü lés há ló za tá nak észa ki ré -
szén he lyez ke dik el, mely Ma gyar or szág bel sõ pe ri fé ri kus te rü le tei
közé so rol ha tó. A há rom dél-du nán tú li me gye szék hely tõl, Pécs tõl, Ka -
pos vár tól és Szek szárd tól kö zel azo nos 50 kö rü li tá vol ság ban fek szik.
A mik ro tér ség ben gyors for gal mi és or szá gos el sõ ren dû utak nem ta lál -
ha tók.
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A mik ro tér ség te le pü lé se i nek meg kö ze lít he tõ sé ge: A mik ro tér ség
köz pont ja, Má gocs több irány ból meg kö ze lít he tõ, szom szé dos te le pü -
lé sei Nagy haj más, Bi kal, Al só mo cso lád, Csi kós töt tös és Dom bó vár.
A te le pü lés re jut ha tunk Dom bó vár ról a 65195 sz. úton ha lad va vagy
Pécs fe lõl a 66-os, majd a 611. sz. fõ út ról Csi kós töt tö sön ke resz tül a
6534 sz. úton. Szász vár, il let ve Bi kal fe lõl szin tén a 6534. sz. úton. ha -
lad va. Má gocs ról Nagy haj más, il let ve Me ké nyes a 6539. sz. össze kö tõ
úton kö ze lít he tõ meg, míg Al só mo cso lád, mint zsák te le pü lés a 65174.
sz. úton ér he tõ el. Meg em lí ten dõ, hogy a te le pü lé sek egy más hoz vi szo -
nyí tott tá vol sá ga a föld uta kon ke resz tül jó val rö vi debb, ezt a jö võ ben a
tu riz mus te kin te té ben le het ki hasz nál ni. Az utak mi nõ sé ge fõ ként a Má -
gocs- Nagy haj más- Me ké nyes sza ka szon ki fo gá sol ha tó, fel újí tás ra szo -
rul. A vas úti köz le ke dés a Bá ta szék-Dom bó vár vas út vo nal ál tal érin ti
Al só mo cso lá dot, az Al só mo cso lád-Má gocs ál lo más a falu köz pont já tól 
2,5 km-re van, a vo nat já ra tok át la gos szá ma mun ka na po kon 4. A mik -
ro tér ség szá má ra a gép ko csi val kb. 20 perc alatt el ér he tõ Sásd és Dom -
bó vár vas út ál lo má sai je len te nek pers pek tí vát, mi vel mind két ál lo má -
son meg áll az In ter City, így el ér he tõ vé vá lik a megyeszékhely, illetve a
fõváros Budapest is. 2015.szeptember 1-tõl új járat indult a Me ké nyes – 
Nagy haj más – Má gocs – Dombóvár vonalon, mely nagyban meg -
könnyí ti az iskolába járást, munkába járást, egyéb ügyintézési te en dõ -
ket. 

KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA

SZENNYVÍZ
A mik ro rér ség há rom te le pü lé sén, Bi ka lon, Nagy haj má son és Me ké -
nye sen kom mu ná lis szenny víz csa tor na há ló zat nem üze mel. En nek hi á -
nyá ban a szenny víz gyûj té se egye di leg, ház tar tá son ként ak nás rend -
szer rel tör té nik, a szenny vi zet szip pan tás sal ürí tik, el szál lí tá sát vál lal -
ko zó vég zi, a bi ka li szenny víz te lep re. A va ló szí nû sít he tõ en szá mos
eset ben nem meg fe le lõ gyûj tõ ak na je len tõs mér té kû ta laj és fel szín alat -
ti víz szennye zést okoz hat. A tel jes szenny víz köz mû ki épí té sét a he lyi
ön kor mány za tok sze ret nék meg va ló sí ta ni, azon ban az eh hez szük sé ges
anya gi for rás hi ány zik. A kör nye zet szennye zés meg aka dá lyo zá sa ér de -

8



ké ben a szenny víz el ve ze tés
meg ol dá sa el en ged he tet len fel -
adat, me lyet szük ség len ne a le -
he tõ leg ha ma rabb meg va ló sí ta -
ni.

Al só mo cso lá don a szenny víz
csa tor na há ló zat a dom bor za ti vi -
szo nyok nak kö szön he tõ en gra -
vi tá ci ós jel le gû. A tisz tí tó egy
6,5x7,5m-es üveg ház ban el he lye zett me rí tett fix film mel in ten zi fi kált,
sza ka szos mû kö dé sû, ele ven isza pos bi o ló gia tisz tí tó. Az üzem be he lye -
zé sé nek éve 2006, azó ta a szenny víz csa tor ná ra csat la ko zott ház tar tá sok 
aránya gyakorlatilag 100%-osnak tekinthetõ.

Má go cson Az 1990-es évek ben két ütem ben meg épí tett gra vi tá ci ós
szenny víz csa tor na há ló zat gyûj ti össze a vá ros te rü le tén ke let ke zõ la -
kos sá gi és ipa ri szenny vi zet, majd két át eme lõ köz ve tí té sé vel ke rül a
szenny víz tisz tí tó te lep re, majd a tisz tí tott szenny víz a Há bi-pa tak má -
go csi mel lék ágá ba fo lyik. A szenny víz és ivó víz há ló zat üze mel te tõ je a
Me zõ föld víz Kft., mely he lyi ügy fél szol gá la tot üze mel tet Má go cson.
Má gocs vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén a  köz mû ves há ló zat tal nem ren -
del ke zõ te le pü lés ré sze ken (Dom bó vá ri út, Kos suth u, Ady u. egy része , 
József A. u. egy része) a háztartási szennyvíz begyûjtése  vállalkozó
által történik.  

IVÓVÍZ
2015. ja nu ár 1-tõl a Kom ló-Víz Kft.(Mo hács-Víz Kft.) vízi köz mû

szol gál ta tá si te vé keny sé gét a Ba ra nya-Víz Zrt. Kom lói Üzem igaz ga tó -
sá ga foly tat ja Al só mo cso lá don, Nagy haj má son, Me ké nye sen és Bi ka -
lon. Má go cson a Me zõ föld víz Kft. a szol gál ta tó. Az ivó víz há ló zat a
mik ro tér ség min den te le pü lé sén ki épí tett, a rá kö té si arány is szin te
100%-nak mond ha tó. A te le pü lé sek ivó víz el lá tá su kat mélyfúrású ku -
tak ból származó jó minõségû rétegvíz biztosítja.

KÖZMÛOLLÓ
A köz mû ol ló, azaz az 1 km ivó víz há ló zat ra jutó csa tor na há ló zat hossza
– a 2014-es TEIR ada tok sze rint a csa tor ná zott te le pü lé se ken: Má go -
cson 77,8% míg Al só mo cso lá don 66,7%.
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ÁRAMSZOLGÁLTATÁS 
A vil la mos ener gia szol gál ta tás a mik ro tér ség te le pü lé se in meg ol dott.
Az ener ge ti ka i lag kor sze rû, ener gia ta ka ré kos meg ol dá so kat, il let ve az
eh hez szük sé ges for rá so kat ke re sik a mik ro tér ség te le pü lé se i nek ön kor -
mány za tai: LED-es köz vi lá gí tás, nap ele mes rend sze rek.

GÁZSZOLGÁLTATÁS
A mik ro tér ség te le pü lé sei kö zül Nagy haj má son és Me ké nye sen nincs
ve ze té kes gáz há ló zat ki épít ve, a töb bi te le pü lé sen a gáz szol gál ta tás
meg ol dott. 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
A kom mu ná lis hul la dék be gyûj té sét és el szál lí tá sát Má gocs, Me ké nyes, 
Al só mo cso lád és Bi kal te le pü lé se ken a Dél- Kom Non pro fit Kft. vég zi
heti rend sze res ség gel. Nagy haj más te le pü lé sen a Dél-Du nán tú li Hul la -
dék ke ze lõ Non pro fit Kft. vég zi. A te le pü lé si szi lárd hul la dék be gyûj té -
se a te le pü lé sek te rü le tén meg ol dott, a gyûj tés gya ko ri sá ga meg fe le lõ.
A te rü le ten nem ke rül hul la dék
fel hal mo zás ra, üzem be he lye -
zett hasz ná lat ban lévõ vagy be -
zárt hul la dék le ra kó, dög kút, en -
ge dély nél kül üze me lõ hul la -
dék le ra kó nem ta lál ha tó, hul la -
dék hasz no sí tá si te vé keny ség
nem fo lyik. A te le pü lé se ken a
la kos ság nak van le he tõ sé ge a
sze lek tív hul la dék gyûj tés re.

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
A mik ro tér ség te le pü lé se in a ve ze té kes te le fon, a ká bel te le ví zió és in -
ter net szol gál ta tás ki épí tett. A sáv szé les ség és a meg fe le lõ adat for ga -
lom el éré se a leg fon to sabb ten ni va ló, mely nek ér de ké ben a tér sé gi
nagy szol gál ta tók kal való egyez te tés fo lyik, a leg ak tí vabb szol gál ta tás -
fej lesz tõ a tér ség ben a ré gi ós szin ten is meg je le nõ szol gál ta tó a Tarr
Kft. 
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TÁRSADALMI HELYZET

NÉPESSÉG, DEMOGRÁFIA 
A mik ro tér ség te le pü lé se i nek egyik leg na gyobb prob lé má ja az or szá -
gos ten den ci ák kal is egye zõ, de itt az ala csony lé lek szám mi att még in -
kább gon dot oko zó nép es ség csök ke nés és el ván dor lás. 

A Dél-Du nán túl Ma gyar or szág leg ala cso nyabb nép sû rû sé gû ter ve -
zé si-sta tisz ti kai ré gi ó ja, mint egy 70 fõ/km2 ér ték kel (or szá gos adat:
108,5 fõ/km2). Ezt a hely ze tet to vább sú lyos bít ja az a tény, hogy az or -
szág tíz leg rit káb ban la kott kis tér ség bõl hat itt ta lál ha tó (Sellyei, Tabi,
Csur gói, Bar csi, Mar ca li, Sás di). Ez zel szem ben a te le pü lés sû rû ség ér -
té ke vi szony lag ma gas (4,5 te le pü lés/100km2), Ba ra nya me gyé ben pe -
dig ki ug ró nak mond ha tó. A Dél-Du nán túl te le pü lés- szer ke ze té re a kö -
zép vá ro sok hi á nya, az ap ró fal vas szer ke zet jel lem zõ. A te le pü lé sek ma -
gas szá ma igen elõny te len struk tú rát ta kar: a ré gi ó ban több mint 320 te -
le pü lés lé lek szá ma nem éri el az 500 fõt (ezek nek mint egy két har ma da
Ba ra nyá ban ta lál ha tó). A nép es ség szám vál to zá sá nak me gyei, va la mint 
te le pü lé si jog ál lás sze rin ti ada tai je len tõs te rü le ti kü lönb sé ge ket ta kar -
nak. Ha az ada to kat a 2013. ja nu ár 1-jén be ve ze tett já rá si rend szer te rü -
let be osz tá sá nak meg fe le lõ en vizs gál juk, lát ha tó, hogy 2001 és 2011 kö -
zött a megye 10 járásának mindegyikében csökkent a lélekszám. A leg -
na gyobb mértékben, több mint 11 százalékkal a Hegyháti (Sásdi) járás
népessége esett vissza.  (községi átlag 7 %)

Mind a né pes ség szá má nak csök ke né se, mind a kor össze té tel ro ha -
mos rom lá sa el sõ sor ban az ala csony szü le tés szám kö vet kez mé nye.
A ré gi ón be lül is a me gye ada tai a leg rosszab bak, ugyan is míg a má sik
két me gyé ben, ha na gyon kis mér ték ben is, de meg in dult a szü le tés -
szám nö ve ke dé se, Ba ra nyá ban kö zel 3%-os csök ke nés kö vet ke zett be a 
2015. évi ada tok sze rint. A la kos ság össze té te lé re vo nat ko zó an fon tos
fo lya mat az el öre ge dés, a te le pü lé sek kor fá ja egy re in kább el to ló dik, az
55-64 éves kor osz tály van je len a leg na gyobb szám ban. Ha zánk ban a
2013- as év ele jén 100 gyer mek ko rú (14 éves vagy fi a ta labb) la kos ra
119 idõs ko rú (65 éves vagy idõ sebb) ju tott, Ba ra nyá ban ez a szám a
2016-as ada tok sze rint 138 fõ.. Az el múlt 6 év ben me gyei szin ten 4651
fõ vel csök kent a 14 év alat ti ak szá ma, míg a 65 fö löt ti e ké 4383 fõ vel
nõtt.  
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ETNIKAI ÖSSZETÉTEL
Az or szág me gyéi kö zül Ba ra nyá ban val lot ták ma gu kat a leg na gyobb
arány ban (13,7%) va la mely ha zai nem ze ti ség hez tar to zó nak az utol só
nép szám lá lás al kal má val. Kö zel 53 ezer fõ val lot ta ma gát va la mely ha -
zai nem ze ti ség hez tar to zó nak 2011-ben, szá muk 24 szá za lék kal bõ vült
egy év ti zed alatt. A me gyék kö zül Ba ra nyá ban él tek a leg na gyobb
szám ban és arány ban a né met és a hor vát nem ze ti ség hez tar to zók, va la -
mint a ci gány nem ze ti sé gû ek ará nya is meg ha lad ta az or szá gos át la got.
A tel jes né pes ség és a roma nép cso port gaz da sá gi ak ti vi tá sá ban is sa já -
tos kü lönb sé gek fi gyel he tõk meg. Eb ben sze re pet ját szik a kor össze té -
tel és az is ko lá zott ság szá mot te võ el té ré se. A roma né pes sé get ala csony
ak ti vi tá si szint jel lem zi, azaz a fog lal koz ta tot tak ala csony ará nyát ma -
gas mun ka nél kü li ség kí sé ri. Míg a tel jes né pes ség 36,8%-a fog lal koz ta -
tott volt a leg utób bi nép szám lá lás ide jén, ad dig a ro mák nak csu pán
18,8%- a. A ci gány nem ze ti ség ará nya a má so dik leg ma ga sabb a sellyei 
(16,1%) után a hegy há ti já rás ban (11,9%). A ki sebb sé gi ön kor mány za -
tok szá ma ugyan ak kor csök kent. A  2014-es vá lasz tá sok után Bi ka lon
né met, Má go cson ci gány és né met, Nagy haj má son ci gány és né met ön -
kor mány zat ala kult.

KÉPZETTSÉGI SZINT
Fon tos mu ta tó az is ko lai vég zett ség, ami saj nos szin tén ne ga tív ké pet
mu tat.  A já rá si ada tok sze rin ti 11 837 fõ bõl 211 nem ren del ke zik sem -
mi lyen is ko lai vég zett ség gel, a ma xi mum 8 ál ta lá nos osz tályt vég zet tek 
szá ma 6019 fõ, a kö zép fo kú vég zett ség gel és érett sé gi vel ren del ke zõk
4846-an van nak, míg fel sõ fo kú vég zett ség gel csu pán 761 fõ ren del ke -
zik. Ezen ada tok sze rint a né pes ség 53 %-nak van ala csony is ko lai vég -
zett sé ge. A mik ro tér ség te le pü lé se in a la kos ság fele csu pán ál ta lá nos is -
ko lai vég zett ség gel ren del ke zik, ami mun ka erõ- pi a ci szem pont ból na -
gyon elõny te len.  Alig több mint 100 fõ nek van érett sé gi je, vagy fel sõ -
fo kú vég zett sé ge. Spe ci á lis prob lé ma (de nem csak a ci gány né pes ség -
hez köt he tõ) a hát rá nyos és hal moz ot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek
ma gas ará nya. 

Az idei év ben el ké szült  Já rá si Tü kör sze rint a tér ség ál lan dó né pes -
sé gé bõl a 0-17 éves gye re kek szá ma  2263, kö zü lük ve szé lyez te tett 9%, 
vé de lem be vett 4,9%. A gye re kek 20%-a hát rá nyos hely ze tû, 35,7%-a
hal moz ot tan hátrányos helyzetû.
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OKTATÁS, NEVELÉS
Öt te le pü lé sünk kö zül két he lyen van óvo da és is ko la: Bi ka lon és Má -
go cson. 
A bi ka li és a má go csi óvo da a he lyi gye re ke ken kí vül a mik ro tér ség töb -
bi te le pü lé sé rõl is fo gad gye re ke ket. Az õ utaz ta tá suk ön kor mány za ti
kis bu szok kal tör té nik. 

Ál ta lá nos is ko lai ok ta tás
A mik ro tér ség köz ok ta tá si rend sze ré ben a leg je len tõ sebb a Má go csi
szék he lyû Hegy há ti Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la. Ide 
jár nak a má go csi, al só mo cso lá di, me kény esi, nagy haj má si gye re kek.
A gye rek lét szám itt is fo lya ma to san csök ken. 
A Ba ra nya me gyei köz ne ve lés fej lesz té si terv az aláb bi ak ban mu tat ja
be a vár ha tó hely ze tet:

Ál ta lá nos is ko lai ta nu lók szá ma – Hegy hát já rás

Tan-
ke rü -

let
Település

Ka pa-
ci tás

2012-2013
tanév

2013-2014
tan év

2014-2015
tan év

2015-2016
tan év

2016-2017
tan év

2017-2018
tan év

lét-
szám

osz-
tály

lét-
szám

osz-
tály

lét-
szám

osz-
tály

lét-
szám

osz-
tály

lét-
szám

osz-
tály

lét-
szám

osz-
tály

Sásd Göd re 274 93 8 100 4 102 4 101 4 100 4 98 4

Sásd Má gocs 340 217 11 234 10 239 10 236 10 234 10 229 10

Sásd
Mind szent -
go di sa

200 125 8 135 6 138 6 136 6 135 6 132 6

Sásd Sásd 521 320 16 344 15 352 15 348 15 345 15 337 15

Sásd
Vá sá ros -
dom bó

300 218 9 235 10 240 10 237 10 235 10 230 10

Összesen 1585 973 52 1047 46 1071 47 1059 46 1048 46 1026 45

Prob lé ma ként je lent ke zik, hogy in teg rált ok ta tá si rend szer ben dol -
goz va ma gas a hát rá nyos hely ze tû gyer me kek szá ma. Az is ko lá ban
1992 óta mû kö dik a mûvészeti képzés. 

A mik ro tér ség ben te lep hely ként Bi ka lon is mû kö dik köz ok ta tá si in -
téz mény, a Hegy há ti Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
Egy há zas ko zár- Bi ka li Tag in téz mé nyé nek Bi ka li Te lep he lye, ahol alsó
ta go zat mû kö dik. A bi ka li felsõ tagozatos gyerekek Egyházaskozárra
járnak. 
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Kö zép fo kú kép zés
A kö zép fo kú kép zés nek volt múlt ja Mágocson: 1884-ben nyit ot ták meg 
a településen az ipa ri is ko lát, amely a te le pü lés har ma dik ok ta tá si in téz -
mé nye lett. 1887-ben itt kezd te meg mû kö dé sét a me gye elsõ agyag ipa -
ri is ko lá ja. Az ok ta tást könyv tár és egy tel je sen fel sze relt min ta te -
rem-mû hely is se gí tet te.  A má go csi fa ze ka sok ter mé kei messze föl dön
hí re sek és ke re set tek vol tak.

2008-tól in dult újra kö zép fo kú kép zés a mik ro tér ség ben. Az érett sé -
gi re való fel ké szí tést a sa jó ka zai Dr. Ám béd kar Gim ná zi um és Szak -
kép zõ Is ko la vé gez te 2016-ig. Szep tem be rtõl szo ci á lis gon do zó- és
ápo ló kép zés in dult Má go cson 15 fõ vel a Pé csi Szak kép zé si Cent rum
Sás di Ven dég lá tó ipa ri Szak kö zép is ko lá ja ki he lye zett kép zé se ke re té -
ben fel nõt tek nek, ami már a he lyi mun ka erõ szükségletre válaszul
indult el a Mikrotérségi Unió közremûködésével.

A mik ro tér ség vál lal ko zói ál tal ki töl tött kér dõ ívek és in ter júk alap ján 
szak em ber hi ány van a gé pé sze ti szak mák ban: he gesz tõ, gépi for gá cso -
ló, gép la ka tos, esz ter gá lyos, NC és CNC prog ra mo zó, kar ban tar tó, gép -
sze re lõ, az épí tõ ipar ba: kõ mû ves, vil lany sze re lõ, a me zõ gaz da ság ban:
ál lat gon do zó, me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ. Na gyon fontos közös fel a da -
tunk, hogy ezen a területen is továbblépjünk.

Spe ci á lis prob lé mák
A Sás di Tan ke rü let Esély egyen lõ sé gi Ter ve vi szony lag friss ada tok kal
szol gál a spe ci á lis prob lé má kat il le tõ en. A tan ke rü let ben na gyon ma gas 
a hát rá nyos hely ze tû (58%) és a hal moz ot tan hát rá nyos hely ze tû (39%)
ta nu lók ará nya. A 2013 évi kom pe ten cia mé rés ered mé nyei or szá gos és
te le pü lés tí pu son kén ti összeg zés ben el ma ra dást mu tat nak. Emi att na -
gyon fon tos 2 te rü le ten a fej lesz tés: az egyik a kom pe ten ci a fej lesz tés, a
má sik pe dig a pá lya vá lasz tá si ori en tá ció és mo ti vá lás. 
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GAZDASÁGI HELYZET

A JÁRÁS GAZDASÁGI BÁZISA
A Hegy há ti já rás még a Ba ra nya me gyei já rá sok kö zött is spe ci á lis sa já -
tos sá go kat mu tat: a gaz da sá gi szer ke zet ben az or szá gos vi szo nyok hoz
ké pest is nagy ság ren di leg ma ga sabb az ag rár jel le gû vál lal ko zá sok ará -
nya. Jel lem zõ en a ga bo na ter me lés és a mik ro tér sé gen be lü li vál lal ko zá -
sok nak kö szön he tõ en a ba rom fi, nyúl, ser tés és szar vas mar ha te nyész -
tés a jel lem zõ. Spe ci á lis tény az is, ami a vi dé ki Ma gyar or szá gon, né -
hány nagy vá ros tól el te kint ve rit ka, hogy a fém fel dol go zás sal, meg -
mun ká lás sal fog lal ko zó vál lal ko zá sok sze re pe át la gon fe lü li. Má gocs,
Sásd, Mind szent go di sa ilyen pro fi lú vál lal ko zá sai ugyan ak kor je len tõs
szak mun kás hi ánnyal küz de nek, és ha erre a prob lé má ra nem ta lá lunk
gyors meg ol dá so kat, ak kor még ez a ki emelt ága zat is ko moly le épü lést
szen ved het el. A pá lya vá lasz tás ról szó ló rész ben be mu tat juk azo kat a
cé ge ket, akik fo lya ma to san ke res nek jól kép zett mun ka erõt.

A Hegy há ti Já rás ban élõk fog lal koz ta tá si le he tõ sé ge it, az itt mû kö dõ
vál lal ko zá sok meg erõ sö dé sé nek, fej lõ dé sé nek esé lye it je len tõs mér ték -
ben ront ja az a tény, hogy a kör nye zõ cent ru mok (Pécs, Dom bó vár, Ka -
pos vár, Szek szárd, Bony hád, Kom ló) gaz da sá gá nak re ge ne rá ló dá sa
sem ment vég be olyan mér ték ben, hogy di na mi zál ni tud ná a kör nye zõ,
stag ná ló vagy ép pen rom ló hely ze tû ap ró fal vas tér sé ge ket. A ku ta tá sok
egy jel leg ze tes fogalommal a „munkaerõ- piaci árnyékhelyzettel” jel -
lem zik a térséget. 

A MIKROTÉRSÉG GAZDASÁGI ÖRÖKSÉGE
A rend szer vál tás elõt ti idõ szak ban a mik ro tér ség te le pü lé se in a ha gyo -
má nyos vi dé ki gaz da ság jel lem zõ it ta lál juk.  A leg na gyobb fog lal koz ta -
tók a tér ség ben a Láng Gép gyár Dom bó vár, a Me zõ gép Má gocs, a Bi -
ka li Ál la mi Gaz da ság és a Ter me lõ Szö vet ke ze tek és a nõi mun ka erõt is
fog lal koz ta tó Car bon Könnyû ipa ri Vál la lat Kom ló má go csi üze me
voltak.

Má go cson az egy ko ri Me zõ gép te lep te rü le tén észak nyu gat ra az ipa -
ri ter me lés, a TSZ ma jor egy ko ri te rü le tén, a te le pü lés tõl dél ke let re az
ag rár ipa ri te rü let fel hasz ná lás a jel lem zõ. A volt TSZ ma jor te rü le té hez
kö tõ dõ en ál lat tar tást, ta kar mány gyár tást, me zõ gaz da sá gi gép ja ví tást
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vé gez nek. Az ag rá ri um ban a nagy üze mi ga bo na ter me lés mel lett a szar -
vas mar ha, ba rom fi és nyúl te nyész tés nek van nak meg ha tá ro zó sze rep lõi 
(K- Agro Kft, Y Puly ka Kft., ANAS Mezõgazdasági Szövetkezet és
mel let tük több kisvállalkozás). 

A 11 tó ból álló tó rend szer meg fe le lõ hát te ret ad a hal te nyész tés re,
ami vel szin tén több kis vál lal ko zás fog lal ko zik. Az ipa ri te rü le ten ta lál -
ha tó vál lal ko zá sok rész ben kül föl di tu laj do nú ak, fõ pro fil ként a gép -
gyár tás és ja ví tás, tar tály gyár tás, a klí ma be ren de zé sek gyár tá sa, fém -
meg mun ká lás a jel lem zõ (Mag net Kft., Ca be ro Kft., Edels tahl ser vi ce
Kft., Mág fék Kft., Má go csi Fer ro Kft.). A Má go csi Ön kor mány zat
hosszú távú céljai közé tartozik az ipari terület ipari parkká történõ
fejlesztése.

A ko ráb ban a Bi ka li Ál la mi gaz da ság hoz tar to zó Al só mo cso lád köz -
igaz ga tá si te rü le tén lévõ hal fel dol go zó üzem ma a PICK Sze ged Zrt.
gyár tó üze me. Az ugyan csak a te le pü lé sen ta lál ha tó ta kar mány gyár tó -
val és ser tés te lep pel ma a leg több mun ka hely a mikrotérségben ezen a
településen található.

A fen ti je len leg is mû kö dõ ága za tok egyik leg na gyobb prob lé má ja a
kép zett mun ka erõ hiánya.

A mik ro tér ség még egy te rü -
le ten bír je len tõs gaz da sá gi po -
ten ci ál lal, ez a tu riz mus. Két te -
le pü lés ezen a te rü le ten is ki -
emel ke dik: Al só mo cso lád és
Bi kal. A bi ka li Puch ner Kas -
tély szál ló és Re ne szánsz Él -
mény bir tok egye dül ál ló kö zép -
ko ri te ma ti kus park, mely egye -
di sé gé vel, tu da to san fej lesz tett
prog ram kí ná la tá val kö zel 70 000 ven dég éj sza ká val mára a ré gió 3. leg -
je len tõ sebb ide gen for gal mi lát vá nyos sá ga. Vál lalt kül de té se a tra dí ci ók 
él mény szin tû ápo lá sa kor hû kör nye zet ben, de emel lett klasszi kus well -
ness szol gál ta tá so kat, ren dez vény szer ve zést, kon fe ren ci a tu riz must is
ma gas szin ten kí nál. Al só mo cso lá don a Kö lyök Fé szek Er dei is ko la 12
mo dul ból álló gaz dag prog ram le he tõ sé ge i vel, az In ter ak tív Tár ház ter -
mé szet tu do má nyos kü lön le ges sé ge i vel, az itt ki pró bál ha tó Bo e ing szi -
mu lá tor ral és a 301 fõs te le pü lé sen éven te kö zel 5000 ven dég éj sza kát
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el töl tõ lá to ga tók kal a maga ka te gó ri á já ban or szá go san is élen jár. A hor -
gász tu riz mus ban Má gocs je lent kü lön le ges kí ná la tot, de a te le pü lé se -
ken meg ta lál ha tó ki ter jedt tó rend szer itt is to váb bi le he tõ sé ge ket tar to -
gat. A szép ter mé sze ti kör nye zet mi att a tér ség töb bi te le pü lé se is tudna
ebben az ágazatban komplex fejlesztésekkel továbblépni (Mágocs
Ibolya völgy borospincéi, Mekényes és Nagyhajmás a helyi kéz mû ves -
ség re és a háborítatlan környezetre alapozott komplex fejlesztéssel, öko 
– és falusi turizmussal).

FOGLALKOZTATOTTSÁG
A mik ro tér ség fog lal koz ta tott sá gi prob lé má it az or szá gos hoz ha son ló -
an a fi a ta lok és az idõ sebb kor osz tá lyok mun ka nél kü li sé ge, a több ge -
ne rá ci ós mun ka nél kü li ség, az alu lis ko lá zott ság, a rossz egész ség ügyi
és szo ci á lis kö rül mé nyek bõl fa ka dó hát rá nyok és az ada tok kal csak át -
té te le sen alá tá maszt ha tó mo ti vá lat lan ság jel lem zi.

A 25 év alat ti fi a ta lok mun ka nél kü li sé ge na gyobb prob lé mát je lent,
mint az idõ sebb kor osz tá lyo ké.

A mun ka nél kü li ek dön tõ több sé ge leg fel jebb ál ta lá nos is ko lai vég -
zett ség gel ren del ke zik, de egy ti ze dük még azzal sem.

MUNKALEHETÕSÉGEK
Mun ka le he tõ sé ge ket a kis te le pü lé se ken szin te csak az ön kor mány zat
vagy a köz mun ka je lent.
Tér sé günk ben ez alól ki vé tel az egyet len na gyobb te le pü lés a kö zel
2500 fõs kis vá ros Má gocs, va la mint Al só mo cso lád. A má go csi fog lal -
koz ta tók is csak spe ci á lis te rü le te ken tud nak mun ka he lye ket kí nál ni, az
itt élõk kor osz tá lyá nak, ér dek lõ dé sé nek, vég zett sé gé nek meg fe le lõ
mun kát gyak ran csak más nagy vá ro sok ban vagy kül föl dön ta lál nak.
Al só mo cso lá don a ko ráb ban em lí tett há rom nagy fog lal koz ta tó és az
ön kor mány za ti in téz mé nyek és köz mun ka prog ra mok mi att na gyobb a
mun ka hely kí ná lat, de itt is meg je le nik a leg ki rí vóbb prob lé ma, mely
sze rint a hely ben élõk szá má ra ez egy be ha tá rolt kí ná lat.  A kí nált mun -
ka he lyek nem ked vez nek a ma ga sabb és spe ci á lis vég zett sé gû ek szá -
má ra. A tér ség me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá sai va la mint az ipa ri te rü le ten
na gyobb szám ban meg je le nõ fém meg mun ká lás sal, gép gyár tás sal és ja -
ví tás sal, tar tály gyár tás sal fog lal ko zó cé gek ugyan ak kor na gyon ne he -
zen ta lál nak kép zett és mo ti vált mun ka erõt. A ke res let és kí ná lat össze -
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han go lá sa in for má ció meg osz tás sal, a hosszabb táv ra ki ha tó ha té kony
pá lya ori en tá ci ó val fej leszt he tõ. Po ten ci á lis le he tõ sé ge ket hor doz a tér -
ség ben ed dig is ha gyo má nyos nak te kint he tõ me zõ gaz da sá gi ter me lés
és he lyi ter mé kek elõ ál lí tá sá nak in no va tív bõ ví té se és össze kap cso lá sa
a köz ét kez te tés sel és a tu riz mus sal lehetne alapja a továbblépésnek.

SZOCIÁLIS HELYZET
Az alap el lá tá sok te kin te té ben több vál to zás tör tént az el múlt két év ben.
A csa lád se gí tést és a házi se gít ség nyúj tás szak fel ada tot ko ráb ban a kis -
tér sé gi tár su lás szer vez te, 2014 ja nu ár já tól a Má go csi Szo ci á lis Gon do -
zá si Köz pont vet te át mind az öt te le pü lé sen.  2014 jú ni u sá tól Bi kal át -
ke rült a kom lói csa lád se gí tõ szol gá lat el lá tá si kö ré be. A  gyer mek jól éti
szol gá lat gon do zá si te vé keny sé ge több gyer me ket is érint rend sze re -
sen. 

Ál ta lá ban a leg na gyobb prob lé ma a csa lá dok rossz anya gi hely ze te,
a szü lõk mun ka nél kü li sé ge, a rossz la kás kö rül mé nyek, és ezek bõl fa ka -
dó an a rossz élet vi tel min ták, csa lá di konf lik tu sok, és a ge ne rá ci ó ról ge -
ne rá ci ó ra örök lõ dõ „ta nult te he tet len ség” mo ti vá lat lan ság.  A drog és
sze szes ital fo gyasz tás ko moly prob lé mát je lent a te le pü lé se ken, ve szé -
lyes a gyer me kek re néz ve, akik egy re fiatalabb korban kerülnek kap -
cso lat ba ezekkel a káros szenvedélyekkel. 

A szo ci á lis ét kez te tést Bi ka lon, Má go cson, Me ké nye sen és Nagy haj -
má son, a Má go csi Szo ci á lis Gon do zá si Köz pont vég zi, Al só mo cso lá -
don az Õszi Fény Idõsek Otthona.

A má go csi Gon do zá si Köz pont ál tal el in dí tott Jel zõ rend sze res Házi
Se gít ség nyúj tás szol gál ta tás 2009. ja nu ár 1-jétõl át ke rült a Sás di Kis -
tér sé gi Tár su lás hoz. 2015 ja nu ár já tól pe dig a tá mo ga tó szol gá lat mû -
köd te té sé vel együtt a Sásd és Tér sé ge Terület- és Humánfejlesztési
Nonprofit Kft-hez. 

Szak el lá tást két in téz mény vé gez a mik ro tér ség ben, szol gál ta tá sa i -
kat a te le pü lé sek nél mutatjuk be.

He lyi Esély egyen lõ sé gi Prog ram mal mind az öt te le pü lés ren del ke -
zik. A Mik ro tér sé gi Unió és a te le pü lé sek part ner ként vet tek részt a tér -
sé gi esély egyen lõ sé gi program kialakításában.
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Hal moz ot tan hát rá nyos hely ze tû né pes ség:
Az ala csony stá tu szú la ko sok ará nya te le pü lé se in ken ma gas: Al só mo -
cso lá don 36,3 %, Bi ka lon 19,2 %, Má go cson 25,8 %, Me ké nye sen 41,7 
%, Nagy haj má son 44,7 %. A kis tér ség ben a 0-17 éves gyer me kek
43%-a sze gény ség ben él. 2011 és 2013 kö zött a Gye rek esély prog ram
ke re té ben Csa lá di nap kö zi mû kö dött Bi ka lon, Má go cson, Nagy haj má -
son és Me ké nye sen. 

Je len leg pá lyá za ti sza kasz ban van a tér sé gi Gye rek esély Prog ram,
mely nek ke re té ben re mél jük, hogy te le pü lé se ink is mét le he tõ sé ge ket
kap nak a gyermekek felzárkóztatására.

A sze gény ség eb ben a kis tér ség ben is össze függ a ci gány ság je len lé -
té vel, de nem ki zá ró la go san roma prob lé ma. Ahol roma és nem roma
csa lá dok in teg rál tan él nek (fõ leg a vá ro sok ban, to váb bá a mind szent go -
di sai és göd rei mik ro tér ség ben), ott a mun ka nél kü li ség nem ma ga sabb a 
ci gány, mint a nem ci gány csa lá dok ban, a gyer me ke ket ta nít tat ják, a
szü lõk tö rek võ ek és mo ti vál tak. Nagy mér té kû le sza ka dás ott ta pasz tal -
ha tó, ahol a ro mák szeg re gá tu mok ban él nek, így a Vá sá ros dom bó hoz
tar to zó Ó dom bón, Kisvaszaron, Gerényesen, Nagyhajmáson és egyes
utcákban, utcarészekben másutt is.

A mik ro tér ség te le pü lé sei kö zül há rom ban van ún. szeg re gá tum.
(Szeg re gá tum nak mi nõ sül nek azok a te rü le tek, ahol az ala csony stá tu -
szú né pes ség ará nya meg ha lad ja a 35%-ot.) Má gocs észa ki ré szén a
Dom bó vá ri utca, az Ady End re utca és a „Hor hó” al kot ta vá ros rész a
KSH be so ro lá sa sze rint szeg re gá tum. A He lyi Esély egyen lõ sé gi Prog -
ram sze rint a te le pü lé sen élõ roma la kos ság 80-90- %-a ál la mi transz fe -
rek bõl gaz dál ko dik, csu pán 1-2%-nak van ál lan dó mun ka he lye. Az in -
teg rá ció elõ se gí té se ér de ké ben az önkormányzat a mikrotérségi mun ka -
szer ve zet tel együttmûködve pályázatokat adott be.

Ugyan csak ne ve sí tett szeg re gá tum van Nagy haj má son is. Al só mo -
cso lá don a “Sa rok”; “Gö dör” el ne ve zé sû te rü le tek re ha bi li tá ci ó ja
2015-ben a DDOP-4.1.2/B-13 „Szeg re gá ció he lyett in teg rá ció Al só -
mo cso lá don” program segítségével megvalósult.
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EGÉSZSÉGÜGY

Az egész sé gi ál la pot az egyik leg alap ve tõbb élet mi nõ sé gi jel lem zõ. Be -
fo lyá sol ják a ge ne ti kai meg ha tá ro zott sá gok, az élet kö rül mé nyek és az
el lá tó rend szer el ér he tõ sé ge és mi nõ sé ge. Ugyan ak kor van nak spe ci á lis
té nye zõk is me lyek re fon tos fi gye lem mel len ni. A fog lal koz ta tott ság gal 
kap cso la tos in téz ke dé sek ked ve zõ en be fo lyá sol hat ják a mun ka nél kü li -
ség ne ga tív ha tá sa it. Ezek közé tar to zik a leg hát rá nyo sabb hely ze tû
cso por tok (roma mun ka nél kü li ek, szeg re gá tu mok ban élõk) mun ka -
erõ-pi a ci esé lye i nek nö ve lé se. A gaz da sá gi kör nye zet igen sok té nye -
zõn ke resz tül hat hat az egész ség re, így az egész ség ja ví tá sát és a vi sel -
ke dés meg vál toz ta tá sát cél zó in téz ke dé sek nek is cél sze rû va la mennyi re 
egy ide jû leg, az el ér he tõ leg több sze rep lõ be vo ná sá val, kü lön fé le be -
avat ko zás tí pu so kon ke resz tül hat ni. Az egész sé gi ál la pot fel mé ré se ket
az Eu ró pai egész ség fel mé rés ke re té ben vizs gál ják (ELEF), de a KSH
csu pán ál ta lá nos ada tok kal és össze füg gé sek kel szol gál ezen a te rü le -
ten. „Az egész ség-ma ga tar tás szem pont já ból a re gi o ná lis kü lönb sé gek
jó részt az adott te rü let tár sa dal mi gaz da sá gi kü lönb sé ge it tük rö zik
vissza, ezért nem meg le põ, hogy a ha lan dóság és az egész sé gi ál la pot
vizs gá la ta so rán is ta pasz talt, az or szág ke le ti ré szé nek és a Dél-Du nán -
túl nak a nyu ga ti ré gi ók hoz vi szo nyí tott helyzete hátrányos. 

Az ál ta lá nos ten den ci ák mind emel lett tér sé günk re is jel lem zõk. Ma -
gas szív és ér rend sze ri meg be te ge dé sek, da ga na tos, be teg sé gek, rossz
élet mód be li be i deg zõ dé sek: do hány zás, szen ve dély be teg sé gek, moz -
gás hi ány. Emi att is na gyon fon tos, hogy mi lyen az el lá tó rend szer hely -
ze te, a megelõzésben és a kezelésben elérhetõ lehetõségek.

Az egész ség ügyi el lá tás az a te rü let, ahol Má gocs tér sé gi köz pon ti
sze rep kö re a leg in kább meg nyil vá nul. A vá ros és kör nyé ké nek la kói
szá má ra az egész ség ügyi alap el lá tá son kí vül szá mos szak el lá tás is el ér -
he tõ. A kö te le zõ egész ség ügyi alap el lá tás mel lett az ön kor mány zat ön -
ként vál lal ta az ál ta lá nos la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka szol gál ta tás el lá tá -
sát is. Az in téz mény el lá tá si kör ze te je len tõs: Má gocs, Al só mo cso lád,
Nagy haj más, Me ké nyes, Egy há zas ko zár, Tófû, Szár ász, Hegy hát ma -
róc és Bi kal te le pü lé sek tar toz nak hoz zá. A te le pü lé sen fi zi ko te rá pi ás
szak el lá tás is igény be ve he tõ ugyan ezen te le pü lé sek szá má ra. Az or vo -
si el lá tást Má go cson két fel nõtt és egy gyer mek há zi or vo si kör zet be
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szer ve zõ dött. Má gocs ról he ten te egy szer ki já ró kör ze ti or vos biz to sít ja
a szék he lyen kí vül Al só mo cso lá don, Me ké nye sen és Nagy haj má son is
az el lá tást. Egyéb egész ség ügyi szol gál ta tás, pl. gyer mek or vo si -, fog -
or vo si- és üzem or vo si el lá tás, la bor, fi zi ko te rá pia, gyógy szer tár Má go -
cson ér he tõ el. Bi kal ese té ben ön ál ló, de ve gyes gyer mek és há zi or vo si
pra xis mû kö dik.  Gyer mek- és fel nõtt ve gyes kör ze tet visz, pa ti kát,
üzem or vo si szol gá la tot végez a helyi fiatal orvos. A Medicalcar vál lal -
ko zá son keresztül rendezvények egészségügyi biztosítása, magán men -
tõ szol gá la ti ellátás és speciális egészségügyi programok pl. do hány zás -
ról leszoktató program is elérhetõ általa.

A gyer me kek és szü lõk szá má ra az egész sé ges élet kez dést se gí tõ vé -
dõ nõi el lá tás 4 te le pü lés ese té ben egy vé dõ nõi kör zet be van szer vez ve
Má gocs köz pont tal. Vál lal ko zói for má ban 2 vé dõ nõ lát ja el az al só mo -
cso lá di, má go csi, me kény esi, nagy haj má si csa lá do kat. Bi kal az egy há -
zas ko zá ri vé dõ nõi kör zet hez tar to zik, me lyet a vé dõ nõ itt is vál lal ko zá -
si for má ban lát el. Az egész sé gi ál la po tok te kin te té ben a legrosszabb a
helyzet a hátrányos helyzetû családok esetében mutatható ki.  

CIVIL TÁRSADALOM

 A Ba ra nyai-hegy hát ci vil szfé rá ja mind a funk ci ók mind a te vé keny sé -
gek te kin te té ben sok szí nû. Az olyan „klasszi kus” szer ve ze tek mel lett,
mint a nyug dí jas és if jú sá gi klu bok, sport kö rök és egye sü le tek, kert ba -
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rá tok, a he lyi kul tu rá lis ha -
gyo má nyok fel élesz té sét
vagy meg te rem té sét szol gá ló
cso por tok, egye sü le tek, vagy
ép pen a pol gár õr ség, meg ta -
lál ha tók az ok ta tás, egész ség -
vé de lem, fa lu szé pí tés és te le -
pü lés fej lesz tés te rü le tén te -
vé keny ala pít vá nyok, egye -
sü le tek, és a fi a ta lo kat a de -
mok rá cia, a he lyi po li ti zá lás

sza bá lya i ra ne ve lõ gyer mek- és if jú sá gi ön kor mány za tok. A Hegy há ti
Já rás ap ró fal vas tér ség, a ci vil szer ve ze tek dön tõ több sé ge az ok ta tá si,
kul tu rá lis, egész ség ügyi, szo ci á lis in téz mé nyek kel, ér tel mi sé gi po ten -
ci ál lal ren del ke zõ mik ro tér sé gi köz pon tok ban te vé keny ke dik, leg na -
gyobb szám ban ter mé sze te sen Sás don. A mik ro tér ség re vo nat ko zó an
árny al tabb a kép: A leg több te le pü lé sün kön jel lem zõ a pol gár õr ség, a
fa lu szé pí tõ egye sü let, és va la mi lyen sport klub, de az utób bi évek ben a
ci vil tör vény szi go ro dá sá val szin te csak ezek ma rad tak, il let ve Má gocs
és Bi kal több be jegy zett, de vál to zó ak ti vi tás sal dol go zó ci vil szer ve -
zet tel ren del ke zik. Al só mo cso lád sa já tos sze re pet vál lalt fel „Tér sé gi
Ci vil For rás köz pont” prog ram já val. A tér ség pél da adó ci vil köz pont ja,
nem csak azért, mert a há rom száz lel kes köz ség ben ti zen egy, a leg szé le -
sebb fel adat kört le fe dõ egye sü let, köz hasz nú tár sa ság, ala pít vány, kul -
tu rá lis és ér dek vé del mi szer ve zet dol go zik ak tí van, ha nem el sõ sor ban
azért, mert az el kö te le zett ci vi lek a falu és a mik ro tér ség jö võ je ér de ké -
ben szo ro san együtt mû köd nek a te le pü lé si ön kor mány zat tal, a gaz da sá -
gi sze rep lõk kel, több tér sé gi kez de mé nye zé sük van a térség civil tár sa -
dal ma irányába.

CIVIL SEGÍTÕ HÁLÓ
A klasszi kus or szá gos le fe dé sû szo ci á lis tá mo ga tá sok ra sza ko so dott
szer ve ze tek kö zül a Ca ri tas van je len a tér ség ben má go csi szék hellyel,
de a tér ség re való ki ha tás sal. Idõ sza ko san, prog ra mok ban dol go zott itt a 
Mál tai Sze re tet szol gá lat (Hi tel-S prog ram) és a ko ráb bi eu ró pai uni ós
tá mo ga tás ban élen járó ci vil szer ve ze tek is sok te rü le ten vál lal tak sze re -
pet: Sás di Fa odú Egye sü let, Al só mo cso lá di Ci vil Ház Non pro fit Kft,
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Sás di Kis tér sé gi If jú sá gi Prog ram szer ve zõ Ke rek asz tal Egye sü let.
A le gu tol já ra be jegy zett szer ve zet a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány, amely a
mély sze gény ség ben élõ csa lá dok se gí té sét fel vál la ló pro jekt kap csán
jött lét re. Ide tar toz nak még a szo ci á lis in téz mé nyek anya gi hát te rét se -
gí tõ ala pít vá nyok. Az ezen a te rü le ten dol go zó szer ve ze tek is me rik
egy mást hi szen két uni ós pá lyá za ti prog ram a Gye rek esély és a
Köz-Tér-Há ló is mû köd te tett szak mai ke rek asz ta lo kat a szo ci á lis te rü -
le ten.

Ko ráb bi fel zár kóz ta tó prog ra mok:
• „A Mik ro tér sé gi me ne dzser az Észak-Hegy há ton”, „Új szol gál ta tá -

sok-fi a ta lok fog lal koz ta tá sa” re gi o ná lis mun ka erõ- pi a ci prog ram
be mu ta tá sa- Al só mo cso lá di Ci vil Ház Non pro fit Kft. 2003-2006

• „Pat ró nus Prog ram” -DDRMK 2007-2010,  Má gocs
• Sors for dí tó-Sors for má ló-DDRMK 2010-2011, Al só mo cso lád
• „Ne kem 8” prog ram - Kép zés és fog lal koz ta tás a hát rá nyos hely ze tû -

ek nek -Sás di Kis tér sé gi Tár su lás, 2010-2011
• „Elsõ lé pés”- Sás di Kis tér sé gi Tár su lás, 2010-2011
• „Se gí tõk se gí tõ je, a szo ci á lis szfé ra ka pa ci tás fej lesz té se” -HSZAK,

2011-2012
• Hi tel-S Prog ram- Mál tai Sze re tet szol gá lat, 2012-2013
• „Le gyen az esély egyen lõ- esély te rem tés a Sás di kis tér ség ben”

GYEP prog ram, 2011-2014
• Köz-Tér-Há ló a mély sze gény ség ben élõk fel zár kóz ta tá sá ért Al só -

mo cso lád, Bi kal, Me ké nyes, Nagy haj más, 2012-2014

Te le pü lé se ink fo lya ma to san részt vesz nek a szo ci á lis föld prog ra -
mok ban, és él nek a köz fog lal koz ta tá si prog ra mok nyúj tot ta le he tõ sé -
gek kel. Al só mo cso lád 13, Bi kal 11, Má gocs 5, Me ké nyes 6, Nagy haj -
más 2 al ka lom mal nyert pá lyá za tot a föld prog ra mok mû köd te té sé re.
Há rom te le pü lé sün kön, Al só mo cso lá don, Bi ka lon és Má go cson van
be jegy zett szo ci á lis szö vet ke zet, de ezek kö zül csak az Al só mo cso lá di
Falugazda Szociális Szövetkezet és a Bikali Brezik Szociális Szö vet ke -
zet aktív. 

(For rás: Észak- Hegy há ti Unió Fej lesz té si Stra té gia 2015-2020)
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ÉRDEKESSÉG A  TÁGABB TÉRSÉGBEN

ÉLETFÁK
A Sás di kis tér ség (ma Hegy há -
ti já rás) te le pü lé se i nek fõ te rén
ta lál ha tó egy úgy ne ve zett élet -
fa. Mi is ez az élet fa? Ha rö vi -
den akar nánk de fi ni ál ni, azt
mond hat nánk: kis tér sé gi kez -
de mé nye zés re meg va ló sí tott,
te le pü lé sek össze tar to zá sát
jel ké pe zõ he lyi szim bó lum. S
hogy va ló já ban mi az élet fa?
Az élet fa a kör nyék er dõ i bõl
be szer zett, 5-6 mé ter ma gas, két- há rom ágú ha tal mas tölgy fa, ami a tö -
vé tõl az utol só ág csú csig ki van dí szít ve, fa rag va a ma gyar or na men ti ka 
eh hez kap cso ló dó ele me i vel a Sás di kis tér ség 27 te le pü lé se szá má ra el -
ké szült egy-egy élet fa. A ma em be re nem is na gyon tud ja már, hogy mi
is az élet fa. Ha csak egy sze met gyö nyör köd te tõ al ko tást lá tunk az
egész ben, az sem baj. Idõ vel min den bi zonnyal fel ve tõ dik a kér dés: va -
jon mit je lent het nek a fák ra vé sett jel ké pek, for mák, alak za tok? Aki ér -
dek lõ dik, ta lán utá na jár a ma gya rá zat nak, a je len tés tar ta lom nak. Mind -
egyik élet fa egy adott te le pü lés hez iga zí tott jel. Ki fe je zi a te le pü lés
múlt ját, je le nét, et ni kai, val lá si össze té te lét és a te le pü lés szem pont já -
ból fon tos nak ítélt ese mé nye ket. He lyet kap raj ta a te le pü lés cí me re is.
A fa fa ra gó, Mil ko vics Jenõ a Ba ra nyai-Hegy hát szü lött je. Göd re szent -
már ton ban szü le tett 1958-ban, azó ta is itt la kik és dol go zik. A fa fa ra -
gás sal 10 éve kez dett fog lal koz ni. Mun kás sá gát meg ha tá roz za az õsi
ma gyar min ta kincs fel hasz ná lá sa. Leg jel lem zõbb mun kái az élet fák.
Mes te re, Ne mes Sán dor, aki tõl az élet fa-fa ra gás mû vé sze tét ta nul ta,
ma ra dan dó ha tást gya ko rolt rá. Több mû vész te lep, köz tük nem zet kö zi
al ko tó tá bo rok ven dé ge ként szá mos szak ma be li al ko tó val is mer ke dett
meg, és les te el tõ lük a fa fa ra gás for té lya it.

 (For rás: Me csek- Völgy ség- Hegy hát Úti könyv) 
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A MIKROTÉRSÉG HAGYOMÁNYTEREMTÕ
RENDEZVÉNYE: A MIKROTÉRSÉGI CSALÁDI NAP
2015 ta va szán in dult út já ra a mik -
ro tér ség te le pü lé se it össze kö tõ ren -
dez vény so ro zat, a ha gyo mány te -
rem tõ szán dék kal meg ren de zett
Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap, ami
hosszú tá von a mik ro tér ség te jes
la kos sá gát sze ret né el ér ni, mi vel
éven te más hely szí nen ke rül meg -
ren de zés re. A ren dez vény cél ki tû -
zé se a kö tõ dés meg erõ sí té se mel -
lett a kap cso la tok erõ sí té se, ha gyo -
mány õr zés és ér ték te rem tés egy
tar tal mas kul tu rá lis prog ram ke re -
té ben.

Az elsõ év ben Má go cson, idén
pe dig Nagy haj má son ke rült sor a
le bo nyo lí tá sá ra. A he lyi fel lé põk
szín pa di elõ a dá sai mel lett más prog ram ele mek ben való rész vé tel re is
le he tõ ség volt a ren dez vé nye ken, mint pl.: he lyi ter mé kek be mu ta tó és
vá sár, in for má ci ós stand a pá lya vá lasz tás ról, csa lá di sport ver se nyek,
he lyi ér té ke ink, he lyi te het sé gek és cso por tok be mu tat ko zá sa, a tér ség -
bõl el szár ma zot tak kal való in ter jú. Emel lett a gye re kek is sok fé le já té -

kos fog lal ko zá son ve het tek 
részt, hogy amíg a szü lõk
tá jé ko zód tak, ne kik is jus -
son iz gal mas szó ra ko zá si
le he tõ ség. An nak ér de ké -
ben, hogy a ren dez vény mi -
nél szí ne sebb és gaz da gabb 
tar ta lom mal va ló sul has son
meg a mikrotérség minden
településérõl jelentkezett
néhány lelkes kolléga, aki
ötleteivel és munkájával
segítette a szer ve zést. 
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TELEPÜLÉSEINK
BEMUTATKOZNAK

ALSÓMOCSOLÁD TÖRTÉNETE

Mi, az itt élõk hisszük és vall juk, hogy a jö võnk az össze fo gá sunk ra
épül és a cse lek võ ké pes sé günk tõl függ, jö võ ké pünk sze rint „Al só mo -
cso lád egy XXI. szá za di, él he tõ, ba rát sá gos, ér té ke it õrzõ és meg újí tó, a 
he lyi gaz da ság ból gya ra po dó, la kói szá má ban nö vek võ, in no va tív kis -
te le pü lés.”

Már a ne o li ti kum ban és ké sõbb a ró mai kor ban te le pü lés is állt itt.
Al só mo cso lá don ta lál tak már bronz ko ri és ró mai kori ré gé sze ti le le te -
ket is. A ró mai kori le let 1296 da rab ból álló ezüst érem kincs. A leg ko -
ráb bi le let i.e. 79-bõl, a leg ké sõb bi i.sz.169-bõl szár ma zik.  Mint hely -
ség ne vet, „Mo cho lay” elõ ször 1294-ben egy ok le vél em lí ti úgy, mint a
Veszp ré mi Apát ság egyik job bágy fa lu ját. A hely név a mo csár, lán gocs -
ka, ken der áz ta tó je len té sû szláv, hor vát ere de tû szó ból ke let ke zett, és
valószínûleg arra utal, hogy a fa -
lut mocsaras, lápos talaj ha tá rol -
ta.

A te le pü lés he lye év szá za do -
kon át foly to nos ma radt a Ba ra -
nyai Hegy há ton. I. Ist ván ki rály
val lá si tö rek vé se i nek ha tá sá ra az
1200-as évek ele jén épült a Má -
go csi temp lom, mely nek ha tá sá -
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ra el kez dõ dött a meg te le pü lés a
je len le gi fa lu he lyen. A XIII. szá -
zad ban a Má go csi ben cés apát -
ság tu laj do ná ban volt a föld bir -
tok, majd II Ulász ló 1510-ben
Bodó Fe renc föld bir to kos nak
ado má nyo zott 25 fa lut, Tol na,
So mogy és Ba ra nya me gyék ha -
tá rán, köz tük Al só mo cso lá dot is.
A tö rök idõk ben tel je sen fel dúl ták és ki fosz tot ták, ám az el me ne kült la -
kói las san vissza tér tek és kis sé tá vo labb – a je len le gi he lyen – új fa lut
épí tet tek. Egy 1582-bõl szár ma zó tö rök adó jegy zék ta nú sá ga sze rint
Mo cso lád nak 25 adó zó ja volt. A kör nyék re az 1660-as évek tá ján és azt
kö ve tõ en jelentõs számú rác telepes érkezett, be né pe sít ve a török
hódoltság végére részben vagy egészben elnéptelenedett falvakat.

 A XVII. szá zad vé gén szer bek lak ták, de la kói kö zött az év szá dok
so rán meg ta lál ha tok vol tak a ma gya rok mel let val lo nok, szlá vok, né -
me tek, ola szok is. Az év szá za dok so rán a falu bir to ko sai kö zött volt a
Bodó, a Perc zel és a Sztan ko vánsz ky földbirtokos család. 

A te le pü lés je len le gi szer ke ze te az 1820-as, 1830-as évek vé gé re ala -
kult ki. Nagy mér föld kõ a falu éle té ben az 1872-ben ki épü lõ Dom bó vár
– Bá ta szék – Baja – Csi ké ria irányú vasútvonal

A XX. Szá zad ele jén a köz ség 855 lel ket szám lált. Eb ben az idõ ben a
fa lut ma gyar és né met anya nyel vû la kos ság lak ta.  A köz ség la kó i nak
több sé ge me zõ gaz da sá gi mun kát vég zett, nagy ré szük a Sztan ko vánsz -
ky uradalomban. 

Al só mo cso lád nak nem volt szi lárd bur ko la tú útja. Föld út kö töt te
össze a szom szé dos fal vak kal: Má goccsal, Bi kal lal, Sza lat nak kal, Ge -
ré nyes sel és Ág gal.  Az 1960-as évek tõl a köz ség lé lek szá ma jelentõs,
mértékben csökkent.

A te le pü lés éle té be iga zi vál to zást a rend szer vál tás ho zott, ami kor is
az ad di gi sze rep nél kü li kis te le pü lés bõl, a sa ját sor sát ke zé be vevõ tu da -
tos faluközösséggé váltunk.
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ALSÓMOCSOLÁD CÍMERE

A cí me ren a bás tya a ke mény helyt ál lást és a kö zép ko -
ri vár tu laj dont, a kí gyó a fon dor la tos, ra vasz ész já rást, 
a kí gyó ki nyúj tott nyel ve az éles szó ki mon dó ter mé -
sze tet, a hár mas ha lom a Tát ra csú csa it szim bo li zál ja.

LEGFONTOSABB JELLEMZÕK

Al só mo cso lád köz ség 301 lel ket szám lá ló te le pü lés a me gye szék hely -
tõl, Pécs tõl lég vo nal ban mint egy 25 km-re észak ra, a Me csek hegy ség
fes tõi szép sé gû lan ká in, az úgy ne ve zett Hegy hát nagy föld raj zi táj egy -
ség ben, dom bok kal kö rül vé ve ke let rõl és ta vak kal ha tá rol va nyu gat ról. 
A köz ség bel te rü le te 65 ha, kül te rü le te: 1.235 ha nagy sá gú. 
Ko or di ná tái: Észa ki szé les ség 46 fok 19,5 perc,
Nyu ga ti hosszú ság 18 fok 15,0 perc. 
Ten ger szint fe let ti ma gas sá ga 170 m 
Ég haj la ta mér sé kel ten me leg, ahol az óce á ni ha tá sok van nak túl súly -
ban. A nyár me leg, a tél eny he, a csa pa dék mér sé kel ten ke vés, a nap sü -
té ses órák szá ma ma gas.

Je len leg ún. zsák te le pü lés, a 65.174. szá mú szi lárd bur ko la tú úton
Má gocs kö ze lít he tõ meg. Nincs át me nõ for ga lom, a gyer me kek itt ve -
szély nél kül sé tál hat nak, ki rán dul hat nak. Nincs por és zaj, a köz biz ton -
ság jó.

A köz ség össz köz mû ves, a ke let ke zõ szenny vi zet sa ját szenny víz
tisz tí tó mû tisz tít ja. Táv köz lé si és in for ma ti kai kap cso la tai kor sze rû ek,
min den igényt ki elé gí te nek.

A te le pü lés inf ra struk tu rál is el lá -
tott sá ga a tu da tos fej lesz tés nek kö -
szön he tõ en min den csa lád igé nyét ki -
elé gí ti, a falu apró vol ta, tér szer ke ze ti
adott sá gai és zsák jel le ge el le né re is
össz köz mû ves. Egész sé ges ivó víz,
kor sze rû szenny víz el ve ze tés- és tisz tí -
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tás, za var ta lan gáz-, és elekt ro mos ener gia szol gál ta tás, ká bel Tv és szé -
les sá vú In ter net is szol gál ja az itt élõk és az ide lá to ga tók ké nyel mét.
A tel je sen fel újí tott be kö tõ út ga ran tál ja a bal eset men tes köz le ke dést és
a kör nye zõ te le pü lé sek meg kö ze lí té sét. A te le pü lés jár dái fo lya ma to san 
fel újí tás ra és szé le sí tés re kerülnek, ga ran tál va evvel a babakocsival,
kerekesszékkel vagy járókerettel köz le ke dõk számára a biztonságot.

INTÉZMÉNYEK 

Aho vá a falu jár – In teg rált Kö zös sé gi és Szol gál ta tó Tér és
SZÍN-TÉR Mû ve lõ dé si Ház, Fa lu ház
Az Al só mo cso lá di Fa lu há zat Al só mo cso -
lád Köz ség Ön kor mány za ta PHARE tá -
mo ga tás se gít sé gé vel épí tet te 2001-ben.
Alap te rü le te 560 négy zet mé ter. A la kos -
ság elõtt 2004-ben nyi tot ta meg ka pu it kí -
nál va szá muk ra Al só mo cso lád Köz ség
Ön kor mány za tá nak és a „Mo cso lád- Ci -
vil ház” Köz hasz nú Non pro fit Kft. Te le há zá nak komp lex szol gál ta tá sa -
it. A „Mo cso lád- Ci vil ház” Köz hasz nú Non pro fit Kft 2010-ben nyer te
el két kö rös pá lyá za ton a te le pü lés In teg rált Kö zös sé gi és Szol gál ta tó
Tere – IKSZT ki ala kí tá sá nak le he tõ sé gét, mely se gít sé gé vel a ház 2012. 
má jus 01-re elnyerte végsõ arculatát.

Köz mû ve lõ dé si szol gál ta tá sok:
• köz mû ve lõ dé si, kö zös sé gi mû ve lõ dé si prog ra mok, fe dett és sza bad -

té ri kul tu rá lis ren dez vé nyek, könyv tá ri-, moz gó könyv tá ri fel ada tok
el lá tá sa, ki ál lí tó hely biz to sí tá sa, he lyi új ság, mé di um szer kesz té se.

Fog lal koz ta tá si szol gál ta tá sok:
• Fog lal koz ta tá si In for má ci ós Pont mû köd te té se, táv mun ka le he tõ sé -

gek meg ala po zá sa, biz to sí tá sa, mun ka erõ-pi a ci kép zé sek szer ve zé se, 
is ko la rend sze ren kí vü li ok ta tás (szá mí tás tech ni ka, nyelv stb.), kész -
ség és kom pe ten cia-fej lesz tõ tré nin gek szer ve zé se, táv ok ta tás le he -
tõ sé gé nek biz to sí tá sa, fog lal koz ta tá si prog ra mok szer ve zé se.
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Gyer mek, if jú sá gi és sport szol gál ta tá sok:
• if jú sá gi in for má ci ós és ta nács adó szol gál ta tás, sza bad idõs, sport,

pre ven ci ós szol gál ta tá sok, kö zös sé gi prog ra mok, fi a ta lok ál tal szer -
ve zett kö zös sé gi prog ra mok szak mai tá mo ga tá sa.

Szo ci á lis szol gál ta tá sok:
• szo ci á lis in for má ci ós szol gál ta tás, csa lád se gí tõ és gyer mek jól éti

szol gá lat, vé dõ nõ „bá zis he lye”, fo ga dóó rá ja, men tál hi gi é nés szol -
gál ta tá sok.

La kos sá gi, ügy fél szol gá la ti jel le gû szol gál ta tá sok:
• elekt ro ni kus vég pont, IT ta nács adás,iro dai szol gál ta tá sok,be ad vá -

nyok, ké rel mek el ké szí té sé ben való se gít ség nyúj tás,tá jé koz ta tás,
idõ pont ké rés (or vos, szak am bu lan cia, ok mány iro da stb.),in fó pont
(ki ad vá nyok, tu risz ti kai in for má ci ós és ér té ke sí té si pont, EU in for -
má ci ós szol gál ta tás stb.),fo ga dó óra, iro da ki ala kí tás (pl. Fa lu gaz -
dász, Esé lyek Háza, Re gi o ná lis If jú sá gi Szol gál ta tó Iro da, Ci vil
Szol gál ta tó Köz pont, stb.),a la kos ság in for mált sá gá nak biz to sí tá sa,
ki ad vá nyok szer kesz té se, he lyi mé di um szer kesz té se, hir de tõ táb la
mûködtetése.

Ci vil iro da és ko or di ná ció:
• a kö zös sé gek fej lõ dé sét, a kö zös sé gi ter ve zést, a he lyi ál lam pol gá ri

rész vé telt és a ci vil tár sa da lom fej lesz té sét szol gá ló prog ra mok szer -
ve zé se,ci vil ta nács adás, ala ku lás hoz, mû kö dés hez való se gít ség nyúj -
tás,pá lyá zat fi gye lés, pá lyá za ti ta nács adás, pá lyá za tí rás, pro jekt me -
nedzs ment,az Al só mo cso lá di Ci vil Alap ad mi niszt ra tív hát te ré nek
biz to sí tá sa,kö zös sé gi tér biztosítása.

El ér he tõ sé gek:
Cím: 7345 Al só mo cso lád, Rá kóc zi u. 21.
Tel/fax: +36-72/451-749
e-ma il: szin ter@al so mo cso lad.hu

Ba logh Ani kó IKSZT ve ze tõ 

„Õszi Fény” Idõ sek Ott ho na 
Ápo lást-gon do zást nyúj tó in téz mé nyünk az élet ko ruk, egész sé gi ál la -
po tuk, va la mint szo ci á lis hely ze tük mi att rá szo rult sze mé lyek ál la po tá -
nak és hely ze té nek meg fe le lõ alap el lá tást: szo ci á lis ét kez te tést, nap pa li
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el lá tást – idõs ko rú és de mens sze mé lyek – il let ve sza ko sí tott el lá tást –
de mens és nem de mens sze mé lyek szá má ra – nyújt. 

In téz mé nyünk ke re sett és jó hír név nek ör vend az  idõ sek kö ré ben.
Az Idõs Ott hon 42 fõ el lá tott ápo lá sá ról, gon do zá sá ról gon dos ko dik.
Bent la ká sos in téz mé nyünk tel jes körû el lá tást biz to sít. Komp lex mó -
don ma gá ba fog lal va a fi zi kai – el lá tot tal és kör nye ze té vel se gí tõ kap -
cso lat ki ala kí tá sa, ét kez te tés, sze mé lyi hi gi é né biz to sí tá sa, ápo lá si-gon -
do zá si fel ada tok –, egész ség ügyi – egész ség ügyi el lá tás, gyógy -
szer-gyó gyá sza ti se géd esz köz höz való hoz zá ju tás biz to sí tá sa –, men -
tál hi gi é nés el lá tást – ak ti vi tás meg õr zés, fej lesz tés, pszi chés ál la pot
szin ten tar tá sa, fog lal koz ta tás –, il let ve gyógy tor nász heti 3 órá ban tör -
té nõ fog lal koz ta tá sá val idõ sek szá má ra egyé ni il let ve cso por tos gyógy -
tor nát biztosít.

Az Ott hon igyek szik az el lá tot tak szá má ra a min den na po kat tar tal -
mas el fog lalt sá gok kal gaz da gí ta ni. En nek meg fe le lõ en a napi cso port -
fog lal ko zá sok so rán az idõ sek jó köz ér ze té nek meg õr zé sé re, ott ho nos -
ság ér zé sé nek meg te rem té sé re is tö rek szünk. Fon tos te ret kap az egész -
ség ne ve lés, a napi tor na, a já té kos fog lal ko zá sok, a cso por tos be szél ge -
té sek, ze nés és fil mes dél utá nok, a hit élet gya kor lá sa. 

Az In téz mény ben fo lyó szak mai mun ka so rán fo ko zott fi gyel met
for dí tunk a la kók egyé ni ér zé keny sé gé re, ké pes sé ge i re, igé nye i re és
szük ség le te i re. Nagy hang súlyt he lye zünk a sze mély re sza bott bá nás -
mód meg va ló sí tá sá ra. Fon tos szá munk ra a la kó ink kal való napi szin tû
sze mé lyes kap cso lat, a sze mé lyes be szél ge té sek, prob lé má i nak és igé -
nye i nek a meg hall ga tá sa. Sok ré tû és szí nes prog ra mok gaz da gít ják
min den nap ja i kat, me lyek hoz zá já rul nak meg lé võ ké pes sé ge ik meg õr
zé sé hez és fej lesz té sé hez.  

Idõs és De mens sze mé lyek szá má ra nap pa li el lá tást biz to sí tunk. Je -
len leg 15 fõ ve szi igény be ezen szo ci á lis szol gál ta tást. A Klub tag jai ak -
tí van részt vesz nek az Ott hon és a te le pü lés éle té ben is, rend sze re sek a
kö zös prog ra mok. 

To váb bi te vé keny sé günk so rán is az a cél ve zé rel, hogy la kó ink in -
téz mé nyün ket sa ját ott ho nuk nak te kint sék, ahol kom for to san, biz ton -
ság ban ér zik ma gu kat. Ki emelt fel ada tunk nak te kint jük az el lá tot ta ink -
ról való ma gas szin tû el lá tást és szak mai mun kát, meg lé võ ké pes sé ge ik
meg õr zé sét, szin ten tar tá sát, kre a ti vi tá suk nak, al ko tó ked vük nek való
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tér és tá mo ga tás biz to sí tá sát, meg te remt ve ev vel a mi nõ sé gi idõs kor
alap ja it in téz mé nyi ke re tek között.

El ér he tõ sé ge ink:
Cím: 7345 Al só mo cso lád, Rá kóc zi u. 74.
Tel/fax: +36-72/560-109, 30/5671083
e-ma il: pitz ne.ani ta@al so mo cso lad.hu
Pitz né Kel ler Ani ta, in téz mény ve ze tõ

SZOLGÁLTATÁSOK

Kék ABC
A falu fõ te rén ta lál ha tó a te le pü lés egyet len ve gyes bolt ja. A Kék ABC a
hely be li igé nyek ál tal ki ala kí tott ter mék port fó li ó val és fo gyasz tók ré -
szé re tör té nõ sze mé lyes el adás és a vá sár lás kul tu rált kö rül mé nye i nek
biz to sí tá sá val já rul hoz zá a te le pü lés alap szol gál ta tá sa i nak kí ná la tá hoz.

Ka pu ci nus Sö rö zõ
A falu fõ te rén ta lál ha tó he lyi ital bolt ban ud va ri as ki szol gá lás és szé les
ital kí ná lat vár ja a be té rõ ket. Az üdí tõ,-és sze szes ita lo kon túl tea, kávé,
ka pu csí nó, je ges kávé és sok más fi nom ság bõ ví ti a kí ná la tot. A Sö rö zõ
ren dez vény ter me al kal mas cé ges, kö zös sé gi, ma gán vagy csa lá di ren -
dez vé nyek meg tar tá sá ra 30 fõig. 

Hegy há ti Ga bo na Be szer zõ és Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet
A he lyi tér ség ben élõ és te vé keny ke dõ gaz dák ál tal lét re ho zott és mû -
köd te tett Szö vet ke zet, fõ fel ada tai a ga bo na ter mel te tés, a ga bo na kis-
és nagy ke res ke del me. 

LEGFONTOSABB CIVIL SZERVEZETEK

Te le pü lé sünk él he tõ, ba rát sá gos kis te le pü lés. Vi ta li tá sát, él he tõ sé gét az
itt élõk össze fo gá sá nak, cse lek võ ké pes sé gé nek, tár sa dal mi sze rep,- és
fe le lõs ség vál la lá sá nak, ba rát sá gos lég kö rét, ven dég sze re te tét az alap ér -
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ték ként is je len lévõ nyi tott ság nak, to le ran ci á nak, be fo ga dás nak kö -
szön he ti. 

A cse lek võ ál lam pol gá rok kez de mé nye zé sé re, a tár sa dal mi sze rep -
vál la lás nak szí nes pa let tá ja ala kult ki, ame lyet leg in kább a te le pü lé sen
mû kö dõ 11 civil szervezet bizonyít.

Szer ve ze te ink kö zött meg ta lál ha tó ak az ér dek lõ dé si kö rök men tén
szer ve zõ dött egye sü le tek: az Al só mo cso lá di Folt var ró Klub, az Al só -
mo cso lá di Sport Egye sü let, Má jus Kug li Egy let,  a kor osz tá lyi, tár sa -
dal mi cso port ér dek kép vi se le tet el lá tó szer ve ze tek, mint a De mok ra ti -
kus Al só mo cso lá di Gyer mek-és If jú -
sá gi Ön kor mány zat, Ala pít vány Al só -
mo cso lá dért, az Õszi-Fény Ala pít -
vány, a KÖZ-TÉR-HÁLÓ Ala pít -
vány, az el szár ma zot tak nak gyö ke re -
ket je len tõ Al só mo cso lá di ak Ba rá ti
Köre, a köz biz ton ság meg õr zé sé ért te -
vé keny ke dõ Al só mo cso lá di Pol gár õr
Egye sü let, a tér ség együtt mû kö dé sé re épí tõ, a táj ér té kek re és adott sá -
gok ra alapozó szelíd vidék,- és gazdaságfejlesztést megcélzó Magyar
Európa Park Szövetség, Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egye sü let.

AKIKRE/AMIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Al só mo cso lá dért Ér dem érem
Az ener gia szó az ó gö rög ben, “is te ni tett”-et vagy “bû vös cse le ke -
det”-et je len tett. Al só mo cso lád az el múlt hu szon hat év ben „bû vös cse -
le ke de tek” so ro za tát haj tot ta vég re. Erõs, min den kö rül mé nyek kö zött
élni aka ró és tudó kö zös ség gé vált. Sa ját út ját jár va ke res te és meg ta lál -
ta a meg úju lás le he tõ sé ge it. Meg va ló sít va szin te min dent, amit el kép -
zelt. Ápol ta meg ma radt ér té ke it, õriz te mind azt, amit õsei rá hagy tak.
E cse le ke de tek leg fõbb moz ga tó ja az em ber. El kö te le zett pol gá rok,
mun ka tár sak és se gí tõk sora kel lett ah hoz, hogy meg te remt sük, amit ma 
Al só mo cso lád nak ne ve zünk. Az em be rek ál do zat kész mun ká já nak el
is me ré sé re  Al só mo cso lád Köz ség Ön kor mány za ta 1992-ben Al só mo -
cso lá dért Ér dem ér met ala pí tott. Az Ön kor mány zat ér dem ér met min den 
esz ten dõ ben 1,- ki emel ke dõ tel je sít mény ese tén, 2 fõ ré szé re ado má -
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nyoz, a te le pü lés fej lõ dé sé ért, köz éle té ért vég zett mun ka el is me ré se -
ként a la kos ság és a te le pü lés ci vil szer ve ze te i nek ja vas la ta i ra alapozva.
1992: Fe u ers te in Raj mund, Bük kös di Jó zsef;
1993: Ster ner Pál né, Dr. Pes ti Já nos;
1994: Szed eli Jó zsef, Tóth Já nos;
1995: Sze ge di Já nos né, Kop há zi La jos;
1996: Tom bi La jos, Du nai Jó zsef;
1997: Bán Gyu la;
1998: Di csõ Lász ló;
1999: Sztan ko vánsz ky Imre, Né meth Ká roly;
2000: Bál in ti Béla;
2001: Róth Já nos, Mühl bert Kor nél;
2002: Gin zer Já nos;
2003: Ba logh Ani kó, Mühl bert Jó zsef né; 
2004: Var ga Zsu zsa;
2005: Var sá nyi Gyu lá né Bük kös di Már ta;
2006: No vák Lász ló né, Vet ró Im ré né;
2007: Dr. Il lés Ju dith, Sza lai Fe renc
2008: Ve réb Zol tán né, ifj. Ban di Ist ván
2009: Bó dog An tal né, Vass And rea
2010: Fel lin ger Ká roly né, Mi há lyi György
2011: Bó dog An tal, Tö rök Zol tán
2012: Dá vid né Var ga Ró zsa, Göt zer né Páva Má ria
2013: Gin zer Já nos né, Tal ler Jó zsef
2014: Hal mai Gá bor né, Pan dur né Deák Ág nes
2015: Bál int né Ja uch Rita, Mé szá ros-Tal ler Ma ri et ta
2016: Kmetty né Gyõ ri Szil via, Pitz né Kel ler Ani ta

El is me ré se ink
Több mint ne gyed év szá zad nyi erõ fe szí té sün ket és azok ered mé nye i -
nek át adá sát az aláb bi ki emelt dí jak kal ér té kel ték!

Ha zai dí ja ink
• 2009. Ma gyar or szá gi Fa lu meg újí tá si Díj- Bel ügy mi nisz té ri um és a

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
• 2009. Idõs ba rát Ön kor mány zat- Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri -

um

34



• 2009. If jú ság ba rát Ön kor mány zat-
Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis If jú sá gi ta -
nács

• 2010. Leg jobb Ön kor mány za ti Gya kor -
la tok „Kö zös sé gi össze fo gás sal a he lyi
fej lesz té se kért a LEADER prog ram ke -
re té ben” ka te gó ria I. díj- Te le pü lé si Ön -
kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge

• 2014. „Az Év Fi a tal ba rát Ön kor mány za -
ta”- Nem ze ti Ag rár szak ta nács adá si
Kép zé si és Vi dék fej lesz té si In té zet

• 2015. Gre en no vá ci ós Nagy díj Tu riz mus, 
szál lo da és ven dég lá tó ipar ka te gó ria-
Pro fes si o nal Pub lis hing Hun ga ry ki adó

• 2015-2016.  Ke rék pá ros ba rát te le pü lés-
nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um

• 2015. Klí ma sztár- Ma gyar or szá gi Ég -
haj lat vé del mi Szö vet ség

• 2015. Pol gár õr Te le pü lés- Bel ügy mi -
nisz té ri um, Or szá gos Pol gár õr Szö vet -
ség

• 2015. Csa lád ba rát Ön kor mány zat-
Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te

• 2015. Az év if jú sá gi szol gál ta tó pont ja-
Tett-Hely If jú sá gi Há ló zat

• 2015. Leg jobb Ön kor mány za ti Gya kor -
la tok „Gaz dál ko dó te le pü lés” ka te gó ria
I. díj- Te le pü lé si Ön kor mány za tok Or -
szá gos Szö vet sé ge

• 2016. Gyer mek ba rát te le pü lés –
UNICEF

Nem zet kö zi dí ja ink
• 2010. Eu ró pai Fa lu meg újí tá si Díj II. he -

lye zés 
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• 2016. „Mi nõ ség In no vá ció” I. díj- Mi nõ -
ség ügyi Szer ve ze tek Eu ró pai Szö vet sé -
ge

• 2016. Csa lád ba rát te le pü lés- Nagy csa lá -
do sok Eu ró pai Szö vet sé ge

• 2016. Cli ma te Star Díj Klí ma ba rát te le -
pü lés- Nem zet kö zi Klí ma Szö vet ség

HELYI ÉRTÉKEK

Hí res em be rek
1858-ban itt szü le tett, és ké sõbb ta ní tó ként itt dol go zott Kulcs ár Jó zsef,
a ba ra nyai mon dák fel dol go zó ja, köl tõ. Leg je le sebb mun ká ja: „Szó zat
a ma gyar nép hez” címû írá sa. Tisz te le té re em lék táb la lát ha tó a Kon fe -
ren cia Köz pont fa lán. 

Kulcs ár nak je les utó dai szol gál tak a he lyi is ko lá ban, Sze ge di Já nos
és fe le sé ge év ti ze de ken ke resz tül be csü let tel ta nít ot ták a di á kok ge ne rá -
ci ó it. Rá juk is em lé ke zik az is me ret len ta ní tót meg min tá zó szo bor,
Hamar Sándor 2009-ben készült alkotása. 

Itt szol gált 1846-1850 kö zött Ga ray Ala jos ka to li kus plé bá nos, Ga -
ray Já nos öccse, köl tõ, író, iro dal már. Dél-Du nán túl majd’ min den je -
len tõs lap já ban pub li kált, fog lal ko zott Szent Lász ló ki rály tisz te le té nek
tör té ne té vel, és ak tív mun ka tár sa volt a Szent István Társulatnak.

Ró mai Ka to li kus Temp lom
1824–1836 kö zött épült a ma is lát ha tó, klasszi cis -
ta stí lu sú temp lom, Sci tovsz ky Já nos püs pök en -
ge dé lyé vel, a föl des úr Perc zel-Sztan ko vánsz ky
csa lád anya gi tá mo ga tá sá val, ame lyet 1836. ok tó -
ber 16-án Szent And rás tisz te le té re szen tel tek fel.
Hét év vel ké sõbb sa ját plé bá nost is ka pott a szé pen 
fej lõ dõ te le pü lés, mi köz ben a temp lom be ren de zé -
se is egy re gya ra po dott, fõ leg más temp lo mok ba -
rokk li tur gi kus tár gyai ke rül tek ide. A ma em lék -
mû jel le gû, nagy és szép fres kók kal dí szí tett épü -
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le tet 1977-ben kül sõ leg fel újí tot ták, bel se jét pe dig 1993-ban res ta u rál -
ták. A temp lom ban ta lál ha tó egy cso dá la tos Angs ter-or go na, ame lyet
1942-ben szen telt fel Kun La jos ke rü le ti es pe res. A ver seny or go na le -
he tõ vé te szi, hogy a temp lom igé nyes hang ver se nyek nek ad jon ott hont. 

Sztan ko vánsz ky Kas tély
A falu ele jén ta lál ha tó a Sztan ko vánsz -
ky-csa lád kas té lya. Itt élt – mi kép pen azt a
fa lán lát ha tó em lék táb la hir de ti – Sztan ko -
vánsz ky Imre, Tol na vár me gye fõ is pán ja,
or szág gyû lé si kép vi se lõ. A kas tély épí té -
sét vi téz Sztan ko vánsz ky Pál fe jez te be, ek kor kap ta meg vég le ges kül -
se jét, ame lyet az el múlt évek ben hûen re konst ru ál tak. Az épü let egy
gyö nyö rû, ha tal mas ar bo ré tum kö ze pén fek szik, ahol egy kü lön le ges
szo bor park meg te kin té se kí nál nem min den na pi él ményt. 

Szob rok a fa lu ban
A fa lu ban évek óta szer ve zünk fa fa ra gó tá -
bo ro kat a Kár pát-me den ce kü lön bö zõ vi -
dé ke i rõl ér ke zõ mû vé szek szá má ra. A ven -
dég lá tá sért cse ré be idõ rõl-idõ re mí ves al -
ko tás sal gya ra po dik Al só mo cso lád, és bi -
zony nem ki zárt, hogy ma Ma gyar or szá gon nincs még egy olyan köz -
ség, amely ennyi gyö nyö rû köz té ri al ko tás sal büsz kél ked het. 

Ri gac pi he nõ- Ri gac Jan csi fája

 „Jaj, de sûrû az ó má si re zu la,
Ri gac Jan csi ab ban va gyon el búj va.
Ke re si ût hét vár me gye zsan dárj gya,
De so ká ig nem akat tak nyo má ra.”
/Le je gyez te: Pes ti Já nos, 1961. au gusz tus 7./ 

A he lyi ba rá ti kör az ön kor mány zat se gít sé gé vel
2007-ben ala kí tot ta ki a Ri gac pi he nõt a hí res be -
tyár em lé ké re. Az it te ni ha tal mas tölgy fát még Ri -
gac Jan csi is lát hat ta, aki nek fá ból ké szült szob ra
far kas sze met néz min den pi hen ni ér ke zõ tu ris tá val. 
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ÉRDEKESSÉGEK

Alap ér té kek men tén
Né hány alap ér ték, mely át hat ja min den nap ja in kat és az ed di gi ek ben
még nem ke rült em lí tés re.

Stra té gi ák men tén
Fej lesz té se in ket az ön kor mány zat meg ala ku lá sa óta tu da to san, mód -
sze re sen, stra té gi ai gon dol ko dás mód sze ré vel hajt juk vég re. Így mun -
kánk ered mé nye ként Al só mo cso lád sze rep nél kü li fa lu ból, a glo bá lis
ver seny hely zet ben té nye zõ ként meg je le nõ, él he tõ te le pü lés sé vált az
el múlt 26 év ben.  A cél el éré se ér de ké ben a te le pü lés min den sze rep lõ -
jé nek – ál lam pol gá rok, gaz da sá gi szer ve ze tek, ci vil szer ve ze tek – be -
vo ná sá val ki dol goz tunk egy új faj ta ön kor mány zá si mo dellt, amely fó -
ku szá ban a stra té gi ai me nedzs ment in téz mé nyes ülé se, a kö zö sen meg -
fo gal ma zott jö võ kép és küldetés áll.

Irá nyí tás he lyett me ne dzse lés
Az Ön kor mány zat nem irá nyít, ha nem me ne dzsel, ko or di nál ja a szu ve -
rén mó don gon dol ko dó, az ön kor mány zat te vé keny sé gét se gí tõ egyé -
nek cse lek vé se it.  A ha gyo má nyos fõ nök-be osz tott szem lé let tel fel -
hagy va mun ka tár sa ink te a mek ben dol goz nak egy-egy fel adat meg ol dá -
sán. A te a met min dig az a kol lé ga ve ze ti, aki az adott fel adat hoz szük sé -
ges kom pe ten ci á val ren del ke zik. Nem rit ka, hogy aki az egyik te am ben
ve ze tõ, a má sik ban se gí tõ mun ka társ.  Az ön kor mány zat egyik meg ha -
tá ro zó ér ték nek a po zi tív lá tás mó dot te kin ti, amely nem csak az ön kor -
mány za tot, ha nem se gí tõ it is jellemzi. 

Az Ön kor mány zat, mint fa lu meg újí tó
Az Ön kor mány zat szá má ra na gyon
fon tos min den, ami ér ték. Az el múlt
hu szon öt év fa lu meg újí tó mun ká já ról
nem csak a kor sze rû épü le tek ta nús -
kod nak, ha nem a kö zös ség ere jé nek
meg úju lá sa is.  Al só mo cso lád fej lett -
sé ge el sõ sor ban az itt élõk éle té nek
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mi nõ sé gén, az em be rek kö zöt ti kap cso lat rend szer gaz dag sá gán, az
együtt mû köd ni és együtt élni tu dá son mú lik. Az Ön kor mány zat nem a
nosz tal gi kus fa lu men tés re, ha nem a ha gyo mány és a mo der ni zá ció
együt tes meg be csü lé sé re he lye zi a hang súlyt, a lé lek ben egye ne sen jár -
ni tudó öre gek és a jö võ be te kin tõ, okos fi a ta lok össze fo gá sá ra tá masz -
ko dik.

A kom for tos ság - alap kö ve tel mény
Az Ön kor mány zat leg fõbb tö rek vé sei közé tar to zott a la kos ság kom -
fort ér ze té nek meg te rem té se. Al só mo cso lád ti zen öt év alatt vált össz -
köz mû ves sé. Egész sé ges ivó víz, kor sze rû szenny víz el ve ze tés- és tisz tí -
tás, za var ta lan gáz-, és elekt ro mos ener gia szol gál ta tás, ká bel té vé és
szé les sá vú In ter net is szol gál ja a la kos ság és az ide lá to ga tók ké nyel mét. 
A tel je sen fel újí tott be kö tõ út ga ran tál ja a bal eset men tes köz le ke dést és
a kör nye zõ te le pü lé sek meg kö ze lí té sét.

Az ön fenn tar tás ra való tö rek vé se ink
Al só mo cso lá don min den esz közt
meg ra gad va igyek szünk a ház kö rü li 
gaz dál ko dást vissza ho no sí ta ni. Cé -
lunk el éré se ér de ké ben több prog ra -
mot is in dí tot tunk, mint pél dá ul a
Sors for dí tó sors for má lót, a START
Mun ka prog ra mot és a „Ma gunk ke -
nye rén” he lyi gaz da ság fej lesz té si
prog ra mot.

 
Is me ret- és tu dás át adás 
A mai ro ha nó vi lág ban egyet len do -
log ál lan dó, a vál to zás. Ah hoz, hogy 
a vál to zá sok hoz al kal maz kod ni tud -
junk, fo lya ma to san friss ülõ in for -
má ci ók ra és az azok fel dol go zá sá -
hoz szük sé ges is me re tek re van
szük sé günk. 
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 „Ez csak ter mé sze tes” egész ség,- és
kör nye zet tu da tos ság a min den na pok ban 
Ko runk egyik leg na gyobb ki hí vá sá nak
tart juk azt, hogy az éle tünk be be épül je -
nek az egész sé günk meg õr zé sét, a be teg -
sé gek meg elõ zé sét ugyan ak kor kör nyez -
te tünk me gó vá sát cél zó, tu da tos ma ga tar -
tás for mák. Szá mos prog ra mot in dí tot -
tunk, ame lyek cél cso port spe ci fi kus
mód sze rek kel is mer te tik meg az egész -
ség tu da tos élet mód alap ja it mind a táp lál ko zás, mind a ter mé sze tes ház -
tar tás ve ze tés te kin te té ben; fe le lõs gon dol ko dás ra és ak tív sze rep vál la -
lás ra ösz tö nöz nek, a részt ve võk öt le te i re, igé nye i re, kre a ti vi tá sá ra
épülnek. 

Kul tu rá lis örök sé günk
Az ön kor mány zat védi ha gyo má nyos
épí té sze ti kul tú ránk meg ma radt em lé ke it. 
A la kó há zak, gaz da sá gi épü le tek, ke rí té -
sek, út men ti ke resz tek vé del me köz ügy.
Al só mo cso lád õrzi tár gyi és nyel vi kul tú -
rá ját, rend sze re sen fel ele ve ní ti a régi szo -
ká so kat. Az ön kor mány zat ki adá sá ban
több ér ték õr zõ ki ad vány is meg je lent az
el múlt hu szon öt év so rán. Je len tõs köz ér dek lõ dés re tar tott szá mot dr.
Pes ti Já nos  „Boly gó csil lag, futó csil lag” címû mun ká ja, amely Al só -
mo cso lád köl tõ-és nép ta ní tó ja, Kulcs ár Jó zsef élet mû vét gyûj töt te egy
kö tet be. 2008-ban je lent meg az Al só mo cso lá di táj szó tár, amely a he lyi
jel leg ze tes sza vak és ki fe je zé sek tu do má nyos gyûjteménye.

A he lyi pénz 
Al só mo cso lád Köz ség Ön kor mány za ta
2013. má jus 1-jén, 7,5 mil lió Ft ér ték ben
he lyi fi ze tõ esz közt bo csá tott ki. A neve:
Ri gac, a hí res hegy há ti be tyár ve zér ne vé -
rõl. A he lyi pénz zel le het fi zet ni, ha son ló -
an funk ci o nál, mint a hi va ta los fi ze tõ esz -
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köz, de ki zá ró lag Al só mo cso lád köz igaz ga tá si te rü le tén le het vele fi zet -
ni kü lön bö zõ he lyi szol gál ta tá so kért, he lyi ter mé ke kért, az ön kor mány -
zat egyes szol gál ta tá sa i ért, de fel hasz nál ha tó he lyi adó be fi ze tés re is.
A Ri gac ki egé szí tõ jö ve del met biz to sít, élén kí ti a he lyi gaz da sá got,
mert ösz tön zi he lyi áruk elõ ál lí tá sát, és a he lyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá -
ra sar kall. Kí mé li a hi va ta los fi ze tõ esz közt, a forintot. 

Al só mo cso lád a fi a tal ba rát te le pü lés
Al só mo cso lá don a gye re kek re és if jú -
sá gi kor cso por tok ra mint a jövõ le tét -
emé nye se i re te kin tünk! Hisszük,
hogy a ren del ke zé sünk re álló for rá so -
kat úgy kell fel hasz nál nunk, in téz mé -
nye in ket úgy kell mû köd tet nünk,
hogy fi a tal ja ink meg fe le lõ kész sé gek -
kel, ké pes sé gek kel, kom pe ten ci ák kal,
nyi tott ság gal, ru gal mas ság gal és to le -
ran ci á val ren del kez ze nek. A vál to zá sok nak ne el szen ve dõ i vé, ha nem
ge ne rá ló i vá, tu da tos, fe le lõs ál lam pol gá rok ká vál ja nak. Le gye nek ké -
pe sek szem be néz ni a glo ba li zá ló dott vi lág ki hí vá sa i val, de tud ják, van
egy hely a vi lá gon, amely ha za vár ja õket, gyö ke re i ket, az ott hont je len ti 
szá muk ra. Ezen tö rek vé sünk el sõd le ges part ne re a kor cso por tot kép vi -
se lõ, 2016-ban fenn ál lá sá nak 20. év for du ló ját ün nep lõ De mok ra ti kus
Al só mo cso lá di Gyer mek,-és If jú sá gi Ön kor mány zat. Mun kán kért
2009-ben If jú ság ba rát, 2016-ban Gyer mek ba rát Település díjat
kaptunk.

Al só mo cso lád az idõs ba rát te le pü lés
Al só mo cso lá don ki emelt fi gye lem ve szi kö rül az idõs ge ne rá ci ót,
amely ben nün ket ne héz kö rül mé nyek kö zött fel ne velt. Akik tõl a tisz -
tes sé get, a tar tást, a mun ka irán ti sze re te tet és a csa lád fon tos sá gát meg -
ta nul tuk.
Az Ön kor mány zat sok irá nyú gon dos ko dá sa, a fi a ta lok és az idõ sek kö -
zöt ti „ge ne rá ci ós híd” jól pél dáz za tö rek vé sün ket. Mun kán kat
2009-ben Idõs ba rát Te le pü lés díj jal ju tal maz ta a Szo ci á lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um.
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Szo ci á lis gon dos ko dás- háló, amely meg tart és véd
Egy tár sa da lom fej lett sé gét meg mu tat ja az, ho gyan bá nik az el eset tek -
kel, ki szol gál ta tot tak kal. Al só mo cso lá don komp lex vé dõ há lót épí tet -
tünk ki, amely se gít ki egyen lí te ni a je len lévõ hát rá nyo kat, vé del me zi
az ön ma guk vé del mé re kép te le ne ket, mo ti vál ja a re mény vesz tet te ket,
ki áb rán dul ta kat. A tár sa dal mi gon dos ko dás ma ni fesz tá ci ó ja a fa lu -
gond no ki szol gá lat, az in teg rált idõs gon do zá si köz pont, az 1998. óta fo -
lya ma tos Szo ci á lis Föld prog ram, a „Ma gunk ke nye rén” he lyi gaz da -
ság fej lesz té si prog ram, a te le ház és szám ta lan egyéb fej lesz tõ és tá mo -
ga tó prog ram, mely a szem lé let for má lást, az élet mi nõ ség ja ví tá sát cé -
loz za meg a le ma ra dók ak ti vi tá sá ra épít ve, nem csu pán ér tük, ha nem
velük karöltve! 

Együtt mû kö dés ben
A te le pü lé sünk re jel lem zõ stra té gi ai
gon dol ko dás, a me nedzs ment tí pu sú
ve ze tés nem kor lá to zó dik Al só mo cso -
lád köz igaz ga tá si te rü le té re. Hisszük,
hogy a jövõ út ja it tér sé günk töb bi te le -
pü lé sé vel kö zö sen kell ki je löl nünk,
vé gig jár nunk. Hisszük, hogy tu dá -
sunk és ta pasz ta la ta ink meg osz tá sá val 
nem ér té ket ve szí tünk, ha nem ér té ket nye rünk, az együtt gon dol ko dás,
kö zös mun ka nem csu pán szi ner gi á kat, ha nem új, ma ga sabb mi nõ sé get
te remt! Ezen gon dol ko dás ered mé nye kép pen jött lét re 5 te le pü lés
össze fo gá sá val a Má go csi Mik ro tér sé gi Unió, 8 te le pü lés össze fo gá sá -
val a Hét Pa tak Gyön gye Na tur park, 28 te le pü lés össze fo gá sá val a Ma -
gyar Eu ró pa Park Szö vet ség. Te le pü lé sünk tag ja há ló za ti szol gál ta tó
pont ként a Te le há zak Há ló za tá nak, az eMa gya ror szág Há ló zat nak, a
Ba ra nyai Tett-Hely If jú sá gi Há ló zat nak, a Fog lal koz ta tá si In for má ci ós
Pon tok Há ló za tá nak, a Fa lu me gúj tó Te le pü lé sek Há ló za tá nak, a Di gi tá -
lis Te le pü lés Jövõ Há ló zat nak. Ak tív tag ként ve szünk még részt az
aláb bi ér dek kép vi se le ti, szak mai és társadalmi szervetek éle té ben:
Te le pü lé si Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge, Köz sé gi Ön kor -
mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge, Ma gyar Te le ház Szö vet ség, Fa lu fej -
lesz té si Tár sa ság, Kul tú ra köz ve tí tõk Tár sa sá ga, If jú sá gért Ön kor -
mány za ti Szö vet ség,Gyer mek, és If jú sá gi Ön kor mány za ti Tár sa ság, Te -
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le pü lé si Gyer mek ön kor mány za to kat Se gí tõk Egye sü le te, Ba ra nyai Em -
be re kért Szö vet ség, Pécs,- Ba ra nyai Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Szö -
vet ség, Ba ra nya Me gyei Fa lu gond no kok Egye sü le te,Ke le ti Me csek
Egye sü let, Me csek-Völgy ség-Hegy hát Egye sü let, Tol na tá ji Szö vet ség,
Dél-du nán tú li Ener ge ti kai Klasz ter.

Má ré fal vá tól Al só mo cso lá dig
Az er dé lyi Má ré fal vá val te le pü lé sünk
1996 óta ápol test vér te le pü lé si kap -
cso la tot, me lyet egy 2014. szep tem ber 
27-én is mét alá írt Meg ál la po dás szen -
te sít. A Meg ál la po dás ér tel mé ben cé -
lunk a mind két te le pü lé sen mé lyen
gyö ke re dzõ sze mé lyes, ba rá ti kap cso -
la tok ápo lá sán túl, a fel hal mo zott te le -
pü lés,- és tár sa da lom fej lesz té si ta pasz ta la tok mód sze rek köl csö nös
meg is me ré se, át adá sa, a kö zös fej lesz té si irá nyok ki je lö lé se, kul tu rá lis
él mé nyek kö zös át élé se, mely so rán nem ze ti iden ti tás,- és össze tar to zás 
tu da tunk po zi tív irány ba moz dul el, fej lesz té se ink erõ tel je seb ben épít -
kez nek a ma gyar ha gyo má nyok ból.

Szí nes jö võ rõl ál mo dunk
Mit te gyünk, hogy üres la kó há za ink
is mét élet tel tel je nek meg, és a ját szó -
tér rõl ne csak az er dei is ko lá ba ér ke zõ
gye re kek zsi va ját hoz za a szél? Az
Ön kor mány zat úgy gon dol ta, ha a le -
he tõ ség nem ko pog tat be hoz zánk,
nyis sunk ma gunk nak aj tót, a le he tõ -
ség el éré sé hez. Azért hoz ta lét re a Jö -
võ-Szö võ Mû helyt, mely nek fel ada ta,
hogy vá laszt ke res sen arra, ho gyan le het a kis te le pü lé si lé tet, mint élet -
for mát von zó vá ten ni, mi lyen le het sé ges utak ve zet nek a de mog rá fi ai
ha nyat lás vissza for dí tá sá hoz, mi mó don le het meg te rem te ni, hogy ap -
ró fal vak ban élni ne va la mi fé le kény szer, ha nem rang le gyen. A két éve
tar tó kö zös gon dol ko dást és mun ka ered mé nye kép pen lét re jött az al só -
mo cso lá di la ko sok ból álló Le te le pe dést Tá mo ga tó He lyi Men tor Cso -
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port, el ké szült Al só mo cso lád Köz ség Le te le pe dé si Ké zi köny ve, ki dol -
go zás ra ke rült szá mos prog ram és ja vas lat töb bek kö zött szak ér tõk ál tal
is meg erõ sí tés re ke rült a mik ro tér sé gi együtt mû kö dés fontossága.
Le te le pe dé si ké zi köny vünk le tölt he tõ: http://al so mo cso lad.hu/new/
wp-con tent/up lo ads/2016/11/Le te le ped%C3%A9 si-K%C3%A9zik%
C3%B6nyv-ki eg%C3%A9sz%C3%AD tett.pdf

2016. év ese mé nyei dió héj ban

Ja nu ár

Ci vil ke rek asz tal
Az al só mo cso lá di ci vil szer ve ze tek rész vé te lé vel meg tar tott in ter ak tív
mû hely mun ka, ahol a te le pü lés és a részt ve võ szer ve ze tek éves ren dez -
vény-nap tá rá nak össze han go lá sa tör tént meg. 

Jö võ-szö võ mû hely
A mû hely na pok ak tu á li san fel dol go zott  té mái a kö zös ség be vo nás és a
Le te le pe dé si ké zi könyv tar tal mi elem zé se vol tak.

Feb ru ár

I. Mo cso lá di ai Me se kon fe ren cia
Feb ru ár 22-én te le pü lé sünk is mét me sés ru hát öl -
tött, hi szen több mint 80 szak em ber és ér dek lõ dõ
rész vé te lé vel ren dez tük meg az elsõ Mo cso lá di ai 
Me se kon fe ren ci át. A nap fo lya mán Boc zor Ka ri -
na és Var ga Zsom bor ál ta lá nos is ko lá sok va rá -
zsol tak el min ket me sé ik kel, majd Ko vács Ág nes 
és Nagy Mag dol na mu tat ta meg, hogy ho gyan
bú jik meg a mese a min den nap ja ink ban. 
Meg hí vott ven dé günk volt Agócs Ger gely, a Ha -
gyo má nyok Háza kép vi se le té ben, aki a szö veg -
folk lór vi lá gá ba nyúj tott be te kin tést, va la mint
egy iga zán ma gá val ra ga dó me sé vel nyû göz te le
a kö zön sé get. 
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Ke mény Ber ta lan Díj át adó
Már ci us 4-én-im már nyol ca dik al ka -
lom mal-te le pü lé sünk adott ott hont
Ke mény Ber ta lan em lé ké re ala pí tott
Fa lu fej lesz té si Díj át adó ün nep sé gé -
nek. Di csõ Lász ló pol gár mes ter és a
Fa lu fej lesz té si Tár sa ság el nö ke, Fáy
Dá ni el kö szön tõ je után Mik lós sy
End re író, dr. And rás fal vy Ber ta lan
nép rajz ku ta tó, Cso mós Jó zsef püs -
pök, va la mint Sza bó Gel lért fa lu fej lesz tõ osz tot ta meg gon do la ta it
„A fa lu, ahogy én lá tom” címû elõ a dá suk ban. 
Az idei dí ja zot tak kö zött sze re pelt Tal ler Jó zsef Al só mo cso lád Köz ség
fa lu gond no ka, aki több év ti ze des ál do zat kész mun ká já ért Ke mény Ber -
ta lan Em lék lap el is me rés ben ré sze sült.

Kö zös gyö ke re ink tõl a kö zös jö võnk felé
2016. már ci u sá ban egy 22 fõs al só -
mo cso lá di kül dött ség uta zott Er dé -
lyor szág ba. Már ci us 13-án, Nyer ges -
te tõn rö vid ün nep ség ke re té ben kö -
zö sen meg ko szo rúz tuk a 2011-ben
fel ál lí tott kop ja fán kat, így tisz te leg -
ve az 1848-49-es ese mé nyek elõtt.
Az uta zás so rán el lá to ga tott a cso port 
a pa raj di só bá nyá ba, Ko rond ra és
Far kas la ká ra, va la mint Ho mo ród für dõ re. 

Áp ri lis

El szár ma zot tak nap ja
Áp ri lis 16-án szom ba ton is mét meg telt a te -
le pü lé sünk Al só mo cso lád ról el szár ma zott és
lé lek ben al só mo cso lá di ba rá ta ink kal. 
A 30 éves Ba rá ti Kör köz gyû lé sét kö ve tõ en
szü le tés na pi mû sor ke re te in be lül em lé kez -
tünk vissza az el töl tött szép pil la na tok ra. 
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Ma gunk Ke nye rén a Mun ka Ün ne pén
A ját szó te ret szí nes raj zok ban pom pá zó gye re kar cok tölt öt ték meg, míg 
a na gyob ba kat az air soft be mu ta tó, a vi dé ki vurst li, a „Me sés Jövõ(szö -
võ)” sá tor, az „Egész ség, és kre a ti vi tás-ut cá ja”, va la mint a dél utá ni kul -
tu rá lis prog ra mok fog lal ták le. A kul tu rá lis prog ra mot Be recz And rás
me se mon dó kezd te meg, majd Pa lo tás Ág ne sék ope rett gá la mû so ra
szó ra koz tat ta a kö zön sé get, a na pot pe dig a Ru dán Joe Band kon cert je
zár ta. Kö szön jük a he lyi áru sok nak, hogy egész nap so rán fi nom sá gok -
kal lát tak el min ket és ven dé ge in ket! 

Má jus 

Smart Vil la ge mû hely
Al só mo cso lá di kez de mé nye zés re az or -
szág min den tá jé ká ról hoz zánk ér ke zett
szak em be rek rész vé te lé vel zaj lott az
elsõ, az „okos falu” ki dol go zá sát meg cél -
zó mû hely mun ka.

Le te le pe dést tá mo ga tó men tor cso port
bi ka li tré ning je
A Jö võ-Szö võ prog ra mon be lül 16 al só -
mo cso lá di la kos hoz ta lét re a Le te le pe -
dést tá mo ga tó he lyi men tor cso por tot.
Má jus ban az újon nan ala kult kö zös ség
3 na pos mû hely mun ka ke re te in be lül  ha -
tá roz ta meg cse lek vé si ter vét.

Jú ni us

Fõz zünk együtt kõ le vest
A Ka pu ci nus Sö rö zõ mö göt ti ár nyas li get ben az ér dek lõ dõ Al só mo cso -
lá di ak kal kö zö sen, Pan dur né Deák Ág nes irá nyí tá sá val elõ- és el ké szí -
tet tük a nép me sék bõl is mert kõ le vest.
Ve lünk töl töt te a dél utánt Bol di zsár Il di kó
me se ku ta tó is, aki maga is ho zott egy
meg ha tó és igen ta nul sá gos tör té ne tet az
ó ko ri gö rög mi to ló gi á ból
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Nyi tó kon fe ren cia
Csak nem 80 szak em ber rész vé te lé -
vel zaj lott a „Min ta prog ram a mi nõ -
sé gi idõs ko rért” prog ram nyi tó kon -
fe ren ci á ja, ahol a részt ve võk meg is -
mer ked het tek a ma gyar és a nor vég
idõs gon do zás sa já tos sá ga i val és di -
lem má i val. 

Jú li us

Fa lu nap
Az idõ já rás cso dá la tos nap sü tés sel aján -
dé ko zott meg min ket jú li us 2-án, te le pü -
lé sünk egyik leg na gyobb ün ne pén, a fa -
lu na pun kon. A dél elõt ti ese mé nyek két
hely szí nen zaj lot tak: a Kon fe ren cia Köz -
pont ban Di csõ Lász ló pol gár mes ter fog -
lal ta össze a te le pü lés el múlt egy évét,
majd át ad ta a ki vá ló és jó ta nu ló ink nak
járó ok le ve let és könyv ju tal mat, il let ve
idei Ér dem ére me se ink – Kmetty né Gyõ ri 
Szil via és Pitz né Kel ler Ani ta – is át ve -
het ték meg ér de melt el is me ré sü ket. Dél -
után fel lé põ ven dé ge ink va rá zsol tak fan -
tasz ti kus han gu la tot a fesz ti vál tér re, ahol
emel lett fo lya ma tos gyer mek prog ra mok
és tu risz ti kai szol gál ta tá sok vár ták a ki -
csi ket és na gyo kat egyaránt.

Me se tá bor
Egy szer volt, hol nem volt, volt egy szer egy va rázs la tos szép sé gû falu,
Mo cso lá dia. Eb ben a me se szép kis fa lucs ká ban 2016. jú li us ha vá nak
utol só fe lé ben össze gyûl tek a gye re kek, hogy a min den na pok va ló sá gá -
ból szár nyu kat bont va el re pül je nek a me sék és a kép ze let vi lá gá ba. A
négy együtt töl tött nap so rán szám ta lan ka land ban volt ré szük. Meg is -
mer ked tek Mo cso lá dia me sés tör té ne té vel, har col tak sár ká nyok kal,
meg men tet ték a fa lut, el fog lal ták és bir tok ba vet ték az Ap ró né pek or -
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szá gá nak fáin ta lál ha tó há -
za kat, va rázs könyv bõl hív -
ták elõ a ked venc ál la ta i kat,
meg ta nul ták a va rázs por
hasz ná la tá nak mód ját, meg -
is mer ked tek Me sé vel a ku -
tyus sal, al kot tak, ját szot tak
és ter mé sze te sen me sél tek,
me sél tek, és meséltek….  

PSR mû hely mun ka
Mû hely mun ka so ro zat ke re te in be -
lül ke rült ki dol go zás ra Al só mo cso -
lád Köz ség Tár sa dal mi Sze rep vál -
la lás Stra té gi á ja. – új fo ga lom mal
és egy sze rûbb, va la mint a szak te -
rü let hez il lesz ke dõ ki fe je zés sel: a
te le pü lés re vo nat ko zó tár sa dal mi
köz fe le lõs ség vál la lá si stra té gi á ja
(PSR stra té gia) Le he tõ vé te szi,
hogy min den szû kebb vagy tá gabb
kör ben, hely ben vagy a te le pü lés ha tá ra in túl mû kö dõ ér de kelt szer ve -
zet, kö zös ség hosszabb táv ra szó ló an, az ér de kek össze han go lá sá val
kapcsolódni tudjon az önkormányzat nem kötelezõen ellátott fel ada ta i -
hoz.

Au gusz tus

Ze te la ki nép tánc cso port
A ze te la ki Ezüst fe nyõ Nép tánc cso port Er dély
szí vé bõl ér ke zik min den év ben Ma gyar or szág -
ra. Az idei tur né so rán hoz zánk Al só mo cso lád ra
is el lá to gat tak.

Ci vil Aka dé mia
Az Al só mo cso lá di ak Ba rá ti Köre szer ve zé sé -
ben, a NEA-KK-16-SZ-0081 azo no sí tó szá mú,
Tér sé gi Ci vil For rás köz pont a Ba ra nyai Hegy -
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há ton címû pá lyá zat ke re té ben va ló sult meg 2016. jú li us 14-én, csü tör -
tö kön a Ci vil Aka dé mia. A ren dez vény ke re té ben Me zei Csa ba, a Ci vil
Se géd Ala pít vány prog ram ve ze tõ je tar tott elõ a dást a ci vil szer ve ze tek
fenn tart ha tó sá gá val kap cso lat ban. 

Szep tem ber

Sport nap, kés-és fej sze ha jí tó baj nok ság, ci vil pik nik
Az idei év ben im má ron má so dik al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a
kés,- és fej sze ha jí tó baj nok ság a te le pü lés sport nap ja és ci vil pik nik ke -
re te in be lül. A szer ve zõk az Al só mo cso lá di Sport Egye sü let és a
Szín-Tér Mû ve lõ dé si Ház vol tak. A nap so rán fõ zõ csa pa tok gon dos -
kod tak a 8 ne ve zett fo ci csa pat, a 24 kés,- és fej sze ha jí tó és az ér dek lõ -
dõk el lá tá sá ról.  A nap so rán ját szó ház, bû vész be mu ta tó és sok egyéb
prog ram elem gon dos ko dott a ki csik és na gyok fel hõt len szó ra ko zá sá -
ról.

Ta nul mány út Nor vé gi á ban 
2016. szep tem be ré -
ben a „Min ta prog ram
a mi nõ sé gi idõs ko -
rért” me nedzs ment je
he lyi és tér sé gi ak ti -
vis ták kal meg erõ sít ve 
15 fõs ta nul mány úton
vett részt Nor vé gi á -
ban. A ta nul mány út
köz pon ti té má ja a kö -
zös ség fej lesz tés, a he lyi fej lesz té sek, gaz da ság, tu riz mus kö ré ben tör té -
nõ ta pasz ta lat szer zés volt. A cso port szám ta lan jó pél dát lá tott a kö zös -
sé gi ön ren del ke zés re, kö zös sé gi ha gyo má nyok ra. Meg is mer het te a kü -
lön le ges kö zös sé gi te re ket és ki vá ló kö zös sé gi em be re ket.  A he lyi gaz -
da ság sok fé le meg je le né si for má já val ta lál ko zott és lát hat ta a gyö nyö rû
ter mé sze ti kör nye zet re épü lõ gaz dag tu risz ti kai ipar sok fé le meg je le né -
si for má ját is. A meg szer zett ta pasz ta la tok be épül nek a tér sé gi fej lesz té -
si do ku men tu mok ba, stra té gi ák ba, gaz da gít va ev vel a tér ség ki tö ré si
pont ja i nak tárát. 
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Mo cso lá dia a me sés va ló ság, a va ló sá gos mese
Te le pü lé sünk és an nak me sés va ló sá ga
2 hé tig meg te kint he tõ volt Pécs szí vé ben, 
a Ki rály ut cá ban ta lál ha tó To tal Art Ga lé -
ri á ban. Csak nem ezer gyer mek és fel nõtt
is mer het te meg in ter ak tív mó don te le pü -
lé sünk múlt ját, je le nét és jö võ be li tö rek -
vé se it a mese tük rén ke resz tül.

Ok tó ber

Idõ sek hón ap ja
Az idõ sek hó nap já ban 24 ki sebb-na gyobb ren dez vénnyel kedv es ked -
tünk te le pü lé sünk szép ko rú la ko sa i nak, me lyek a szó ra koz ta tá son túl,
kap cso la tot te rem te nek a szép ko rú ak és az if jú sá gi kor osz tály kö zött.
Ilyen ren dez vé nyek  a „Na pi rend” prog ram, mely nek ke re té ben a szel -
le mi leg és tes ti leg friss ott hon la kók el sa já tít ják a sa ját na pi rend ki ala kí -
tá sá hoz szük sé ges kom pe ten ci á kat, majd nem csu pán részt ve võ ként,
ha nem ön kén tes ként el eset tebb tár sa ik mel lett se gí tõ ként is meg je len -
nek; a „Je les na pok” mely cél ja a nép ha gyo má nyok, meg em lé ke zé sek
kö zös fel idé zé se és fel ele ve ní té se elõ a dá sok, kö zös sü tés-fõ zés, kéz -
mû ves fog lal ko zá sok, be szél ge tõ kö rök lét re ho zá sa ál tal; a „Sé tálj az
éle te dért” mely cél ja az idõs kor ban is vé gez he tõ moz gás for mák meg is -
mer te té se, a min den na pi élet ré szé vé vá lá sa le he tõ sé gé nek meg te rem té -

se; a „Fo gadd örök be a Na gyit” fog lal -
ko zás so ro zat, amely az idõ sek be szû -
kült kap cso la ti há ló já nak bõ ví té sét cé -
loz za meg; „Az vagy, amit meg eszel”
egész ség tu da tos ság ra ne ve lõ szem lé -
let for má ló prog ram elem;  a „Be szél -
ge tés a múlt ról” mely azon túl, hogy
tar tal mas kö zös szó ra ko zást nyújt a

ge ne rá ci ók nak, se gít a men tál is egész ség meg õr zé sé ben, a szép ko rú ak
kö zös ség be vo ná sá ban, meg men tik az enyé szet tõl a táj egy ség nép raj zi
kin csét is; a kö zös ki rán du lá sok, „él mény tú rák”, mely szin tén az el ma -
gá nyo so dás meg elõ zé sé ben és a kö zös ség be vo nás ban je les ke dõ prog -
ram ele me az élményszerzés lehetõségén túl. 
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Kre a tív Works hop a mi nõ sé gi idõs kor je gyé ben
2016 no vem be ré ben 21 fõ rész vé te lé vel tar tot tunk kre a tív mû hely mun -
kát. A ren dez vé nyen kü lön fé le el mé le ti és gya kor la ti hát tér rel és kü lön -
bö zõ kul tú rá ból, kor osz tály ból ér ke zõ szak em be rek és egye te mis ták
vet tek részt, akik kö zös gon dol ko dá sa meg ter mé ke nyí tõ ha tá sú volt az
ak tív idõs kor és idõs ko ri ta nu lás, idõs gon do zás fej lesz té sé nek te rü le -
tén. Ki emelt cél volt, az ak tív és mi nõ sé gi idõs kor hoz kap cso ló dó kre a -
tív el mé le ti, gya kor la ti öt le tek, ja vas la tok, kon cep ci ók föl ve té se, ki dol -
go zá sa, ma gyar or szá gi al kal ma zá suk le he tõ sé ge i nek vizs gá la ta. Az
együtt töl tött 2 nap szá mos in no va tív és elõ re mu ta tó gon do lat tal gaz da -
gí tot ta a részvevõket.

Nem zet kö zi Kon fe ren cia a mi nõ sé gi idõs kor je gyé ben
Szin tén 2016. no vem be ré ben tar tot tuk 2 na pos nem zet kö zi kon fe ren ci -
án kat. Meg íté lé sünk sze rint egy rend kí vül szín vo na las szak mai kon fe -
ren ci án vett részt az 50 ér dek lõ dõ. A ren dez vény se gít sé gé vel ha zai és
nem zet kö zi ku ta tók, pro fesszo rok ta lál koz hat tak és cse rél het tek vé le -
ményt, il let ve pre zen tál hat ták
elõ a dá sa i kat. Nem zet kö zi (len -
gyel, orosz, ame ri kai, nor vég)
pél dá kon  ke resz tül be te kin tést
nyer tünk más or szá gok idõs kor -
hoz köt he tõ el lá tá si rend sze ré be,
il let ve – a kon fe ren ci át meg elõ zõ
works hop hoz ha son ló an – olyan
öt le tek kel, meg ol dá sok kal ta lál koz hat tunk, me lyek gya kor lat ba ül te té -
se, ha zai meg va ló sí tá sa ak tí van hoz zá já rul hat a ha zai mi nõ sé gi idõs ko ri 
ellátás ki épí té sé hez.

A je len ki hí vá sai

 „Ma gunk ke nye rén” he lyi gaz da ság fej lesz té si prog ram
Al só mo cso lád „Ma gunk ke nye rén” el ne ve zés sel sa ját fi nan szí ro zá sú
He lyi Gaz da ság fej lesz té si prog ra mot dol go zott ki és in dí tott el 2013.
má jus 1-jén. A Prog ram si ke res sé gé nek elõ moz dí tá sa ér de ké ben, a ma -
gyar hi va ta los fi ze tõ esz köz (fo rint) he lyet te sí té sé re he lyi fi ze tõ esz közt
(Rigac) bocsátott ki.
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Az el ér ni kí vánt cél, a meg lé võ ér té kek meg õr zé se, a lét re ho zott erõ -
for rá sok gaz da sá gos ki hasz ná lá sa. An nak se gí té se, hogy az itt élõk is -
mét ki hasz nál ják a kör nye zet – meg lé võ kis ker tek, gaz da sá gi épü le tek
és esz kö zök, er dõk me zõk – biz to sí tot ta gaz dál ko dá si le he tõ sé ge ket és
a te le pü lés ben rej lõ meg lé võ szol gál ta tá si le he tõ sé gek po ten ci ál ját és
min den na pi éle tük be beépítsék ezeket. A legfõbb cél tehát a községben
lakók életminõségének javítása.
A prog ram mód szer ta na és szer ve zé se:
A köz ség ön kor mány za ta, a pro jekt ki dol go zá sá hoz – a szak ér tõk be vo -
ná sán (köz gaz dász, szo ci o ló gus, jo gász) túl me nõ en – fõ ként a fa lu ban
élõ em be rek, a kö zös ség ere jét hív ta se gít sé gül, a pro jekt ki dol go zá sá -
ban ak tí van részt vett a la kos ság is.
A prog ram ter ve zet össze ál lí tá sa után la kos sá gi fó ru mo kon, és kis cso -
por tos be szél ge té sek ke re té ben tör tént a pro jekt ele me i nek ki egé szí té -
se, mó do sí tá sa, vég le ge sí té se. Ezt kö ve tõ en a szak em be rek, ki-ki a sa ját 
szak te rü le tén még el vé gez te a szük sé ges kor rek ci ó kat. Az így meg va ló -
sult tár sa dal mi ter ve zést kö ve tõ en in dul ha tott a program. 

A prog ram tar tal ma:
A prog ram, min den egyes ele me a he lyi adott sá gok hoz és le he tõ sé gek -
hez iga zo dik.
• A me zõ gaz da sá gi ter me lést és ál lat tar tást élén kí tõ prog ram
• A he lyi szol gál ta tá sok be in du lá sát ser ken tõ prog ram az ön kor mány -

zat szol gál ta tá sa i nak ked ve zõ igény be vé te le:
• La kás fel újí tá si és kor sze rû sí té si prog ram:
• Jö ve de lem ki egé szí tõ te vé keny ség biz to sí tá sa:

A prog ram szá mok ban:

Me zõ gaz da ság
élén kí tõ prog ram elem

Há zunk tája
prog ram elem

Csa lá dok szá ma 2013. 18 23

Csa lá dok szá ma 2014. 12 16

Csa lá dok szá ma 2015. 15 4

Csa lá dok szá ma 2016. 6 5

Össze sen 51 48

To váb bi in for má ció: http://al so mo cso lad.hu/new/?p=2158
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Min ta prog ram a mi nõ sé gi idõs ko rért
Al só mo cso lád Köz ség Ön kor mány za ta a Nor vég Fel nõtt ok ta tá si Szö -
vet ség gel és az Ala pít vány Al só mo cso lá dért el ne ve zé sû ci vil szer ve -
zet tel kon zor ci um ban, 2013-ban pá lyá za tot nyúj tott be a Nor vég Alap -
hoz, egy a mi nõ sé gi idõs kor alap ja it meg te rem tõ prog ram meg va ló sí tá -
sa ér de ké ben. A prog ram 394.904.74 HUF (1.300.312 EURO) tá mo ga -
tás ban ré sze sült.

 A min ta prog ram át fo gó cél ja az idõs gon do zás szín vo na lá nak eme lé -
se Ma gyar or szág vi dé ki te le pü lé se in. A min ta prog ram köz vet len cél jai
kö zött olyan is me re tek lét re ho zá sa és ter jesz té se sze re pel, mely le he tõ -
sé get te remt szem lé let vál tás ra és tu da tos cse lek vés re a köz szfé rá ban és
az idõs gon do zás ban. Se gí ti a kis te -
le pü lé se ken lakó idõ sek be vo ná sát
a he lyi közösségi életbe és az aktív, 
boldog idõskor feltételeinek meg -
te rem té sét. 

Ki emelt köz vet len cél a mi nõ sé -
gi szol gál ta tá sok ja ví tá sa az idõs -
gon do zás ban Al só mo cso lá don, az
Õszi Fény Idõsek Otthonában. 

Ezen cél rend szer el éré sét ki lenc te vé keny ség cso port szol gál ja, töb -
bek kö zött 30 tré ning, 4 tan anyag el ké szí té se, 3 kon fe ren cia meg ren de -
zé se, 1 kre a tív mû hely mun ka, 3 ku ta tás le bo nyo lí tá sa, 5 stra té gi ai do -
ku men tum el ké szí té se és 1 in ten zív an gol nyelv tan fo lyam. Há rom nor -
vé gi ai ta nul mány út is sze re pel a prog ram-so ro zat ban az idõs gon do zás,

az esély egyen lõ ség és a tár sa dal mi
ne mek, va la mint a vi dék fej lesz tés
és a kis te le pü lé sek fenn tart ha tó fej -
lõ dést cél zó gya kor la tá nak vizs gá -
la tá ra. A nor vég és ma gyar idõs -
gon do zás gya kor la tá ba tör té nõ be -
pil lan tást tesz le he tõ vé 2-2 gon do -
zó cse ré je Ma gyar or szág ról és
Nor vé gi á ból. A nem ze dé kek kö -

zöt ti szo li da ri tás jegyében 87 kis projekt kerül megszervezésre
módszertani céllal, a fiatalok és idõsek kapcsolatának fejlesztésére. 
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A min ta prog ram meg va ló sí tá sa so rán az Õszi Fény Idõ sek Ott ho na
te tõ te ré nek be épí té sé vel le he tõ vé vá lik az ed di gi há rom ágyas szo bák
két ágyas sá ala kí tá sa, ki ala kí tás ra ke rül egy cso port- és egy egyé ni te rá -
pi ás fog lal koz ta tó he lyi ség, va la mint egy, az idõ sek szám ra ter ve zett
tor na te rem és egy mód szer ta ni és kon zul tá ci ós köz pont. A kony ha és az
ét te rem bõ ví té sé vel lehetõség nyílik különleges ételsorok el ké szí té sé re
és elfogyasztására. 

A Nor vég Alap ál tal fi nan szí ro zott pro jekt 2016. má jus 2-án kez dõ -
dött és 2017. áp ri lis 30-ig tart. 

A pá lyá za ti prog ram mal kap cso lat ban min den in for má ció fo lya ma -
to san el ér he tõ a prog ram hon lap ján a www.ma nor qu a lity.eu-n.

Ri gac Kupa - Nem zet kö zi Kés- és Fej sze ha jí tó Ver seny
A Ri gac Kupa cél ja a ma gyar és nem zet kö zi kés- és fej sze ha jí tók egy -
más ra ta lá lá sá nak, meg is mer ke dé sé nek, ba rá ti és szak mai esz me cse ré -
jé nek meg könnyí té se, va la mint fel ké -
szült sé gé nek sport sze rû össze mé ré se.
A re mé nye ink sze rint az éven te meg -
is mé telt ese mény fel küz di ma gát a
sport leg ran go sabb ha zai ese mé nyéi
közé, ahol a ma még saj nos mél tat la -
nul mel lõ zött sport ág min den õszin te
híve sza ba don részt ve het, kap cso la ti há lót épít het és meg mé ret tet he ti
ma gát. A Ri gac Kupa a nem zet kö zi ver seny sza bá lyok nak meg fe le lõ en
ke rül meg ren de zés re, így az itt szü le tett re kor dok el is me rés re kerülnek.

„Smart Vil la ge” vagy „Okos falu”
Az okos falu kö zös sé gi ala pon szer ve -
zõ dõ kez de mé nye zés, amely az in for -
má ci ós tech no ló gi ák adta le he tõ sé ge -
ket hi va tott hasz no sí ta ni a vi dé ki tér -
sé gek ben. A kez de mé nye zés lé nye ge
a kö zös ség erõ for rá sa i nak össze kap -
cso lá sa az in for má ci ós tech no ló gia
esz kö ze i vel. 

Az okos falu nyi tott, együtt mû kö dõ és be fo ga dó kö zös ség, mely
meg mu tat ja a vi dé ki élet va ló di ér té ke it és ma ga sabb szin ten új ra te rem -
ti a vi dé ki élet for mát.Meg va ló su lá sá nak ho za dé ka, hogy ha tá ro kat bont 
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a nagy vá ro si és a fa lu si élet mód kö zött. Esz kö zei ré vén von zó vá te szi a
fi a ta lok szá má ra a vi dé ki élet for mát ez zel is se gí ti az el öre ge dé si és
nép es ség csök ke né si tren dek po zi tív irány ba for dí tá sát. A vi dé ki kör -
nye zet ben élõ ket fel ru ház za az zal a tudással, melynek révén a fej lesz té -
se ket és új technológiai vívmányokat kezelni tudják. 

Az okos falu ké nyel mes sé te szi a vi dé ki éle tet, idõt, pénzt és fel ada -
tot spó rol meg a falu la kó i nak, csök ken ti a tá vol sá go kat, nö ve li a le he -
tõ sé ge ket és éssze rûb bé te szi a meg lé võ erõ for rá sok fel hasz ná lást. Al -
só mo cso lád Köz ség ben meg tet tük az elsõ lé pé se ket! Te le há zunk ban
rend sze re sek azok a klub fog lal ko zá sok kép zé sek, me lyek az IT esz kö -
zök hasz ná la tá ra, prak ti ku ma i nak el sa já tí tá sá ra nyúj ta nak le he tõ sé get.
Nyom ta tott ki ad vá nya ink je len tõs ré szé ben meg je len nek a QR kó dok, a 
te le pü lés sa ját mo bil app li ká ci ó val ren del ke zik, ha ma ro san el ér he tõ vé
vá lik a te le pü lés rõl ké szült 3D-s moz gó kép anyag és meg hó dít juk a vir -
tu á lis te ret is! 2016. de cem ber 7-én ke rült sor a Te le pü lé si Ön kor mány -
za tok Or szá gos Szövetségének székházában a Digitális Jövõ települési
Hálózat együttmûködési megállapodása. Alsómocsolád Község alapító 
tagja a Hálózatnak. 

Mo cso lá dia
Hi szi tek, vagy sem, Al só mo cso lád
az egyet len falu ma Ma gyar or szá -
gon, mely min den reg gel dom bok
kar ja i ban éb red, a Szent And rás
pa tak friss vi zé ben für dik, és ta vak
tük ré ben fé sül kö dik.  Ezt a vi dé ket
haj dan tün dé rek lak ták. S mi vel ez
volt a leg es-leg szebb hely a föl dön, 
na gyon vi gyáz tak rá. Elõ de ink nek
is meg tet szett ez a vi dék, en ge délyt kér tek hát a tün dé rek ki rá lyá tól,
hogy le te le ped hes se nek itt. A tün dé rek ki rá lya fel té telt sza bott: „Ha vi -
gyáz tok a táj ra és meg õr zi tek me sé it, itt ma rad hat tok.”

Al só mo cso lád la kói év szá za do kon át óv ták, õriz ték a Mo cso lá di tá -
jat és az itt la kók ge ne rá ci ó ról ge ne rá ci ó ra örökítették meséit. 

Úgy hi szem, ma sem le põd nénk meg, ha a kör nye zõ dom bok er de i -
ben a Mo cso lá di er dõ ke rü lõ mu tat ná meg a Pa la csin tás ki rály ud va rá -
hoz ve ze tõ utat; Ha me leg nyá ri dél utá non a „Mes tö rúr” (Pin tér Lász ló
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gon do la tai nyo mán) sé tál na az ut -
cán a szõ lõ bõl ha za fe lé, vagy lan -
gyos ta va szi es tén Perc zel Vil ma
kis asszonnyal ta lál koz nánk a Vi -
rág sû rû ben. Biz tos ra ve szem, hogy
föl dig ha jol nánk báró Majt hé nyi Jó -
zsef – Kos suth kor mány biz to sa -
elõtt, ha zsi nó ros atil lá já ban a temp -
lom ba me net ta lál koz nánk vele, s
ta lán ter mé sze tes nek találnánk azt
is, ha Rigac Jancsi kedvenc fája alatt ülne, betyár társait várva.

Mi, Al só mo cso lá di ak tud juk, hogy Al só mo cso lá don a me sék soha
sem ér nek vé get, amíg hi szünk, amíg re mé lünk, amíg sze re tünk. Örök
me sék ezek, él te tõ me sék. Az ember meséi.

Úgy dön töt tünk ezért, hogy a jö võ ben nem csak sa ját me sé in ket õriz -
zük, ha nem mind azt, le gyen az mese, vagy igaz tör té net, amit az em be ri
szel lem a rég múlt idõk tõl kezd ve bár hol al ko tott. Új ér tel met kí vá nunk
adni a mesének!

Be fo ga dunk min den me sét és igaz tör té ne tet, hogy az tán bár ki meg -
is mer hes se azo kat. Be fo ga dunk, és mél tó he lyen õr zünk min den tár gyat 
– leg fõ képp köny ve ket – mely a me sé vel bár mi lyen kap cso lat ban áll.
Me sél ni hí vunk min den olyan te le pü lést – bár hol is le gyen a vi lág ban –
ahol hoz zánk ha son ló an tisz te lik, ér tik, sze re tik, a me sé ket. Me sél ni hí -
vunk fel nõt te ket és gyer me ke ket. Ta nács ko zás ra vár juk a mese ér tõ it-,
sze re tõ it-, kutatóit- és elõadóit. Kezdeményezzük új mesék születését. 
To váb bi in for má ció: www.mo cso la dia.hu

Me sés kör nye ze tünk be ka lan do zás ra hí vunk min den kit, aki sze re ti,
vagy aki nem sze re ti a me sét! Lá to gas son el hoz zánk, le gyen ré sze se az
al só mo cso lá di, vagy, ha úgy tart ja ked ve,  a mo cso lá di ai min den na pok -
nak!
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BIKAL

BIKAL TÖRTÉNETE

Ba ra nya észa ki pe rem vi -
dé kén, a tol nai me gye ha tár
kö ze lé ben, a dom bok lan kái
alatt meg hú zó dó Bi kal tör té -
ne te kö zel hét év szá zad ra, az
1330-as évek ele jé re ve zet -
he tõ vissza. A falu ne vé nek
je len té se bükk- al, vagy is
„bük kös erdõ alja” (For rás:
Kiss La jos: Földrajzi nevek
eti mo ló gi ai szótára). 

Elsõ ok le ve les em lí té se 1325-bõl való. A köz ség „Vil la By kol” alak -
ban je le nik meg elõ ször. A tö rök hó dí tók az 1540-es évek kö ze pé re a
Me csek észa ki ol da lá ra is el ju tot tak, a vi dék hód olt sá gi területté vált. 

Kis tör té net a ko ra be li kró ni kák ból: 1542 már ci u sá ban Wer bõc zy
Imre a szá szi vár ból 225 lo vas sal és 200 gya -
lo gos sal a tö rök után eredt, és a ko zá ri me zõn
raj ta üt ve le gyõz te azt. Ki lenc ven le vá gott fej -
jel tér tek vissza a csa tá ból, és ki sza ba dít ot ták
a magyar foglyokat is.

A csak nem más fél év szá za dig ket tõs adóz -
ta tás szo rí tá sá ban élõ, meg fo gyat ko zott né -
pes ség ke gyet len sor sa az úgy ne ve zett fel sza -
ba dí tó há bo rúk so rán tel je se dett be, Bi kal és
kör nyé ke szin te tel je sen el nép te le ne dett.
1687-es, 1695-ös és 1696-os ka ma rai össze -
írá sok ban pusz ta ként szerepel. 

A pusz tá vá lett te le pü lést az ural ko dó ál tal
új ra ado má nyo zott te rü let bir to ko sai új ra né -
pe sí tet ték hor vát és né met te le pe sek kel.
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 1767-ben már 802 la ko sa volt a te le pü lés nek. A fa lu ban a leg te he tõ -
seb bek a Ma te sics, a Gyu ri sits és a Go lyák csa lá dok vol tak. A te le pe sek
és utó da ik fej lett gaz dál ko dá si mód sze re ket ho no sí tot tak meg a
vidéken, különösen a do hány ter mesz tés volt számottevõ.

Bár a fel té te le zé sek sze rint Bi kal nak temp lo ma ko ráb ban is volt, a
fenn ma radt fel jegy zé sek az 1726-ban “fá ból és sár ból” hú zott egy ház -
épü let lé tét te szik bi zo nyos sá. Anya köny ve zés min den eset re et tõl az
évtõl kezdõdõen létezik. 

Mai ka to li kus temp lo mát, Wink ler Mi hály apát plé bá nos nagy vo na -
lú ál do zat kész sé gé nek kö szön he tõ en 1797. jú li us 26-án szen tel ték fel
Szent Anna tiszteletére. 

A kör nyék egyik leg szá mot te -
võbb evan gé li kus kö zös sé gé nek
temp lo ma 1869-ben épült fel a
faluban.

Az 1840-es évek vé gén épít tet te
lak he lyét Bi kal új föl de su ra, báró
Puch ner An tal. A kas tély több szö ri
áta la kí tá sát kö ve tõ en a XIX. szá -
zad vé gén nyer te el vég le ges, ma is
lát ha tó, ké sei his to ri zá ló stí lu sú
for má ját. Puch ner An tal Sza nisz ló Po zsony ban ta nult jo got, majd utá na
lé pett ka to nai pá lyá ra. 1813-ban hõ si es sé ge el is me ré se ként el nye ri a
Ka to nai Má ria Te ré zia Rend Lo vag ke reszt jét. Az al ez re de si ran got
1821-ben, az ez re de sit 1824-ben kap ta meg. 1840-ben Bécs be ve zény -
lik, ahol az ud va ri ha di ta nács nál dol go zott. 1849-ben el nye ri Ve len ce
kor mány zói tisz tét. Egész sé gi ál la po ta rom lá sa mi att rö vi de sen nyug ál -
lo mány ba vo nult, majd 1852. de cem ber 28-án Bécsben hunyt el.
Kevéssel elõbb szerzett birtokán, a maróci temetõben helyezték örök
nyugalomra.

1848-49-ben Bi kal is adott hon vé de ket a sza bad ság harc nak. Õk név
sze rint: Her mann Hen rik ka pi tány, Khél Fü löp, Ga y er Já nos, Hemp ler
Hen rik, Haz György, Graf Pé ter, Ju hász Já nos, Czin de rits Mátyás
honvédek.

A 19. szá za di vas úti fej lesz té sek nyom vo na la el ke rül te a hely sé get, s
ez, va la mint az amúgy sem jó köz úti köz le ke dé si vi szo nyok va la me -
lyest vissza ve tet ték fej lõ dé sé ben, meg aka dá lyoz ták ab ban, hogy az ide -
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gen for ga lom ban és a ven dég lá tás ban sze rep hez jus son. A falu ha gyo -
má nyo san és jel lem zõ en me zõ gaz da sá gi jel le gû ma radt. Kör jegy zõ sé gi 
köz pon ti rang ja vi szont meg kü lön böz te tett helyet biztosított számára a
környék települései sorában.

Az tán 1914. jú li us 29-én meg je lent a csá szá ri és ki rá lyi ki ált vány:
”Min dent meg fon tol tan és meg gon dol tan!”, és a Mo nar chi á nak Szer bia 
el le ni há bo rú já val meg kez dõ dött az elsõ világháború.

Az ál ta lá nos moz gó sí tás a csép lést és nyá ri be ta ka rí tást sza kí tot ta
fél be a fa lu ban. Mind szenty Vil mos he lyi ka to li kus plé bá nos fel jegy zé -
sei sze rint 1914. jú li us 25-én kez dõ dött meg a moz gó sí tás, egy nap pal
Szent Anna, vagy is a bú csú nap ja elõtt. A had ba vo nult fér fi a kat az zal
bíz tat ta a lel kes köz han gu lat, hogy: ”mire a fák lehullatják leveleiket, ti
is hazatértek.”

Sen ki se gon dol ta ek kor még, mek ko ra vér ál do zat tal kell fi zet ni a
há bo rú ban. Szám sze rint 34-en nem tér tek vissza, vagy is ennyi en vesz -
tek el az elsõ vi lág há bo rú ban.

A táj ház ban ta lál ha tó egy tab ló, amely az elsõ vi lág há bo rú bi ka li ál -
do za ta i ról ké szült ne vek kel és fény ké pek kel. Az ön kor mány zat, va la -
mint a né met nem ze ti sé gi ön kor mány zat terv be vet te egy emléktábla
készítését is fõtéren. 

A má so dik vi lág há bo rú 75
ál do za tot kö ve telt Bi kal tól, akik 
a har cok ban, a ha di fo goly il let -
ve mun ka tá bo rok ban hal tak
meg. Em lé kü ket, ne vü ket ma a
falu köz pont já ban felállított
em lék mû õrzi. A két vi lág há bo -
rú fáj dal mas vesz te sé ge it a falu év ti ze de kig nem heverte ki.

Ugyan csak sú lyos ka tak liz mát je len tett a te le pü lés tör té ne té ben a né -
met la kos ság nagy ará nyú ki te le pí té se, mely nek so rán 1947-48-ban
több mint négy száz negy ven fa lu be lit köl töz tet tek Né met or szág ba.
A ki te le pí tet tek he lyét Fel vi dék rõl át te le pí tett ma gyar csa lá dok, va la -
mint Zala me gyé bõl, il let ve Hódmezõvásárhely környékérõl ide köl tö -
zõk foglalták el.

Ma a ró mai ka to li kus temp lom mal szem ben kü lön le ges for má jú kõ
se gít em lé ke ze tünk ben tar ta ni a Bi kal ról ki te le pí tett né met ajkú la kos -
sá got, il let ve a Bi kal ra betelepített felvidékieket.
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A föld osz tást kö ve tõ en ha ma ro san ter me lõ szö vet ke ze tek ala kul tak,
il let ve I949-ben lét re hoz ták a tér ség egyik leg je len tõ sebb ál la mi gaz da -
sá gát Bi kal szék hellyel. Et tõl kezd ve a Bi ka li Ál la mi Gaz da ság és a
hely ség sor sa össze fo nó dott. Gyü mölcs- és kom ló ter me lé se, or szá gos
hírû hal gaz da sá ga, va la mint nyúltenyésztõ ágazata évtizedekig a jólét
forrása volt.

A rend szer vál tás az ál la mi gaz da ság fel szá mo lá sá hoz ve ze tett. En -
nek nyo mán a te le pü lés fej lõ dé se is meg tor pant, mely a lé lek szám ro ha -
mos csökkenéséhez ve ze tett. 90-es évek vé gé re jel lem zõ vé vált a nagy -
ará nyú mun ka nél kü li ség, a ke vés szá mú vál lal ko zás meg je le né se a
faluban. 

Ezt a ké pet vál toz tat ta meg a Puch ner Kas tély szál ló 1996. má ju si
meg nyi tá sa, mely Bi kalt újra or szá go san is mert té tet te. A négy csil la gos
Kas tély és Él mény bir tok kb. 150 em ber nek biz to sít munkát és meg él -
he tést. 

(A szö veg ré szek, idé ze tek Ódor Imre Bi kal címû köny vé bõl va lók)

BIKAL CÍMERE

Fe hér ke ret ben zöld a cí mer pajzs.
A cí mer ben sze rep lõ jel ké pek:
• pi ros szí nû B betû, mely a köz ség kez dõ be tû jét

jel ké pe zi,
• a B be tût arany szí nû bú za ka lász fon ja át,
• a bú za ka lász vé gé ben két szí nû (fe ke te és kék)

sti li zált cso rosz lya, mely a la kos ság föld mû ve -
lé si te vé keny sé gét jel lem zi.

(For rás: http://www.nem ze ti jel ke pek.hu/on kor many zat-bi kal.shtml)
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LEGFONTOSABB JELLEMZÕK

Mik ro tér sé günk má so dik leg né pe -
sebb te le pü lé se, a 729 lel ket szám lá ló
Bi kal a Kom lói Já rás hoz tar to zik. A
te le pü lés mind tör té ne ti múlt já nál
mind a tér ség ben be töl tött sze re pé bõl
ere dõ en a kör nyék egyik leg je len tõ -
sebb te le pü lé se. A te le pü lé sen a me zõ -
gaz da ság és az ide gen for gal mi te vé keny ség meg ha tá ro zó jel le gû. A ga -
bo na fé lék és a ku ko ri ca ter mesz té se mel lett je len tõs a gyü mölcs ter -
mesz tés is. Fõ ként sár ga ba rac kot, õszi ba rac kot, szil vát, al mát gon doz -
nak a he lyi gaz dák. Kör nyé künk igen gazdag állóvizekben, így a bikali
hal és a bikali halászat országosan és külföldön is ismert.

Már több mint tíz éve szo ros ba rá ti szá lak fû zik a te le pü lést a né met -
or szá gi Su gen he im hez, Gütz kow hoz, a szlo vá ki ai Hi das kürt höz, és a
ro má ni ai Magyarbikalhoz. 

(For rás: www.bi kal.hu)

A te le pü lés prog ram jai:
• ez év ben 29. al ka lom mal ren dez ték meg a fa lu ban a Ci mea Ku pát a

kis tér ség in téz mé nyei szá má ra a bi ka li mû fü ves pá lyán
• a 24 órás lab da rú gó tor na fel nõt te ket, gye re ke ket egya ránt meg moz -

ga tott, volt, aki rúg ta a lab dát, volt, aki szur kolt a csa pa tok nak
• a Stu der Imre em lék tor nát és a ha lász lé fõ zõ-ver senyt a né met ön kor -

mány zat szer vez te ha gyo mány te rem tõ cél lal
• min den évben au gusz tus 20 körül ke rül meg ren de zés re a fa lu nap,

amely a te le pü lés leg több em be rét meg moz ga tó ka val kád ja
• a Tök fesz ti vált elsõ al ka lom mal szer vez te a Fa lu szé pí tõ Egye sü let,

re mél he tõ leg az el kö vet ke zõ évek ben foly ta tá sa is lesz
• no vem ber ben ke rült sor a fa lu si disz nó to ros ra az ön kor mány zat, a

né met ön kor mány zat és a ci vi lek szer ve zé sé ben
• a né met ki sebb sé gi ön kor mány zat ka rá csony vá rás je gyé ben ad ven ti

vá sárt tart, itt kéz mû ves ter mé kek kel, mé zes sü te ménnyel, for ralt
bor ral és te á val han go lód hat nak a részt ve võk az ün nep re
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INTÉZMÉNYEK

Bi kal Köz ség Ön kor mány za ta
Az Egy há zas ko zá ri Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal hoz tar to zó Ön kor -
mány zat ügy fél szol gá la ti szin ten mû kö dik a 7346 Bi kal, Zrí nyi u. 2.
szám alatt lévõ Pol gár mes te ri Hi va tal ban.
7346 Bi kal, Zrí nyi u. 2.
Te le fon: 72/459-205, 72/559-018
E-ma il: onk bi kal@axe le ro.hu

Pol gár mes ter: Kõ mû ves Jó zsef
Al pol gár mes ter: Máz sár Réka
Jegy zõ: dr. Mar kó Gá bor

Kép vi se lõ tes tü let to váb bi tag jai:
Bor si Vik tor
Brandt Vin cé né
Ma isch Nor bert

Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat
El nök: Percz Lí dia
Kép vi se lõk: 
Fel ler Hen rik
Mühl bert Ist ván
Wolf Já nos

Az óvo da
Bi ka lon a dol go zó anyák meg se gí té sé re 1950-ben idõ sza kos nap kö zi
ott hont hoz tak lét re. Eb bõl ala kult meg az óvo da 1955-re. Csak nyá ron
üze melt, fél na pos el he lye zést biz to sí tott.

1950 és 1955 kö zött az óvo da idõ sza kos jel leg gel mû kö dött, el sõ sor -
ban gyer mek meg õr zé si fel ada to kat lá tott el. A be in dí tott kony hán
1951-tõl az óvo dá so kon kí vül a nap kö zis gyer me kek is ét kez het tek. Az
in téz ményt a Bi ka li Ál la mi Gaz da ság tá mo gat ta, mi vel az õ dol go zó i -
nak gyerekei is ide jártak.

1955-ben új hely re köl tö zött az óvo da, a mai Zrí nyi utca 6. szám alá.
Szak kép zett óvó nõ vel el in dult az egész na pos nyit va tar tás. A bú to ro kat 
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a falu la kói ado má nyoz ták: szek ré nye ket, fa -
priccse ket, böl csõ ket, fa ágya kat. A kony ha fel -
sze re lé si tár gya it a ta nács vá sá rol ta: fõ zõ edé nye -
ket, kály hát. Ek kor 30 fõ egész, és 6 fõ fél napos
óvodás volt.

1959-ben újra el köl tö zött az óvo da a mai Sza -
bad ság utca 10. szám alá, az evan gé li kus temp -
lom ud va rán álló épü let be. A gye rek lét szám fo -
ko za to san nö ve ke dett, az 1968-69-es tan év ben
58 fõ volt, ezért 1970-ben cso port bon tás tör tént,
és meg ala kult a nagy-kö zép, il let ve a kis-kö zép
cso port. Ja vul tak a tár gyi fel té te lek, és 1971-ben
az új Óvo dai Prog ram be ve ze té sé vel az óvoda
nevelés-oktatás köz pon tú vá vált.

1978-ig év rõl- évre új fej lesz tõ já té kok kal gya ra po dott az in téz mény, 
és az épü le ten is ki sebb ja ví tá so kat vé gez tek. 1978-ban a Víz mû Tár sa -
ság meg ala ku lá sá val a ve ze té kes víz is be kö tés re ke rült. Az 1978/79-es
tan év tõl az in téz mény né met nemzetiségi nyelvet is oktatott.

1984-ben a gye re kek át köl töz tek a kör nyék egyik leg mo der nebb,
újon nan épí tett óvo dá já ba, ahol elekt ro mos pad ló fû tés, tá gas, vi lá gos
2X25 fõs cso port szo ba, új bú to rok, jól fel sze relt kony ha vár ta õket. A
nagy ét te rem ben az is ko lá sok kul tu rált ét kez te té se is meg ol dó dott.
2000-ben az Ön kor mány zat nem tud ta fi nan szí roz ni a vil lany fû tés költ -
sé gét, ezért gázzal mûködõ radiátoros központi fûtésre álltak át. 

Az ud va ri já té kok rész ben fel újí tás ra ke rül tek, rész ben új moz gás fej -
lesz tõ esz kö zök ke rül tek be szer zés re. Pá lyá za ti pénz se gít sé gé vel nem -
ze ti sé gi ruhákat kaptak.

Az egyik he lyi ség ben só szo ba mû kö dik, nem csak a gye re kek, ha -
nem a falu la kói szá má ra is.

Az évek so rán drasz ti ku san csök kent a gye rek lét szám, így 1995-tõl
már csak egy cso port nyi óvo dá sa volt
a fa lu nak. A meg üre se dett cso port szo -
bá ban 2004-ig Idõ sek Nap kö zi ott ho -
na mûködött.

2004-tõl a Puch ner Kas tély für dõ -
jé ben úszás ok ta tás ban ré sze sül nek a
gyerekek. 

63



2008-tól Nagy haj más köz ség gel tár sult az in téz mény, így a két köz -
ség gyer mek lét szá ma ele gen dõ az óvo da mû köd te té sé hez.

(2012-ben Lá bo di Ist ván né Aran ka óvó néni írta le a Bi ka li Óvo da
tör té ne tét. Az Õ mun ká já ból ké szült ez a tör té ne ti át te kin tés. Az ere de ti
anyag sok fény kép pel két al bum ba ren dez ve az IKSZT könyv tá rá ban
megtekinthetõ!)

2016 szep tem be ré tõl ki bõ vült tá ru lá si for má ban mû kö dik az óvo da.
Míg ko ráb ban Egy há zas ko zár és Bi kal volt a fenn tar tó, most csat la ko -
zott Ma gya reg regy és Máza ön kor mány za ta is. Szin tén ez év szep tem -
be ré tõl a bi ka li óvo da is csat la ko zott a Bo zsik prog ram hoz. A prog ram
se gít sé gé vel már óvo dás kor ban el kez dõ dik a kis gye re kek egész sé ges
élet mód ra, sport ra ne ve lé se. A Bo zsik prog ram mal já té ko san ta nul hat -
ják meg a futball alapjait, heti rendszerességgel tartanak edzéseket.

Az is ko la
A Bi ka li is ko la ré sze a Hegy há ti
In téz mé nyi Tár su lás nak, amely
2009. au gusz tus 1-jén ala kult
meg. Az új in téz ményt 11 tagú
tár su lás tart ja fenn Má gocs vá ros
gesz tor sá gá val. A töb bi te le pü lés
Bi kal, Egy há zas ko zár, Hegy hát -
ma róc, Tófû, Szár ász, Nagy haj -
más, Al só mo cso lád, Má gocs, Me ké nyes, Len gyel és Máza. Va la -
mennyi te le pü lés jel leg ze tes kis köz ség a Hegy há ton, gyö nyö rû ter mé -
sze ti kör nye zet ben. Az is ko la gyer mek ba rát, nép sze rû in téz mény,
amely a köz sé gek kul tu rá lis éle té ben is je len tõs sze re pet ját szik. Két
köz ség ben, két épü let ben mû kö dik: Bi ka lon az alsó ta go zat, Egy há zas -
ko zá ron a fel sõ ta go zat mû kö dik az em ber lép té kû, egy re kor sze rûb ben
fel sze relt, ott ho nos is ko la épü le tek ben. Az osz tály ter mek kor sze rû ta -
nu lói bú to rok kal esz té ti kus kör nye ze tet biz to sí ta nak az is ko lai mun ká -
hoz. Az is ko la épü le tek kel le mes kül sõ és bel sõ meg je le né se igé nyes sé -
get tük röz, di csé ri az itt dol go zók keze mun ká ját. A fej lesz té se ket rész -
ben a bi ka li  rész ben az egy há zas ko zá ri ön kor mány zat fi nan szí roz za, il -
let ve pá lyá za tok biz to sí ta nak erre le he tõ sé get. Az át la gon fe lü li tár gyi
fel té te lek kö zül né hány pél da: kor sze rû szá mí tó gé pes te rem és nyel vi
la bor a kis is ko lá sok nak, az in ter ak tív táb la mind két he lyen, mo dern ter -
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mé szet tu do má nyi szak tan te rem a fel sõ sök nek, kor sze rû fû tés és vi lá gí -
tás az intézmény minden részlegében. 

A ta nu lók már az elsõ osz tály tól – foly tat va az óvo dá ban meg kez dett
já té kos nyelv ta nu lást – nem ze ti sé gi né met nyel vet ta nul nak. Har ma dik
osz tály tól pe dig az an gol nyelv ta nu lá sá ra is van le he tõ ség. A di á kok -
nak igény sze rint az ét ke zés is biz to sí tott, fel ké szü lé sü ket más nap ra két
nap kö zis és két ta nu ló szo bai cso port se gí ti. A he lyi pe da gó gi ai prog -
ram nak és az is ko la ba rát ön kor mány za tok nak kö szön he tõ en a sza bad -
idõs te vé keny sé gek szé les ská lá ját kí nál ja fel az is ko la a ta nu ló i nak,
így: in gye nes für dés a Puch ner kas tély ban, úszás a dom bó vá ri uszo dá -
ban, agya go zás és a sport te vé keny sé gek sok fé les ége biztosít számukra
értékes idõtöltést. Az olvasni szándékozóknak nyitva áll az iskolai és
közmûvelõdési könyvtár.

2015-ben az is ko la egy si ke res 
pá lyá zat út ján 5 db Lego ro bo tot
vá sá rolt, így en nek se gít sé gé vel
meg in dul ha tott az új kor el vá rá -
sa i nak meg fe le lõ „Ro bo ti ka” ok -
ta tá sa. En nek ke re té ben a gye re -
kek eze ket a ro bo to kat prog ra -
moz zák kü lön bö zõ fel ada tok
vég re haj tá sá ra. Mi vel a tan tes tü -
let úgy gon dol ja, hogy a szá mí tás tech ni ka, in for ma ti ka, prog ra mo zás
je len ti a jö võt, ezért 2016-ban csat la koz tak az ame ri kai vál la lat óri ás
(Mic ro soft) „In no va tív Is ko la” c. prog ram já hoz. A cég nem zet kö zi ta -
pasz ta la tok ra tá masz kod va kép zé se ket tart a pe da gó gu sok nak, az is ko la 
ve ze tõk nek mint egy 10 féle szoft vert biz to sít, és szük ség ese tén esz kö -
zök kel is se gí ti a 21. szá za di ok ta tást. Országosan ebben a programban
csak 25 iskola vesz részt, és Baranya megyében az intézmény lehetett
az elsõ, aki csatlakozhatott.

Nem csak az is ko lá ra, ha nem az in téz ménnyel pél da mu ta tó an együtt -
mû kö dõ szü lõi kö zös sé gek re is büsz ke le het az is ko la. Jó részt a ve lük
és a fenn tar tó ön kor mány za tok kal való kap cso lat nak kö szön he tõ, hogy
az itt ta nu ló is ko lá sok olyan jut ta tá sok ban ré sze sül nek, ame lyek ke vés
is ko lá ban jel lem zõ ek. Nem ke vés anya gi se gít sé get je lent a szü lõk nek,
hogy itt min den ta nu ló in gyen kap ja meg a tan köny ve it az egy há zas ko -
zá ri és a bi ka li ön kor mány zat jó vol tá ból. A tan év zár ón ki osz tott könyv- 
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és pénz ju tal mak is az ön kor mány za tok bõ ke zû sé gét di csé rik. Min den
szak mai és em be ri kez de mé nye zés re nyitott az intézmény, készek új
tanulók és érdeklõdõk fogadására. A vidéki tanulókat iskolabusszal
szállítják.

(For rás: http://www.bi kal.hu/htmls/is ko la.html)

SZOLGÁLTATÁSOK

Dr. Fe ke te Le ven te sze mé lyé ben am bi ci ó zus, fi a tal há zi or vo sa van a te -
le pü lés nek. Ren de lõ jé ben fi ók gyógy szer tár is mû kö dik, így a be te gek
hely ben tud ják igény be ven ni az egész ség ügyi szol gál ta tást.

A pos ta az ön kor mány zat épü le té ben mû kö dik.
Bi ka lon két ve gyes bolt és egy ap ró cikk bolt gon dos ko dik a la kos ság

el lá tá sá ról. Aki nek nincs ked ve, vagy nem tud vi dék re utaz ni, az a min -
den na pi cik ket meg tud ja vá sá rol ni ezek ben az üz le tek ben. Friss pék -
áru, hen tes áru, zöld ség-gyü mölcs min dig kap ha tó. A bol tok üze mel te -
tõi: Hild Gáspárné, Gyõrki Ernõné, Kiss Tiborné.

A Puch ner Kas tély szál ló és Re ne szánsz Él mény bir tok komp lex tu -
risz ti kai szol gál ta tá sok kal vár ja az ide érkezõket.

CIVIL SZERVEZETEK

Nyug dí jas Klub
1979 óta fog lal ko zom a nyug dí jas ko rú ak kal.  Ak kor a Ha za fi as Nép -
front meg bí zá sá ból vál lal tam, hogy tá mo ga tom az idõ se ket, prog ra mo -
kat szer ve zek ne kik. Több mint há rom év ti ze de vég zem ezt a te vé keny -
sé get nagy lel ke se dés sel.
Prog ram ja ink sok ré tû ek:
Éven te több al ka lom mal te szünk lá to ga tást va la me lyik gyógy für dõ be:
Za la ka ros ra, Igal ba vagy Har kány ba, aho va min dig nagy lét szá mú csa -
pat tal ér ke zünk. Az utób bi évek ben tag ja ink szá má ra le he tõ ség van
hely ben, a Puch ner Kas tély szál ló für dõ jé ben is fü röd ni. Rend sze re sen
meg szer vez tük az idõ sek nap ját, eze ken a ren dez vé nye ken gyak ran

66



150-160 fõ is részt vett. Ezek a prog ra mok kez det ben a he lyi ál la mi gaz -
da ság ét ter mé ben, ké sõbb a Puch ner Kas tély dísz ter mé ben ke rül tek
meg ren de zés re. Nyug dí ja sa in kat min dig vi rág gal kö szön töt tük, a ke rek 
há zas sá gi év for du ló kat ün ne pé lyes es ke tés sel erõ sí tet tük meg. Az is ko -
lá sok szín vo na las mû sor ral lep tek meg min ket. Szí ve sen em lék szünk
vissza egy-egy ked ves tag tár sunk ra, aki ilyen kor éne ké vel vagy me se -
mon dá sá val szó ra koz tat ta a közönséget.

Az évek so rán sza bás- var rás tan fo lya mot, ké zi mun ka ki ál lí tást és
vi rág ki ál lí tást is rendeztünk.

Az or szág kü lön bö zõ pont ja i ra is szer vez tünk ki rán du lá so kat: jár -
tunk Szek szárd kör nyé ki bor kör úton, ki rán dul tunk Ó pusz ta sze ren, Sze -
ge den, Keszt he lyen, Ba da csony ban, Ti hany ban, Zir cen, Pan non hal -
mán. A Vil lány- Sik lós- Har kány út vo na lat is be jár tuk, ahol für dõ zés,
pincesor látogatás tette szebbé a programot.

Bu da pes ti ki rán du lá sun kon meg te kin tet tük a ne ve ze tes sé ge ket,
majd fel ha józ tunk Vi seg rá dig. Za rán dok úton vol tunk Ba kony bé len.
Sok szor jártunk színházban is.

Az is ko lá ban ge rinc tor nán Recs ká né An gyal  heti rend sze res ség gel
jól meg moz gat bennünket.

A falu ren dez vé nye in szép szám mal részt ve szünk, ahol kell és tu -
dunk, a tár sa dal mi mun ká ba is be kap cso ló dunk. Min den ked ves tag nak
kö szö nöm, hogy se gít sé gem re voltak és vannak.

Hor váth Fe renc né

Moz gás kor lá to zott Klub
1998-ban kér tek fel arra, hogy se gít sem a Szász vá ri Moz gás kor lá to zot -
tak Egye sü le té nek mun ká ját. A lé nyeg az volt, hogy az em be re ket tá jé -
koz tas sam a le he tõ sé gek rõl, hogy mi lyen tá mo ga tá so kat ve het nek
igény be a min den na pi éle tük könny eb bé té te lé hez.  Pl: la kás áta la kí tá si
tá mo ga tás, gép ko csi- és súly adó ked vez mény.1998-tól 2008-ig ve zet -
õs égi tag ként, 2005-2008 kö zött pe dig mint kül dött is se gí tet tem sors -
tár sa i mat. 2009-tõl már csak a bi ka li ta gok nak se gí tek, és at tól kezd ve
klub ként mû kö dünk. Büsz ke va gyok arra, hogy a meg ala ku lá sunk kez -
de té tõl min den pol gár mes ter rel na gyon jó mun ka kap cso la tot tud tam ki -
ala kí ta ni. Kö szö net Héhn Já nos, Stu der Imre, Kõ mû ves Jó zsef pol gár -
mes te rek nek.
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Tag sá gunk kal gyógy für dõs ki rán du lá so kon szok tunk részt ven ni, és
igyek szünk a falu ren dez vé nye in is meg je len ni.Kez det ben 30 fõ volt a
ta gok szá ma, de az évek so rán so kan meg hal tak, így ma már a tag lét -
szám 10 fõre csök kent. A kis csa pa tunk azó ta is együtt van, és re mé lem,
még sokáig így is marad.

Bar tos Im ré né, klub ve ze tõ

Né met Klub
1990-ben ala pí tot tuk a fi a ta lok kal és a fa lu ban kö zös sé gi mun ká ra fog -
ha tó em be rek kel kö zö sen.
Az egye sü let cél ja a Bi ka lon élõ né met nem ze ti ki sebb ség ér de ke i nek
meg fo gal ma zá sa, kép vi se le te, jo ga i nak ér vé nye sí té se. Szor gal maz za és 
tá mo gat ja a né met nyelv is ko lai ok ta tá sát, kü lö nös fi gye lem mel a táj -
nyelv re. Szor gal maz za és tá mo gat ja a né met nyelv hasz ná la tát. Ápol ja,
élesz ti, ter jesz ti, és a kö vet ke zõ ge ne rá ci ó nak át ad ja a kul tú rát és ha -
gyo má nyo kat. Meg is mer te ti az em be rek kel a he lyi nép vi se le tet, népi
mes ter sé ge ket, ze nét, da lo kat és tánc kul tú rát.

Az egye sü let össze fog ja a nem ze ti kö zös ség hez tar to zó, kö zös ség -
hez kö tõ dõ, be lõ le szár ma zó la kos sá got. Éb ren tart ja az együ vé tar to -
zást. Az egye sü let sze re pet vál lal a falu éle té ben és arra tö rek szik, hogy
a nem ze ti sé gek nek meg fe le lõ kép vi se le te legyen minden községi és
megyei szervezetben.

Se gí tünk és részt ve szünk a fa lu si prog ra mok ban: fa lu nap, fa lu si
disz nó to ros, ad ven ti vá sár. Ter met és pá lyá za ton nyert bú to ro kat biz to -
sí tunk a ci vil szer ve ze tek, ba rá ti társaságok rendezvényeihez.

A jö võ ben is sze ret nénk kü lön bö zõ sza bad idõs prog ra mok ban részt
ven ni, és tá mo ga tá sunk ról biz to sí ta ni a falu lakosságát.

Mühl bert  Ist ván

Bi ka li Nõk Klub ja
A Bi ka li Nõk Klub ja 2002-ben ala kult. A meg ala ku lás Hõ nig Má ria
kez de mé nye zé se volt. Kul tu rá lis-, sport- és sza bad idõ-te vé keny sé gek
hasz nos el töl té sé re ke re sett höl gye ket. Meg ala ku lá sunk kor a tag lét -
szám 17 fõ volt, je len leg 10 fõ. Sok kö zös prog ra mot, ki rán du lást szer -
vez tünk. Részt vet tünk pél dá ul a Pécs vá ra di le ány vá sá ron, szín há zi elõ -
a dá so kon vol tunk Pé csett, Si kon dán fü röd tünk.
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Köz re mû kö dünk töb bek kö zött a te le pü lés egész ség ügyi, szo ci á lis,
ter mé szet vé del mi, gyer mek- és if jú ság vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sá -
ban, a köz ség kul tu rá lis örök sé gé nek vé del mé ben.A ci vil szer ve ze tünk
na gyon jó kap cso la tot ápol a többi civil szervezettel és az ön kor mány -
zat tal.
Te vé ke nyen részt ve szünk min den prog ra mon:
• Se gí tünk a fa lu na pi prog ra mok meg szer ve zé sé ben, sü tünk-fõ zünk 
• Ak tí van részt ve szünk min den is ko lai ren dez vé nyen, fel aján lá sunk -

kal tá mo gat juk prog ram ja i kat /tom bo la nye re mé nyek/
• Egész ség ügyi elõ a dá so kat szer ve zünk
• A fa lu si disz nó to ros ren dez vé nyen a fõ zés ben, a va cso ra ki osz tás ban

se géd ke zünk
• Részt ve szünk más ci vil szer ve ze tek ren dez vé nye in
• Ki rán du lá so kat szer ve zünk

A gye rek nap meg szer ve zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban és fi nom éte lek
el ké szí té sé vel tesszük em lé ke ze tes sé a gye re kek szá má ra ezt a na pot.
Éven te egy szer csa lá di es tet tar tunk. Az el múlt évek mö gött sok mun ka, 
na gyon jó prog ra mok, egész ség ügyi elõ a dá sok, ba rát sá gok, ki rán du lá -
sok, életre szóló élmények állnak.

Brandt Vin cé né

In ter net Plusz Gasz tor nó mi ai és Ha gyo mány õr zõ Ba rá ti Tár sa ság
Már nem is em lék szünk pon to san, hogy kez dõ dött anno, de évek óta
pén te ken ként az óvo da ud va rán (a régi eMa gya ror szág Pont mel lett -
in nen ered a név is: In ter net Plusz) össze jön a csa pat és a ba rá ti kör
egyik tag ja fõz vagy süt va la mi fi no mat. Az ala ku lás óta el telt né hány
év alatt ké szült már itt bir ka pör költ, ka kas pör költ, csu ka pör költ, ba bos -
fá cán, bab gu lyás füs tölt csü lök kel, ma lac pe cse nye, bras sói ap ró pe cse -
nye, nyúl gu lyás, töl tött ká posz ta, grill ezett hú sok, sas lik, gyros stb. Az
el ké szült éte lek olyan jól si ke rül tek, hogy a ba rá ti kör egyik tag ja be ne -
vez te a csa pa tot 2007 jú li u sá ban Or fûn a “Ke men cés Na pok” el ne ve zé -
sû fõ zõ ver seny re, ahol csa pa tunk elsõ he lye zést ért el az aláb bi me nü -
sor ral. Min den ételt a hely szí nen ke men cé ben kel lett el ké szí te ni:
1. len cse le ves kol básszal és csi pet ké vel
2. roz ma rin gos nyúl pe cse nye zöld ség ágyon, ke men cés bur go nyá val
3. sós kap ros-tú rós le pény
Elõt te kö zü lünk sen ki nem hasz nált még ke men cét!
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A jó ered mé nyen fel buz -
dul va egy re több ha son ló ver -
se nyen vet tünk részt, me lye -
ken iga zán szép si ke re ket ér -
tünk el. Ezt bi zo nyít ják az
évek so rán el nyert ser le gek,
el is me rõ dísz ok le ve lek, kü -
lön bö zõ tárgy nye re mé nyek
és kü lön dí jak. A ver se nye ken 
nem csak a szak ér tõ zsû ri, de
a kö zön ség tet szé sét is el -
nyer te fõz tünk. Ezt egy részt an nak kö szön het tük, hogy ha gyo má nyos
éte le ket ké szí tet tünk, ez zel nagy anyá ink fõzt jé nek íz vi lá gát pró bál tuk
fel ele ve ní te ni a mai kony ha ál tal mél tat la nul el fe le dett alap anya gok és
fû szer nö vé nyek fel hasz ná lá sá val. Más rész rõl a fa lu si em be rek re jel -
lem zõ szívélyes vendéglátással fogadtuk a közönséget, mellyel te le pü -
lé sünk jó hírnevét is tovább erõsítettük.

2007-ben a ba rá ti kö rünk épí tett a fa lu ban egy ke men cét, az zal a cél -
lal, hogy to vább ápol juk a régi ha gyo má nyo kat. A fa lu si ren dez vé nye -
ken és a sa ját prog ra mo kon ke men cé ben sü tött ke nye rek, po gá csák,
lan gal lók, ka lá csok és sü te mé nyek min dig kü lön le ges gaszt ro nó mi ai
él ményt nyúj ta nak. Az együtt ké szí tett és jó ízû en el fo gyasz tott éte lek
mel let ti ba rá ti be szél ge té sek pe dig jó kö zös ség for má ló ha tás sal is bír -
nak. 2008-ban az ön kor mány zat tal kö zös pá lyá zat ke re té ben a ke men ce 
mel lett épí tet tünk egy nyi tott mû helyt, rossz idõ ese tén a sü tés-fõ zés
elõ ké szü le tei itt foly nak. Emel lett jó hely szín kü lön bö zõ kéz mû ves fog -
lal ko zá sok számára is. Rendszeres résztvevõi vagyunk az Orfûi Kéz -
mû ves Egyesület hagyományõrzõ programjainak is.

Az ed dig fel so rolt te vé keny sé gek mel lett a ba rá ti kör tag jai szí ve sen
men nek kö zös ki kap cso ló dás ra. Szer vez tünk már bi cik lis ki rán du lást
Vár al já ra a park er dõ be, más kor a Szál kai-tó nál, a Ba la ton nál, vagy Or -
fûn töltöttünk el egy-egy kellemes napot.

A fa lu si ren dez vé nye ken való ak tív köz re mû kö dés jel lem zi csa pa -
tun kat, (Fa lu nap, Fa lu si disz nó tor) eze ken a ren dez vé nye ken a jö võ ben
is szá mít hat nak az In ter net Plusz Baráti Kör tagjaira.

Ster ner Pé ter
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Szent Jó zsef Kol ping Csa lád
A Bi ka li Kol ping Csa lád ala ku ló gyû lé sét 1992.ok tó ber 28-án tar tot ta.
Az évek so rán egye sü le tünk nek össze sen 45 tag ja volt. A Kol ping Csa -
lád min den hó nap má so dik kedd jén tart ja össze jö ve te lét a Ka to li kus
Plé bá ni án. A nyá ri idõ szak ban rend sze re sen szer ve zünk kö zös össze jö -
ve te le ket, ki rán du lá so kat. Így vol tunk már Ó pusz ta sze ren, Ba la ton föld -
vá ron, Ho mok ko má rom ban, Pé csett, An do cson, Bu da pes ten. A Kol -
ping Csa lád jó kap cso la tot ápol a fel vi dé ki Hi das kürt tel, ahon nan több
ta gunk is szár ma zik. A tõ lünk el he lye zett káp lá no kat, akik egy ben csa -
lá dunk lel ki ve ze tõi is, rend sze re sen meg lá to gat juk új szol gá la ti he lyü -
kön. Így jár tunk már Szent lász lón, Apar han ton, Nagy do ro gon, Kaj da -
cson, Szaj kon. Lá to ga -
tá sa in kat vi szo noz zuk
az zal, hogy ven dé gül
lát juk az ot ta ni egy há zi 
kép vi se lõ tes tü let tag -
ja it. Min den év ben tá -
mo gat juk a hit ta nos tá -
bort, me lyen az egy -
ház köz ség gye re kei
vesz nek részt. Mun kánk kal se gít jük az egy há zi ren dez vé nye ket (mint
pl. az öku me ni kus ima he tet le zá ró aga pé le bo nyo lí tá sa), a temp lom,
plé bá nia, te me tõ és a kál vá ria rendben tartását. 

A Kol ping Csa lád év rõl-év re te vé ke nyen részt vesz a köz ség ren dez -
vé nye in. Egyik fõ szer ve zõ je volt a ci vil szer ve ze te ket össze fo gó Ci vi -
lek Nap já nak, a Fa lu na pon pe dig a bi ka li ak meg ven dé ge lé sé ben
segédkezik.

Kohl Jó zsef, el nök

Fa lu vé dõ és Szé pí tõ Egye sü let
Az egye sü let 1998-ban ala kult. A be jegy zé si ok irat ban fog lalt cél ja: a
falu szé pí té se, kör nye zet vé de lem he lyi szin ten, mun ka hely te rem tés. 

Kõ vá ri Lász ló ve ze té sé vel vi rá go sí tot ták a par ko kat, ut ca név táb lá -
kat és hir de tõ táb lá kat ké szí tet tek, ki he lyez ték a „vé dett há zak” emb lé -
má kat a felújított házakra.

2008-tól Hor váth Fe renc ve ze té sé vel pá lyá za tot hir det tek „Szép ud -
var” cím mel. Cél juk a la kó há zak és azok kör nye ze té nek vi rá go sí tá sa,
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szeb bé té te le volt. Régi mes te rek,
gaz dál ko dók tisz te le té re em lék he -
lyet ala kí tot tak ki a köz pon ti park -
ban. Gé mes ku tat is ké szí tet tek.
A nyug dí ja sok kal kö zö sen tár sa -
dal mi mun ká val se gí tet ték a fa lu -
ház ud va rá nak rend be tét elét. Szá -
raz vi rág ból ké szí tett Bikal címert
ado má nyoz tak a fa lu nak.

2012-tõl Máz sár Lász ló né ve ze té sé vel tár sa dal mi mun ká ban se gí -
tünk a par kok vi rá go sí tá sá ban és a gyom men te sí tés ben. Fa lu nap ra a
köz pon ti park ban a pa do kat, asz ta lo kat, fejfákat újramázoltuk.

Te vé keny sé ge ink kö zött dom bó vá ri szín ház lá to ga tás, vi rág ki ál lí tás
ren de zé se, sze mét sze dés, „Szép ud var” dí ja zás is szerepel.

Ka rá csony kor im már ha gyo mánnyá vált,  hogy az egye sü let tag jai
mé zes ka lá csot, ka rá cso nyi édes sé get ké szí te nek. Az IKSZT he lyi sé gei
re mek le he tõ sé get biz to sí ta nak erre a te vé keny ség re. A sü te mé nyek il -
la ta, kö zös mun kál ko dás iga zi ka rá cso nyi hangulatot varázsol az ott
lévõk szá má ra. A ta gok kö zül töb ben rend kí vül kre a tí vak, így szebb -
nél-szebb mé zes ka lács há zak, ka rá cso nyi fi gu rák ke rül nek ki a kezük
közül.

Far sang kor a nyug dí ja sok kal kö -
zö sen ren de zünk ál ar cos bált. A szer -
ve zést, sü tést, fõ zést, az egye sü let
tag jai vég zik nagy lel ke se dés sel. Ez -
zel kedv es ke dünk Bikal idõs
lakóinak.

Eb ben az év ben elsõ al ka lom mal
pró bál koz tunk a „TÖK JÓ” fesz ti vál -
lal. A fel ké szü lés már ta vasszal el kez dõ dött. Ma gunk ter mesz tet tük a
tö köt. Sok fé lét. Óri á si pél dá nyok is ter met tek. A tök nap sok-sok mun -
ká val járt, de meg ér te. A ren dez vény té ren kü lön bö zõ te vé keny sé ge ket
vé gez het tek tök kel az ér dek lõ dõk: fa rag hat tak, fest het tek, dí szít het tek,
ra gaszt hat tak. Re mek al ko tá sok szü let tek, ezek közül a leg ér de ke sebb
kiérdemelte a „tök király” cí met. A tö kös éte lek, sü te mé nyek si kert
arat tak. Nagy volt a vá lasz ték, töb bek kö zött tök le ves, tök muf fin, tö -
kös-má kos ré tes és pite, tö kös ré tes, sült tök, tök bó lé. Fi a tal, idõs egya -
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ránt szí ve sen fo gyasz tott a fi nom sá gok ból. A tö kös já té kok pe dig vi dá -
mab bá tet ték a ren dez vényt, kö ze lebb hoz ták egy más hoz az embereket.

 Ter ve ink kö zött sze re pel még az ut ca kép csi no sí tá sa, le ló gó ágak
vissza met szé se, to váb bi vi rá go sí tás, fák ültetése. 

Máz sár Lász ló né

HELYI ÉRTÉKEK

Fa lu mú ze um- Bi kal
A táj ház gyûj te mé nyé nek csí rái
az 1990-es évek kö ze pé ig nyúl -
nak vissza. Né met ta ní tó ként és a
hon is me re ti szak kör lét re ho zó ja -
ként a ta nu ló kat jól tud tam mo ti -
vál ni arra, hogy csa lád juk ban,
kör nye ze tük ben ku tas sa nak a
múlt után és gyûjt se nek tár gyi
esz kö zö ket az ak ko ri fa lu si élet rõl. A gyûj te mény elsõ tár gya it a Kriszt
csa lád ado má nyoz ta. A tár gyak gyor san gyûl tek, egy re töb ben ada koz -
tak, mert a szü lõk, nagy szü lõk lát ták, hogy félt ve õr zött kin cse i ket mi -
lyen becs ben tart juk. 

Fel me rült ben nünk a gon do lat, hogy egy táj ház len ne a leg mél tóbb
hely múl tunk ér té ke i nek meg õr zé sé re. Ta lán ez volt az utol só pil la nat,
hogy va la mit ten ni tud tunk ennek érdekében.

Bi kal ön kor mány za ta 2003-ban meg vá sá rol ta az 1905-b en Dör mer
Já nos és csa lád ja ál tal épí tett pa raszt há zat, és pá lyá za ti for rá so kat is
igény be véve el kezd te an nak fel -
újí tá sát, tö re ked ve arra, hogy le he -
tõ leg min den ere de ti ál la po tá ba ke -
rül jön vissza. A fa lu mú ze um ün ne -
pé lyes ava tá sa kor, 2005. au gusz tus 
20-án a tisz ta szo bát és a kony hát
ad tuk át. A he lyi sé gek ben a régi
idõk napi élet vi te lé nek hasz ná la ti
tár gyai, bú to rai, vi se le te, tex tí li ái
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lát ha tó ak. Ezek be ren de zé sé ben szin te az egész falu se gí tett, aki te het te, 
fel ku tat ta a pad lá sát és hoz ta, amit ta lált. Konyhánk leg ré geb bi tárgyai
az 1860-as években használt mérleg, a „fecs ka” mécses és a kávédaráló.

A kö vet ke zõ év ben a táj ház az is tál ló val és a paj tá val, majd a nyá ri
kony há val bõ vült. Rö vid idõ alatt meg tel tek a gaz da sá gi épü le tek a pa -
rasz ti élet esz kö ze i vel; eké vel, ve tõ gép pel, ko vács mû hely fel sze re lé sé -
vel, lószerszámokkal stb. 

Újabb öt let ként a ház ban még meg lé võ he lyi sé ge ket az 1950-es évek 
bú to ra i val, tár gya i val rendeztük be.

Egy rit ka ság szám ba menõ fo tó -
so ro zat is gaz da gít ja gyûj te mé -
nyün ket. 1942 au gusz tu sá tól de -
cem be ré ig egy ham bur gi gyer mek -
cso port tar tóz ko dott Bi ka lon ta ná ri 
kí sé ret tel. Õket a há bo rú elõl me -
ne kí tet ték a hát or szág ba, s be fo ga -
dó né met aj kú csa lá dok nál lak tak.
Hála a ta nár, He in rich Ti e de mann elõ re lá tá sá nak, fény kép so ro za tot ké -
szí tett a né met or szá gi in du lás tól kezd ve az itt töl tött hó na pok ese mé -
nye i rõl. Ezen kí vül meg örö kí tet te a be fo ga dó csa lá do kat a ven dég gye -
re kek kel, a falu ut cá it, há za it, köz épü le te it, a fa lu si szo ká so kat. Az el -
ké szült al bum ka lan dos kö rül mé nyek kö zött az 1970-es évek ben ju tott
el a bi ka li ki te le pí tett né me tek hez, és csak a 90-es évek ben sze rez tek
róla tu do mást a bi ka li ak. Hat nagy mé re tû al bum ban tet tük lát ha tó vá az
anya got az ere de ti né met fel ira tok kal, il let ve magyar fordítással. Ehhez
az anyagi tá mo ga tást a Bikali Önkormányzattól kaptuk. Köszönet érte.
A látogatók között ezek a fotók mindig osztatlan sikert aratnak. 

A Hõ sök köny ve szin tén a táj ház ban ta lál ha tó. Az I. és II. vi lág há bo -
rú hõ se i nek eb ben a könyv ben is em lé ket ál lí tunk. Az ada tok hi á nyo -
sak, az anya köny vek ben saj nos nem volt min den fel lel he tõ, és a hoz zá -
tar to zó kat vagy ki te le pí tet ték, vagy már meg hal tak. Õket ezért nem tud -
tuk kér dez ni. Újab ban le he tõ ség van a há bo rús ira tok on li ne ku ta tá sá ra
is, s re mé nye ink szerint új adatokkal is ki tudjuk egészíteni albumunkat.

A ter mek ben meg te kint he tõ egy 48 rész bõl álló fo tó so ro zat is. Itt fi a -
ta lok ölt öt ték ma guk ra a bi ka li evan gé li kus nép vi se le tet. A lát vány
szemet gyönyörködtetõ.
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A táj ház ban ki ál lí tott anyag iga zi kincs a falu és az ide lá to ga tó ér dek -
lõ dõk szá má ra. Sok-sok év gyûj tõ mun ká ja, a la kos ság ön zet len se gí té -
se mind-mind kel lett ah hoz, hogy egy pá rat lan gyûj te ménnyel büsz kél -
ked hes sünk.

Bár ki nek ér de mes ide jön ni egy idõ uta zás ra, és ki csit el me ren ge ni a
múlton.

Dob ro vodsz ky Lász ló né

ÉRDEKESSÉGEK

VHS ka zet ták
Bi ka lon a ’90-es évek ele jé tõl ká bel tévé há ló zat volt ki épít ve. A ká bel -
té vén ke resz tül lát hat tuk a fa lu té vé adá sa it. Több mint 10 éven át lel kes
fi a ta lok vi deó ka me rá val rög zí tet ték a falu ese mé nye it. Az így el ké szült 
200-nál is több VHS ka zet ta anya gát di gi ta li zál tuk, s eze ket az IKSZT
he lyi sé gé ben meg le het te kin te ni. 
Azt hisszük, ke vés te le pü lés di cse ked het ilyen anyag gal. Bi kal tör té nek
ez a 10 éve szin te nap ról nap ra meg örö kí tés re ke rült.

Tóth Mi hály
Mis ka bá csi, aki fest és fa fa ra gás sal fog lal ko zik. Apai ágon a szép apa
ügyes kezû, szé pen fa rag és hasz ná la ti tár gya kat ké szít. Ez a tu dás apá -
ról fi ú ra száll.

Kis gye rek kor tól sze ret tem raj zol ni, em lék szem, hogy tár sa im nak
por ba raj zol tam ege ret, mac kót - mond ja  Miska bácsi.

Az is ko lát Oros há zán kezd tem, 3 ele mit ott vé gez tem. Ké sõbb Bu da -
pest re ke rül tem a ke reszt apám hoz, így a 4. ele mit ott jár tam. Õk a Szá -
za do si út szom széd sá gá ban egy mû vész te lep kö ze lé ben lak tak. Ez egy
szép, vi rá go sí tott park ban volt, vonzott minket, gyerekeket. 

Er dé lyi Nagy Gyu la és Hi usz Gyu la fel fi gyelt, hogy jól raj zo lok,
kap tam tõ lük pa pi ruszt és pasz tell kré ta vé ge ket, amit õk már nem hasz -
nál tak. Az elsõ pol gá rit szin tén Bu da pes ten vé gez tem egy olyan is ko lá -
ban, ahol raj zó ra is volt. Sze ret tem raj zol ni és a rajz ta nár külön fog lal -
ko zott velem. 
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Oros há zá ra vissza ke rül ve Sajt Már ton rajz ta nár hí vott maga mel lé, õ 
egy Re for má tus Ház mû ked ve lõ kö ré nek dísz le te ket ké szí tett. A ke res -
ke del mi is ko la lá nya i nak is raj zol tam ka lo csai és me zõ kö ves di min tá -
kat a hím zé se ik hez. Az oro szok be jö ve te le, vagy is a háború után to já -
sért rajzoltam, festettem. 

1958-ban ke rül tem Bi kal ra. Elõ ször Má gocs ra a TSZ-be jár tam dol -
goz ni, majd a Bi ka li Ál la mi Gaz da ság ba. A rossz mun ka kö rül mé nyek
mi att – haj nal tól késõ es tig tar tott a mun kám –meg rom lott az egész sé -
gem. Ek kor ke rül tem a Bi ka li Mû ve lõ dé si Ház ba Amb lac ky Fe renc ta -
nács el nök sé ge ide jén ve ze tõ nek. Fa ra gó szak kört hir det tem a fi a ta lok
be csa lo ga tá sá ra. So kan jár tak ide és meg sze ret ték a fa ra gást. Az tán a
gaz da ság kom ló szá rí tó já ból kialakított mûvelõdési házban folytattam a
munkát egészen a rendszerváltásig.

Nyug dí jas ko rom ban az ál ta lá nos is ko lá ban szak kö rö ket ve zet tem.
A mai na pig sze re tek raj zol ni, fes te ni. Ak va rell ké pet, fest mé nye ket ta -
lán 2000 da ra bot, ce ru za raj zot kb. 3000 darabot készítettem

Az ön kor mány zat épü le té ben szá mos fest mé nyem ta lál ha tó. Fa ra gá -
sa im kül föld re is el ju tot tak: Ame ri ká ba, Auszt ri á ba, Ro má ni á ba,
Olasz or szág ba és Németországba.

Tóth Mi hály

SPORT

Egy pá lyá zat nak kö szön he tõ en Bi kal mû fü ves pá lyá val is ren del ke -
zik, ami egye dül ál ló a mik ro tér ség ben. A mû fü ves pá lya jó le he tõ sé get
biz to sít a kör nyék fo ci csa pa tai szá má ra, sõt, mára a sport élet köz pont ja
lett, ugyan is sok ren dez vény nek ad ott hont. Ilyen pl. a „Cimea kupa”
vagy a „24 órás focimaraton”.

Ci mea kupa
A kupa tör té ne te 1987-re nyú lik
vissza, ami kor a Bi ka li Ál ta lá nos Is -
ko la meg ren dez te az I. Ci mea-ku pát.
A ren dez vé nye ken min den kor cso -
port ban 5 te le pü lés ál ta lá nos is ko lá ja
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vett részt: Hosszú he tény, Má gocs, Egy há zas ko zár, Sza lat nak és Bi kal
csa pa tai. 90-100 fo cis ta rúg ta a lab dát a bi ka li is ko la pá lyá ján reg gel tõl
es tig. Ma már a fel nõt té vált di á kok nak gyer me kei fo ciz nak ezen a ku -
pán. (For rás: Hegy há ti ÁMK Egy há zas ko zár-Bi ka li Ál ta lá nos Iskolája)

24 órás fo ci ma ra ton
A kö zös sé gi ren dez vény ke re te in be -
lül 24 órán ke resz tül (este 8-tól reg gel 
8-ig) fo ciz nak ki csik és na gyon, fiúk
és lá nyok. Idén 10 csa pat vett részt,
min den ki min den ki vel ját szott, a leg -
több pon tot szer zõ csa pat nyert.

Hegy hát KSE
Az egye sü let 2006-ban ala kult az zal a cél lal, hogy se gít se, tá mo gas sa az 
is ko lá ban fo lyó le ány ké zi lab da ok ta tást. Az is ko lás lá nyok nak heti há -
rom szor biz to sít ot ták az edzé se ket, s ver se nyez tet ték õket a me gyei
Adi das gyer mek baj nok ság ban, és az or szá gos tor ná kon is. Így ju tot tak
el töb bek kö zött a Gyõ ri Mar cal vá ro si tor nák ra, a Fra di ku pák ra, a
Szek szár di Ra dens ka ku pák ra, s a Sze ge di tor nák ra is. Eze ken a meg -
mé ret te té se ken a lá nyok na gyon szé pen sze re pel tek, sok szor érem mel
tér tek haza. Mind eze ket a si ke re ket úgy ér ték el, hogy a me zõny ben ál -
ta lá ban egye dü li ként kép vi sel tek kis te le pü lé se ket a nagy vá ro si és nem -
zet kö zi me zõny ben. Je len leg négy éves szü net után újra in dult a kéz is
élet Bi ka lon és Egy há zas ko zá ron. A lá nyok a me gyei baj nok ság ban
sze re pel nek már má so dik éve, s vá ro si csa pa tok kal küz de nek a mi nél
jobb ered mé nyek el éré sé ért, de újra in dult az után pót lás ne ve lés is is ko -
lánk ban fel me nõ rend szer ben. Ter mé sze te sen a leg fi a ta lab bak nak is
biz to sít ják a ver seny zé si le he tõ sé get, 
így két kor osz tályt is in dí ta ni fog nak
a gyer me kek me gyei baj nok sá gá ban. 
Bár je len leg csak a Bi ka li – Egy há -
zas ko zá ri is ko lá ban foly nak a kéz is
kép zé sek, nagy sze re tet tel vár ják
más te le pü lé sek ké zi lab dát sze re tõ,
és a ké zi lab dá zást meg ta nul ni akaró
lányok jelentkezését is.
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MÁGOCS

MÁGOCS TÖRTÉNETE

A 2348 lel ket (KSH, 2015) Má gocs
a Me csek hegy ség tõl észak ra Ba ra nya
me gyé ben el he lyez ke dõ te le pü lés
mind tör té ne ti múlt já nál mind a tér ség -
ben be töl tött sze re pé bõl ere dõ en a kör -
nyék egyik legjelentõsebb települése.

Az elsõ ré gé sze ti le le tek az új kõ kor
ide jé bõl va lók. A te le pü lés rõl szó ló
elsõ írá sos em lék 1251-bõl szár ma zik,
ek kor ben cés apát ság volt e he lyen.  Név adó ja az egy ko ri bir to kos
Szen te Ma guch nem zet ség. Itt állt a nem zet ség Szent Pé ter apos tol tisz -
te le té re emelt mo nos to ra, amely ere de ti leg ben cés apát ság volt, majd a
te rü let ké sõbb a pá lo sok bir to ká ba ke rült. Má gocs ha tá rá ban, a Ko los -
tor-dû lõ ben egy 1367- bõl szár ma zó ko los tor és temp lom rom jai ta lál -
ha tó ak. A tö rök dú lás ide jén a te le pü lés csak nem tel je sen el pusz tult, el -
nép te le ne dett, majd a XVII. szá zad vé gén a pá lo sok ma gya ro kat és
szer be ket te le pí tet tek be. A te le pü lés fej lõ dé se az 1700-as évek ben kez -
dõ dött a nagy szá mú né met la kos ság be te le pí té sé vel. A vá rost 1720-ban
csa tol ták hi va ta lo san is Ba ra nya me gyé hez. A te le pü lés gaz da sá gát
alap ve tõ en te rü le ti el he lyez ke dé se, fek vé se ha tá roz ta meg, amely nap -
ja ink ban is így van.  1780-ban tûz vész pusz tí tott Má go cson, amely szá -
mos épü le tet meg sem mi sí tett. 1782-ben II. Jó zsef ren de le te alap ján
több szer ze tes rend mû kö dé sét be tilt ot ták. 1798-ra ké szült el az újon nan 
épí tett nép is ko la, ame lyet a régi is ko la ház he lyén emel tek. Má gocs a
XIX. szá zad ele jé re a kör nyék leg na gyobb te le pü lé sé vé, köz pont já vá
vált, 1816-ban me zõ vá ro si ran got ka pott és a Hegy há ti já rás szék he lye
lett a köz igaz ga tás 1850-es át szer ve zé sé ig. A né met la kos ság a me zõ -
gaz da ság mel lett sok fé le kéz mû ves mes ter sé get is ho zott ma gá val, en -
nek ered mé nye a 13 céh meg ala ku lá sa és a te le pü lés céh köz pont tá vá lá -
sa. Má gocs ipa rá nak hír ne vét nö vel te Un ger Mik lós or go na épí tõ-mes -
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ter és fia, End re. Az Un ger csa lád 1836-ban ala pí tot ta vál lal ko zá sát, s
kö zel száz évig, Un ger End re 1931-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig folyt az
or go na épí tés Má go cson. 1887-ben a meg lé võ ipa ros ta nonc is ko la mel -
lett meg kezd te mû kö dé sét a me gye elsõ agyag ipa ri is ko lá ja. Az ok ta tást 
könyv tár és egy tel je sen fel sze relt min ta te rem-mû hely is se gí tet te.
1888-ban meg ala kult a Má go csi Ipar tes tü let. 1890-ben ecet gyár, il let ve
ta ka rék szö vet ke zet lé te sült. 1892-ben lét re jött az Ön kén tes Tûz ol tó -
egy let. 1894-tõl tég la gyár, 1895-tõl pe dig szap pan fõz de kezd te meg
mû kö dé sét; há zi ipar ként a ko sár fo nás ter jedt el. 1912 tá ján kis ded óvo -
da jött lét re, elõ ször két óvó nõ vel. 1918-ban meg ala kult a Má go csi Me -
zõ gaz dák Mû mal ma Rész vény tár sa ság. Mind emel lett gyap jú fo nó
üzem is lé te sült. A két vi lág há bo rú kö zött a te le pü lés to vább fej lõ dött.
1928-ban bõ vült az út há ló zat, meg épült a Kurd – Nagy haj más – Me ké -
nyes - Má gocs, va la mint a Má gocs - Al só mo cso lád köz ti kö ves út és be -
ve zet ték a vil lany vi lá gí tást. A vá ros la kos sá ga nagy já ból 1930-ig szin te 
fo lya ma to san gya ra po dott, ek kor érte el csúcs pont ját, mint egy 3833 fõ -
vel. Ezt kö ve tõ en a te le pü lés lé lek szá ma fo ko za to san csök ken ni kez -
dett. 1934 és 1950 kö zött nõi ko los tor mû kö dött Má go cson, ame lyet
Bra un Ist ván es pe res plé bá nos ala pí tott. Cél ja a meg vál to zott gaz da sá gi
hely zet ben a le ány ne ve lés in ten zív eb bé té te le volt. A II. vi lág há bo rú
után a né pes ség össze té te lé ben je len tõs át ren de zõ dés kö vet ke zett be.
A vá ros ak ko ri né pes sé gé nek 70-90%-a né met ajkú volt, így a ki te le pí -
tés tõl való fé le lem mi att sok né met anya nyel vû ma gya ro sí tot ta a csa -
lád ne vet A XX. szá zad ban több meg pró bál ta tás is érte a te le pü lést.
1940-ben óri á si tûz vész tom bolt, a há zak na gyobb ré sze le égett. A II.
vi lág há bo rú után az úgy ne ve zett la kos ság cse re so rán 1800 né me tet ül -
döz tek ki a köz ség bõl, he lyük re 600 fõt te le pí tet tek be a Fel vi dék rõl, il -
let ve Kis kun do rozs má ról. Az 1950-es évek ben a he lyi föld mû ves szö -
vet ke zet ve gyes kara Ba la to ni Má tyás kar nagy, ze ne szer zõ ve ze té sé vel
or szá gos si ke re ket ért el. Ezek ha tá sá ra 1960-ban – ami kor Ko dály Zol -
tán Má gocs ra lá to ga tott a mes ter hoz zá já ru lá sá val fel ve het te a Ko dály
Ve gyes Kar ne vet. Mi vel a ze ne tu dós ezt csak két ének kar nak en ged te
meg igen nagy ki tûn te tés nek szá mí tott ez a gesz tus. 1948-ban ter me lõ -
szö vet ke ze ti cso por tok ala kul tak meg. 1949-ben lé te sült a Me zõ gaz da -
sá gi Gép ál lo más, majd 1950- ben az Ál la mi Gaz da ság. 1961-ben lét re -
jött a Béke Ter me lõ szö vet ke zet, mely nek 800-900 tag ja volt. A ta nács -
rend szer ki ala ku lá sa elõtt Má gocs ön ál ló jegy zõ ség volt. Al só mo cso lá -
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dot kö zi gaz ga tá si lag 1962-ben csa tol ták te le pü lé sünk höz. A nõi mun -
ka erõ fog lal koz ta tá sá ra 1971-ben hozták létre a Carbon Könnyûipari
Vállalat Komló mágocsi üzemét. Kö z i gaz ga tá si lag Nagyhajmást és
Mekényest is Mágocshoz csatolták 1973. április 15-én. A Baranya
Megyei tanács 26/1981. számú határozatával Má go csot 1982. január
1-jei hatállyal nagyközséggé nyilvánította. Az 1990. szeptember 30-án
tartott vá lasz tá sok során megalakult az új ön kor mány zat. A hivatalos
elnevezése: Mágocs Nagyközség Ön kor mány za ta, hivatala a Pol gár -
mes te ri Hivatal Mágocs. Az önkormányzat elsõ ciklusa alatt a gazdaság 
átalakulás következményeként megszûnt a „Béke” Mezõgazdasági
TSZ és a Carbon üzem. A rendszerváltás után a település gazdasági éle -
té ben jelentõs változások következtek be. Szá mos vállalkozás meg -
szûnt, ám továbbra is megmaradt a mezõgazdaság és az ipar túlsúlya.

Má gocs éle té ben mar káns vál to zást ered mé nye zett a szenny víz csa -
tor na-há ló zat ki ala kí tá sa és a tisz tí tó mû meg épí té se, a ve ze té kes föld -
gáz be ve ze té se, a ká bel te le ví zi ós rend szer ki épí té se, a Fõ tér mél tó
rang ra eme lé se. A kor ral való ha la dást je len tet te a te le fon há ló zat 1995.
évi mo der ni zá lá sa és bõ ví té se. Má gocs 2009. jú li us 1-jével városi
rangot kapott. 2011 –ben volt a település 760 éves .

 (For rás: Úti könyv – Ba ran go lás a Me csek – Völgy ség – Hegy hát Út -
ja in, Me csek-Völgy ség-Hegy hát Egye sü let, www.magocs.hu)

MÁGOCS CÍMERE

Álló, há rom szö gû, ha sí tott és bal ol da lán
vá gott pajzs a cí mer. A jobb ol da li ezüst me zõ -
ben le be gõ hely ze tû, egy más alatt cö lö pö sen
el he lyez ke dõ há rom, arany kö ze pû, zöld le ve -
les vö rös he ral di kai ró zsa. A bal ol da li fel sõ,
vö rös me zõ ben le be gõ hely zet ben a régi me -
zõ vá ro si pe csét rõl is mert tég la temp lom
ezüst tel. A bal ol da li alsó, kék mezõben le be -
gõ helyzetû, leveles szõ lõ fürt arannyal.

A cí mer pajzs alatt le be gõ, hár mas ta go lá -
sú, fecs ke fa rok-vég zõ dé sû íves arany sza la -
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gon fe ke té vel nagy be tûs a fel irat: MÁGOCS. A te le pü lés név elõtt és
után egy-egy díszpont.
(For rás: http://www.nem ze ti jel ke pek.hu/on kor many zat-ma gocs.shtml)

LEGFONTOSABB JELLEMZÕK

Má gocs, mint a mik ro tér ség gaz da sá gi, ok ta tá si, egész ség ügyi és köz -
igaz ga tá si köz pont ja, a já rás má so dik leg na gyobb te le pü lé se. 1 982-ben 
ka pott nagy köz sé gi cí met, majd 2009. jú li us 1-jé vel vá ro si ran got. A je -
len le gi nép es ség szám 2 348 fõ (KSH, 2015). A já rás köz pont já tól,
Sásd tól 18 km-re, Dom bó vár tól 13 km-re, míg a Dél-Du nán túl há rom
me gye szék he lyé tõl – Pécs tõl, Szek szárd tól, Ka pos vár tól mind össze
45-50 km a tá vol ság. Az ok ta tás és köz mû ve lõ dés te rén ál ta lá nos is ko -
la,  könyv tár, óvo da és mû ve lõ dé si ház mû kö dik, míg az idõ sek el he lye -
zé sé rõl a Szo ci á lis Gon do zá si Köz pont gon dos ko dik. Az egész ség ügyi
alap el lá tást két há zi or vos mel lett gyer mek or vos, fog or vos, fi zi ko te rá -
pi ás ren de lõ és ke ze lõ biz to sít ja. Emel lett kis la bor és vé dõ nõi szol gá lat
is igyek szik ki szol gál ni az igé nye ket. Nap ja ink ban szá mos tár sas-, és
egyé ni vál lal ko zás mû kö dik a tel jes inf ra struk tú rá val ren del ke zõ, szép
fek vé sû te le pü lé sen. Az Ibo lya-völgy bo ros pin céi, a kö ze li ha las ta vak,
az egy re bõ vü lõ inf ra struk tu rál is fej lesz té sek és szol gál ta tá sok, a sok -
szí nû kul tu rá lis prog ra mok ál tal mél tán le het Má gocs vá ros a mik ro tér -
ség központja.

INTÉZMÉNYEK

Má gocs Vá ros Ön kor mány za ta
A Má go csi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal hoz tar to zó Ön kor mány zat
ügy fél szol gá la ti szin ten mû kö dik a 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 39.
szám alatt lévõ Pol gár mes te ri Hi va tal ban.

7342 Má gocs, Sza bad ság u. 39.
Te le fon: 72/451-110
E-ma il: on kor many zat@ma gocs.hu
Pol gár mes ter: Hõ nig Má ria
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Al pol gár mes ter: Kiss Fe renc
Jegy zõ: dr. Mor vay Kla u dia
Al jegy zõ: Jó nás Ist ván
Ügy in té zõ: Ba nizs né Ster ner An na má ria

Kép vi se lõ tes tü let to váb bi tag jai:
Bo gya y né Gál Tün de
Hor váth Gá bor
Span ber ger né Lac kó Ivet ta
Már kus Ta más
Sze ke res Já nos

Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat
El nök: Ster ner Jó zsef
El nök he lyet tes: Hochs chor ner né Strasszer Éva
Kép vi se lõk: Gyur ká né Job bágy Eme se
                    Te u fel né Gla ub Ág nes

Roma Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat
El nök: Ko vács Kál mán
El nök he lyet tes: Bog dán Ist ván
Kép vi se lõ: Ko vács Zsolt

Má gocs Vá ros gaz dál ko dá si Kft.
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 39.
Te le fon: 72/560-015; 560- 016
E-ma il: ugy fel szol ga lat@ma gocs viz.hu
Ügy ve ze tõ: Kusz tor Csa ba

A Vá ros gaz dál ko dá si Kft. klasszi kus te le pü lés üze mel te té si fel ada to kat
lát el, emel lett szol gál ta tá sa ink hoz zá já rul nak ah hoz, hogy vá ros  ren de -
zett, él he tõ kör nye zet  le gyen a la ko sok szá má ra. Mind ezek meg va ló sí -
tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ te vé keny sé ge ket vé gezzük:
• ön kor mány za ti in téz mé nyek mû sza ki üze mel te té se, kar ban tar tá sa
• sport lé te sít mé nyek mû köd te té se
• in gat lan bér be adás
• bel te rü le ti jár dák fel újí tá sa, kar ban tar tá sa
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• kül te rü le ti föld utak kar ban tar tá sa
• bel te rü le ti víz el ve ze tõk, pa tak med rek kar ban tar tá sa
• hó el ta ka rí tás
• il le gá lis sze mét le ra kók meg szün te té se
• épí té si tör me lék át ve võ mû köd te té se
• me zõ gaz da sá gi te vé keny ség
• zöld te rü le tek, par kok ke ze lé se, gon do zá sa
• te me tõ fenn tar tás
• la kos sá gi, kö zü le ti meg ren de lé sek (park gon do zás, egyéb épí tés) tel -

je sí té se
Fel ada ta ink közé tar to zik a köz fog lal koz ta tot tak irá nyí tá sa, fog lal koz -
ta tá sa, a vá ro si kép új ság üze mel te té se. A sok ré tû te vé keny ség mel lett a
kft. szol gál ta tá sai közé tar to zik a  ren dez vé nyek  szer ve zé se, le bo nyo lí -
tá sa, il let ve szín pad és ren dez vény sá tor  bér lé sé re is le he tõ sé get nyújt.

Kusz tor Csa ba

Szo ci á lis Gon do zá si Köz pont 
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 3.–5.
Te le fon: +36 72/451–102 
E-ma il: ido sott hon.ma gocs@cit ro ma il.hu
In téz mény ve ze tõ: Mül ler Nán dor né

Az in téz mény Öre gek Nap kö zi Ott ho na -
ként 1977 okt. 17-én 20 fõ nap pa li el lá tá -
sá val kezd te meg mû kö dé sét. A Gon do zá -
si Köz pont ma in teg rált el lá tó rend szer -
ként mû kö dik, egy te lep hellyel.
Mû kö dé si köre: 
• Házi se gít ség nyúj tás: Má gocs

El lá tá si szer zõ dés sel: Al só mo cso lád, Me ké nyes, Nagy haj más
• Szo ci á lis ét kez te tés: Má gocs

El lá tá si szer zõ dés sel: Me ké nyes, Nagy haj más
• Idõ sek nap pa li el lá tá sa: Má gocs
• De mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sa: Má gocs
• Csa lád- és gyer mek jól éti szol gá lat Má gocs

El lá tá si szer zõ dés sel: Al só mo cso lád, Me ké nyes, Nagy haj más
• Idõ sek Ott ho na: or szá gos
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Az in téz mény ben mû kö dõ el lá tá si for mák:
Ét kez te tés: tör tén het hely ben fo gyasz tás sal, el vit el lel, il let ve ház hoz
szál lí tás sal.
Házi se gít ség nyúj tás:Az el lá tást igény be ve võk sa ját kör nye ze tük ben
kap nak se gít sé get. Sze mé lyi és kör nye ze ti hi gi é né biz to sí tá sa, ház tar tás 
vi te le, alap ve tõ gon do zá si és ápo lá si fel ada tok, se gí tõ kap cso la tok ki -
ala kí tá sa és fenn tar tá sa, kap cso lat tar tás a hoz zá tar to zó val, a ke ze lõ or -
vos sal, szo ci á lis ügy in té zés.
Idõ sek nap pa li el lá tá sa- De mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sa:Nap pa li
el lá tás ban ré sze sül a sa ját ott ho ná ban élõ, ön ma ga el lá tá sá ra rész ben
ké pes, az in téz mény be tör té nõ napi be já rást vál lal ni tudó, rá szo ru ló sze -
mély. A nap pa li el lá tás ke re tén be lül nyúj tott szol gál ta tá sok: igény sze -
rint napi há rom szo ri ét ke zés biz to sí tá sa, sze mé lyi hi gi é né, egész sé gi el -
lá tás, kö zös sé gi élet, hi va ta los ügyek in té zé se, sza bad idõ hasz nos el töl -
té se.
Ápo lást- gon do zást nyúj tó in téz mény: Az in téz mény biz to sít ja a la kók
ko rá nak, egész sé gi ál la po tá nak meg fe le lõ kor sze rû fi zi kai, egész ség -
ügyi el lá tást, pszi chés gon do zást, va la mint a cél sze rû és hasz nos idõ töl -
tés meg szer ve zé sét, a fi zi kai és egész sé gi ál la pot nak meg fe le lõ fog lal -
koz ta tást.
Csa lád és gyer mek jól éti szol gá lat: A csa lád- és gyer mek jól éti szol gá lat
cél ja, hogy a szo ci á lis vagy men tál hi gi é nés prob lé mák, il let ve egyéb
krí zis hely zet mi att se gít sé get igény lõ sze mé lyek, csa lá dok szá má ra a
biz to sí tott szol gál ta tá son ke resz tül az ilyen hely zet hez ve ze tõ oko kat
meg elõz ze, a krí zis hely ze tet megszün tes se, va la mint, hogy hoz zá já rul -
jon az élet ve ze té si ké pes ség meg õr zé sé hez, fenn tar tá sá hoz, és fej lesz -
té sé hez. Ki emelt cél ja, hogy fel adat el lá tá sa so rán a gyer me kek ér de ke it
és jo ga it véd je, il let ve hogy szol gál ta tá so kat biz to sít son és köz ve tít sen.
Az ott hon nagy hang súlyt fek tet arra, hogy az ott élõk mi nél tar tal ma -
sab ban, mi nõ sé gi mó don él hes sék min den nap ja i kat, mely hez szak sze -
rû, ma gas szín vo na lú se gít sé get kap nak: rend sze res há zi or vo si és szak -
or vo si el lá tás, ét ke zés, men tál is, lel ki gon do zás, tor na, kö zös fog lal ko -
zá sok, stb.
Az in téz mény csen des, nyu godt kör nye zet ben a vá ros köz pont já ban ta -
lál ha tó, csa lá di as lég kört biz to sít va la kói szá má ra.

Mül ler Nán dor né
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Tar nai Nán dor Vá ro si Könyv tár és Kul tu rá lis In téz mény 
Az in téz mény 2014. jú li us el se jé vel
ala kult. Hoz zánk tar to zik a Könyv -
tár, a Mû ve lõ dé si Ház, a Hely tör té -
ne ti Gyûj te mény és Al ko tó ház, a
Ren dez vény ház és a Te ke pá lya
mind ezek  kü lön épü let ben ta lál ha -
tók meg. Olyan több cé lú in téz mény,
mely sze mé lyi és tár gyi esz kö ze i nek
fel hasz ná lá sá val Má gocs vá ros la -
kos sá gá nak biz to sít ja a fel té te ket az élet hosszig ta nu lás hoz, a sok ol da lú 
mû ve lõ dés hez, a kul tu rált szó ra ko zás hoz.

Cé lunk, olyan fel hasz ná ló ba rát in téz ményt mû köd tet ni, ahol az el lá -
tás össz hang ban van a lá to ga tók szük ség le te i vel, meg fe lel a kö zös ség
igé nye i nek, és a fenn tar tó is elé ge dett az ellátás minõségével.

Fon tos szá munk ra a ci vi lek kel, ala pít vá nyok kal, vál lal ko zók kal való 
együtt mû kö dés, a ki ala kult ha gyo má nyos kap cso lat fenn tar tá sa és to -
vább fej lesz té se is.

Az el múlt év ben gyors ütem ben kö vet ték egy mást prog ram ja ink,
ame lye ket az in téz mény egy sé gek kö zö sen, együtt mû köd ve va ló sí tot -
tak meg. 

Az ál lan dó fog lal ko zá so kon, ün nep sé ge ken, bá lo kon túl, több új
kez de mé nye zé sünk volt, ame lye ket ha gyo mány te rem tõ cél lal in dí tot -
tunk el, pél dá ul a ki ál lí tá sok, a mú ze u mi majális, vagy az élõ múzeum.

Év rõl-év re vissza té rõ nagy ren dez vé nye ink a Vá ro si Far sang, a
Hegy há ti Be at-Rock Fesz ti vál, a Vá ros Nap ja, a Szü re ti nap, a Si kí tó
túra.

Ná lunk volt a Paj ta szín ház
pro jekt or szá gos meg nyi tó ja,
kap cso lód tunk az Eu ró pa Can tat
ren dez vény so ro zat hoz és az Or -
szá gos Könyv tá ri Na pok ke re té -
ben Má go cson ta lál koz tak a ré gió 
könyv tá ro sai is. Ok tó ber ben pe -
dig nem zet kö zi ifi cse re prog ram
zaj lott a Mû ve lõ dé si Ház ban egy
hé ten ke resz tül. A Má go csi Hí rek 
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– Vá ro si Új ság cél ja a saj tó út ján fo lya ma tos in for má ció biz to sí tá sa, így 
a la kos ság gyors, pon tos, sok ré tû tá jé koz ta tá sa a vá ro si ese mé nyek rõl
(köz éle ti, kul tu rá lis és egyéb). A vá ro si ese mé nyek meg õr zé se, ar chi vá -
lá sa a krónika ve ze té sé vel, riportok, kisfilmek ké szí té sé vel valósul
meg.

Cé lunk, hogy in téz mé nyünk ter ve zõ, szer ve zõ mun ká já val irá nyít sa
és se gít se a kü lön bö zõ ren dez vé nyek szín vo na lá nak eme lé sét és lét re -
jöt tét.

Lé nye ges szá munk ra, hogy Má gocs vá ro sá ban és a mik ro tér ség ben
szí nes ská lát mu ta tó kö zös sé gi élet legyen.

Schott né Glo i ber Ida
El ér he tõ sé ge ink: 
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 7.
Tel./Fax.: 06-72/451112 Mo bil: 06-20/2940556
E-ma il: konyv tar ma gocs@gma il.com; muv haz ma gocs@gma il.com 
In téz mény ve ze tõ: Schott né Glo i ber Ida

Könyv tár
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 7.
Te le fon: 72/451-112 
E- mail: ma gocs konyv tar@gma il.com
A könyv tár la kó he lyi, nyil vá nos, köz -
szol gá la ti in téz mény, 20 000 kö tet és
80 féle fo lyó irat áll az ol vas ni vá gyó
la kos ság ren del ke zé sé re.  Eb bõl adó -
dó an a la kos ság könyv tá ri, in for ma ti -
kai el lá tá sát biz to sít ja. A könyv tár hasz ná ló kat se gí ti a di gi tá lis írás tu -
dás, az in for má ci ós mû velt ség el sa já tí tá sá ban, az egész éle ten át tar tó
ta nu lás fo lya ma tá ban. Se gí ti az ok ta tás ban, kép zés ben részt ve võk in -
for má ció el lá tá sát, a tu do má nyos ku ta tást és az adat bá zi sok ból tör té nõ
in for má ció ké rés le he tõ sé gét. Kul tu rá lis, kö zös sé gi, köz mû ve lõ dé si
ren dez vé nye ket és egyéb prog ra mo kat szer vez. Tu dás-, in for má ció- és
kul tú ra köz ve tí tõ te vé keny sé gé vel hoz zá já rul az élet mi nõ ség ja ví tá sá -
hoz, az or szág ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé sé hez.
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Mû ve lõ dé si Ház
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 19.
Te le fon: 72/451-150 
E-ma il: muv haz ma gocs@gma il.com
A Mû ve lõ dé si Ház ál lan dó és idõ sza -
kos prog ra mo kat kí nál az ide lá to ga -
tók nak. Az ál lan dó prog ra mok kö -
zött heti rend sze res ség gel sze re pel a
jóga, az ae ro bic, a ge rinc tor na. A
nagy te rem ad ott hont az Ama tõr Fel -
nõtt szín ját szó cso port pró bá i nak és
elõ a dá sa i nak. A Má go csi Nyug dí jas -
klub és a Nyug dí jas kó rus is itt tart ja össze jö ve te le it és pró bá it. Emel lett 
ki ál lí tá so kat, szak mai be mu ta tó kat, film ve tí té se ket szer vez. Fel ada ta az 
is me ret ter jesz tõ elõ a dá sok, tan fo lya mok szer ve zé se. Tá mo gat ja a he lyi
tár sa da lom kap cso lat rend sze rét, kö zös sé gi éle tét, ér dek ér vé nye sí té sét,
me lyet tár gyi és szak mai in for má ci ók kal se gít. Se gí ti a te le pü lé sen mû -
kö dõ ci vil szer ve ze tek mun ká ját, ren dez vé nye ik szer ve zé sét. Szín ház,
hang ver seny és mû sor ren de zé si te vé keny ség vé gez. Biz to sít ja a szó ra -
ko zás, a sza bad idõ kul tu rált el töl té sé hez szük sé ges tár gyi és sze mé lyi
fel té te le ket.

M.A.SZ.aT  - Má go csi Ama tõr Szín ját szó Tár su lat
2013-ban ala kult az ál ta lá nos is ko la ke re tén be lül. Az elsõ nagy si ke rû
elõ a dás a Dzsun gel köny ve volt. Azó ta több nagy elõ a dás (Va la hol Eu -
ró pá ban, Óz a nagy va rázs ló, Kis gyu fa árus lány) és szám ta lan fel lé pés
van már a szí nész pa lán ták mö gött. A 2014-es tan év ben a Nagy kál lón

meg ren de zett Or szá gos Di ák szín ját -
szó ta lál ko zó ról cso por tunk egyé ni
és cso port ka te gó ri á ban is bronz mi -
nõ sí tés sel tért haza. 2015-ben pe dig
Pé csett áll tak szín pad ra a XXIV. We -
ö res Sán dor Or szá gos Gyer mek szín -
ját szó Ta lál ko zón, ahol szin tén
bronz mi nõ sí tést kaptak.

Ne mes Ad ri enn
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Hely tör té ne ti Gyûj te mény és Al ko tó ház
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 14.
A Hely tör té ne ti Gyûj te mény és Al ko tó ház ápol ja, élesz ti, be mu tat ja,
ter jesz ti, és a kö vet ke zõ ge ne rá ci ók nak át ad ja a má go csi ha gyo má nyo -
kat, kü lö nös te kin tet tel a né met nem ze ti sé gi kul tú rá ra. Népi mes ter sé -
ge ket nép sze rû sí tõ szak kö rö ket tart. Gyûj te mé nyét fo lya ma to san fej -
lesz ti, fel tár ja, nyil ván tart ja. Gyûj ti a vá ros, a kis tér ség tör té ne té vel
kap cso la tos tár gyi, szel le mi em lék anya got, a vá ros ra vo nat ko zó hely is -
me re ti, hely tör té ne ti jel le gû do ku men tu mo kat, fo tó kat, il let ve in for má -
ci ó kat.
A gyûj te ményt hoz zá fér he tõ vé te szi a ku ta tá sok szá má ra. Köz mû ve lõ -
dé si te vé keny sé ge ke re té ben ál lan dó és idõ sza ki ki ál lí tá so kat, prog ra -
mo kat ren dez. 

Ren dez vény ház és Te ke pá lya
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 41.
A vá ros köz pont já ban ta lál ha tó ren -
dez vény ház ad ott hont a rep re zen ta -
tív prog ra mok nak. Itt ke rül meg ren -
de zés re a „Szpon zo ri est”, az „Idõ -
sek kö szön té se”, de az ön kor mány -
zat a köz meg hall ga tást is itt tart ja. A
fel sze relt kony há val, tel jes inf ra -
struk tú rá val ren del ke zõ ren dez vény -
ház  bé rel he tõ csa lá di és egyéb ren dez vé nyek meg tar tá sá ra.  A szin tén
bé rel he tõ te ke pá lya ba rá ti, csa lá di össze jö ve te lek meg ren de zé sé re ad
le he tõ sé get.

Hegy há ti Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 7.
Te le fon:+36 72/451–128
E-ma il:amk@alt isk-ma gocs.su li net.hu
Hon lap: http://www.alt isk-ma gocs.su li net.hu 
In téz mény ve ze tõ: Enye di Gá bor né
A 2009. au gusz tus 1- je óta a Hegy há ti In téz mé nyi Tár su lás gesz to rin -
téz mé nye ként mû kö dõ má go csi ál ta lá nos is ko la Má go cson kí vül Nagy -
haj más ról, Al só mo cso lád ról, Dom bó vár ról és Me ké nyes rõl is fo gad di -
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á ko kat. Az in téz mény fenn tar -
tó ja és mû köd te tõ je 2013. ja -
nu ár 1-tõl a Kle bels berg In téz -
mény fenn tar tó Köz pont. Az
is ko lá ban ma 159 fõ ta nul.  Az
is ko la épü le te 32  éve áll, de
ma is kor sze rû nek mond ha tó.
A 15 osz tály ter men kí vül jól
fel sze relt fi zi kai–ké mi ai elõ a -
dó, tech ni kai–, szá mí tás tech ni kai te rem, ze ne ter mek, tor na te rem ta lál -
ha tó. Az ön ál ló is ko lai kony há ban kö zel 400 em ber re fõz nek, ami hez
egy tá gas ebéd lõ tar to zik. Az is ko lá ban elsõ osz tály tól kezd ve né met
nem ze ti sé gi nyelv ok ta tás fo lyik, heti 6 órá ban. A szá mí tás tech ni kai ok -
ta tás az ötö dik osz tály tól kezd ve, óra rend be építve folyik. 

A sza bad idõ el töl té sé nek egyik pre fe rált te rü le te a sport, amely szé -
les ská lán mo zog az is ko lá ban. Az at lé ti ka, a ké zi lab da stb. mel lett ki -
emel ke dõ ek a fo ci ban és a flor ball ban  elért ered mé nyek. Fe gye lem re,
együtt mû kö dés re, a ku dar cok el vi se lé sé re, a si ke rek fel dol go zá sá ra ne -
ve lik a sokszor magatartási problémákkal küzdõ tanulókat.

A mû vé sze ti ne ve lés a tan órá kon kí vül a ze ne is ko lá ban te rü le tén
valósul meg.

A Di ák ön kor mány zat prog ram jai a di á kok min den na pi éle tét szí ne -
sí tik (szín ház, disz kó, kor cso lyá zás stb.). 

Enye di Gá bor né

Má go csi Bok ré ta Óvo da Egy sé ges Óvo da - Böl csõ de
Cím: 7342 Má gocs, Temp lom tér 2.
Te le fon: 72/451–122, 20/293-9511
E-ma il:ovo da@ma gocs.hu
In téz mény ve ze tõ: Ju ri sits Jó zsef né
A Bok ré ta Óvo da 2013. 07.01-tõl több cé lú in téz mény ként, mint egy sé -
ges óvo da-böl csõ de mû kö dik Má go cson. A he lyi óvo dá so kon kí vül
Nagy haj más ról, Al só mo cso lád ról és Me ké nyes rõl is fo gad gye re ke ket
az in téz mény, je len leg a gye rek lét szám 82 fõ, eb bõl 12 vi dé ki.

Négy óvo dai cso port mû kö dik, mely bõl egy óvo da-böl csõ dei cso -
port. Tö rek szünk osz tat lan cso por tok ki ala kí tá sá ra, így je len leg egy kis
cso port, egy kö zép sõ cso port és egy rész ben osz tott kö zép sõ és nagy

89



cso por to sok ból álló kö zös ség -
ben ne vel jük a gyer me ke ket. A 
pe da gó gi ai prog ram tar tal -
maz za azo kat a cé lo kat, fel -
ada to kat is, me lyek le he tõ vé
te szik az SNI-s gyer me kek fej -
lesz té sét, be il lesz ke dé sük elõ -
se gí té sét. 

Az óvo da két épü let bõl áll,
je len leg tor na szo ba mû kö dik a 
kü lön épü let ben, míg a fõ épü -
let ben 4 cso port kap helyet. 

A TÁMOP-3.1.4 pá lyá zat ke re té ben az in téz mény be ve zet te a kom -
pe ten cia ala pú óvo dai ne ve lést, az In teg rált Pe da gó gi ai Rend szer
2008-tól mûködik. 

Az óvo dá ban né met nem ze ti sé gi ne ve lés fo lyik min den cso port ban,
mely szol gál ja az óvo dás ko rú gyer me kek élet ko ri sa já tos sá ga i nak és
egyé ni fej lett sé gé nek meg fe le lõ en a ki sebb ség nyel vé nek és kul tú rá já -
nak meg is me ré sét és el sa já tí tá sát, a kul tu rá lis ha gyo má nyok át örö kí té -
sét és ápolását a gyermekek identitás tudatának erõsítését.

Két jó gya kor la tunk ke re té ben éven te tar tunk szak mai na pot kol lé -
gák nak, ahol be mu tat juk pro jekt je in ket, té ma he te in ket. A Ma gyar nép -
mû vé szet he té re a né met nem ze ti sé gi hét re és más prog ram ja ink ra is
rend sze re sen meg hív juk a szü lõ ket, az SZK kép vi se lõ it, egyéb part ne -
re in ket, a fenn tar tót, ci vil szer ve ze te ket. Óvo dán kat anya gi lag is tá mo -
gat ják a ci vil szer ve ze tek, nem ze ti sé gi ön kor mány za tok, va la mint mû -
kö dik egy egye sü le tünk is. Ki vá ló együtt mû kö dés ke re té ben kap cso ló -
dunk be a város életébe, segítve ezzel a gyermekek társadalmi be il lesz -
ke dé sét. 

A Bok ré ta Óvo dá ban dol go zók jó szak em be rek, akik el kö te le zet tek a 
hi va tá suk iránt és min dent meg tet tek, hogy szak tu dá su kat gya ra pít sák
és ka ma toz tas sák a má go csi óvo dá sok fej lõ dé se, fej lesz té se ér de ké ben,
ezért úgy gon do lom min den fó ru mon meg áll ják a he lyü ket  és hiteles
képet nyújtanak intézményünkrõl.

Ju ri sits Jó zsef né
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SZOLGÁLTATÁSOK

Hor gász tó és Ven dég ház
Cím: 7342 Má gocs, Kül te rü let
Tel.: 30/300-5567
E-ma il: ki fe pe@gma il.com
www.ma gocs hor gasz to.hu

Dr. Né meth Tí mea Ügy vé di Iro da - Ügy véd
Cím:7342 Má gocs, Sza bad ság u. 23.
Tel.:+36-72/560-065

SHS Kft. - Köny ve lés, Adó ta nács adás
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 31.
Tel.: +36-72/560-041
E-ma il: shs@ma gocs.hu
www.shskft.hu

D-Au dit Kft. – könyv vizs gá lat, köny ve lés
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 21.
Tel.: +36-30/41-17-765
E-ma il :d-au dit@ma gocs.hu

Végh Zol tán - Szik víz – Hegy hát Aqua
Cím:7342 Má gocs, Dó zsa u. 1.
Tel.: +36 20- 34-05-256
E-ma il: vegh szo da@gma il.com
www.hegy ha ta qua.hu

Nou Camp Piz zé ria
Cím: 7342 Má gocs, Jó zsef At ti la u. 16.
Tel.: +36 70/592–8826

City Cafe Cuk rász da
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 15.
Tel.: +36 30/650–0719

Ara bi ca Ká vé zó
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 40.
Tel.: 72/451-019
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A te le pü lé sen szá mos egyéb szol gál ta tás is meg ta lál ha tó: ben zin ku tak,
vi rág bol tok, élel mi szer bol tok, szo lá ri um, ru há za ti bolt, fod rász üz let
stb. A szol gál ta tá sok és a he lyi vál lal ko zá sok tel jes lis tá ja meg te kint he -
tõ Má gocs Vá ros hon lap ján.

CIVIL SZERVEZETEK

A te le pü lé sen pezs gõ tár sa dal mi élet fo lyik. A ci vil szer ve ze tek az év
fo lya mán szá mos prog ra mot szer vez nek a la ko sok és a he lyi kö zös sé -
gek szá má ra. A prog ra mok egy ré sze a he lyi ha gyo má nyok ápo lá sát
tûzi ki cé lul, más ré sze a kör nye zõ te le pü lé sek be vo ná sá val, vagy akár
az egész me gyé re ki ter je dõ en ke rül meg ren de zés re. A te le pü lé sen a
kul tu rá lis sok szí nû ség mel lett igen élénk a sport élet is. A szá mos szak -
osz tállyal ren del ke zõ sport egye sü let a me gyei baj nok sá gon kí vül or -
szá gos szin ten is kép vi sel te ti magát.

Hegy há ti Ro má kért Egye sü let
7342 Má gocs, Dó zsa u. 48.

Má gocs Jö võ jé ért Köz ala pít vány
7342 Má gocs, Sza bad ság u. 39.

Má gocs Kul tu rá lis Éle té ért Egye sü let
7342 Má gocs, Sza bad ság u. 19.

Má go csi Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let
7342 Má gocs, Sza bad ság u. 19.

Má go csi Nim ród Va dász tár sa ság
7342 Má gocs, Dó zsa u. 84.

Má go csi Pol gár õr Egye sü let
7342 Má gocs, Sza bad ság u. 42.

Nyug dí ja sok Egye sü le te
7342 Má gocs, Sza bad ság u. 19.

Uno ká ink és Gyer me ke ink Egész sé gé ért Köz ala pít vány
7342 Má gocs, Sza bad ság u. 39.

Má gocs Vá ro si Sport Kör 
7342 Má gocs, Sza bad ság u. 39.
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HELYI ÉRTÉKEK

Má go csi Hely tör té ne ti Gyûj te mény 
A Má go csi Hely tör té ne ti Gyûj te mény
kü lön le ges sé gei: az egy há zi szo ba, Ko -
dály Zol tán má go csi lá to ga tá sá ról és
Ba la to ni Má tyás ze ne szer zõ rõl õr zött
tár gyak és em lé kek, va la mint a régi
mes ter sé gek esz kö zei. Itt ka pott he lyet
a He lyi Ér ték tár Szo ba is. A Má go csi
Bok ré ta Óvo da egyik ki emelt óvo da pe -

da gó gi ai prog ram ja „Ha gyo mány ápo -
lás él mény sze rû en” cím mel zaj lik. Az
óvo da és az is ko la a né met nem ze ti sé gi
ha gyo má nyo kat is õrzi. A Má gocs Jö -
võ éjért Köz ala pít vány 1993-ban je len -
tet te meg a hely ség kró ni ká ját Má gocs
cím mel, amit a 2001-ben meg je len te tett 
„Má gocs 1251-2001” címû ki ad vány
kö ve tett a te le pü lés tör té ne té nek be mu -
ta tá sá val.

Ha gyo mány õr zõ ren dez vé nyek
 A Má go csi (Hegy há ti) Szü ret je -
len tõs kul tu rá lis ren dez vé nye a te -
le pü lés nek és a tér ség nek, amely
min den év szep tem be ré nek má so -
dik szom bat ján ke rül meg ren de -
zés re, a Me di ter rán õsz me gyei
szin tû ren dez vény so ro zat ke re té -
ben. En nek szo ká sos egész na pos
mû so ra: a kéz mû ves vá sár, a me -
zõ gaz da sá gi be mu ta tó, va la mint
ját szó há zak, a szí nes kul tu rá lis ér té ke ket be mu ta tó elõ a dá sok, a szü re ti
fel vo nu lás – ami kor a te le pü lés ut cá in tán cos fel vo nu lást tar ta nak a szü -
re ti bá lo zók – és ter mé sze te sen az el ma rad ha tat lan szü re ti bál, amely -
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nek ke re té ben a má go csi és vi dé -
ki ha gyo mány õr zõ tánc együt te -
sek, va la mint éne ke sek lép nek
fel. A ren dez vé nyen olyan ha -
gyo má nyos, de ma már kü lön le -
ges nek szá mí tó éte le ket is meg
le het kós tol ni, mint a kö csö gös
bab. Évek óta vissza té rõ je len tõs
ese mény a Hegy há ti Beat - Rock
Fesz ti vál. Má gocs ad ott hont az
éven te meg ren de zés re ke rü lõ Pol gár õr Ha lász lé fõ zõ Ver seny nek is.
Szin tén nagy si ker nek ör ven dõ ha gyo má nyos ren dez vény a vi dám far -
san gi fel vo nu lás.  A Má go cson élõ far san gi szo kást a be te le pí tett svá -
bok még az õs ha zá ból hoz ták ma guk kal, ez a szo kás még a két vi lág há -
bo rú kö zött is élt. A far sang a kör nye zõ te le pü lé se ken is is mert té vált. A
vá ros ban ma öre gek, fi a ta lok, ki csik, na gyok együtt vesz nek részt a ren -
dez vé nye mo der nebb vál to za tán, így ápol va a ha gyo mányt. A far sang
utol só szom bat ja volt a bo lon dok nap ja. Ezen a na pon igye ke zett min -
den ki mi nél job ban el maszk íroz ni ma gát. Jel lem zõ volt, hogy a fér fi ak
nõ nek öl töz tek, a nõk pe dig fér fi ak nak. Je gyes pár nél kül fel vo nu lás
sincs, ter mé sze te sen õk is fur csán néz nek ki. Ezen a na pon ti los volt a
sér tõ dés ha egy far san gi bo lond szí nes fes té ket kent az ar cunk ra, vagy a
söp rû vel oda csa pott, eset leg meg szórt min ket liszt tel. A bo lon dok tyú -
ko kat, to já so kat lop tak és néha friss kol bászt is a füs tö lõ bõl. Be men tek
az ud va rok ba és a paj ták ba is.
Azok a la kók, akik nem vet tek
részt a fel vo nu lá son, lel ke sen
néz tek ki az ut cá ra, szí ve sen
kap cso lód tak be a masz ká sok
tán cá ba. A me net vé gén a far -
san go zók el éget ték a szal ma bá -
but, így szim bo li zál va a tél el -
ûzé sét. A na pot bál zár ta, ahol a
far san gi pár el jár ta a me nyecs -
ke tán cot.

For rás: www.ma gocs.hu
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Mû em lék Ró mai Ka to li kus Temp lom
A vá ros la ko sai túl nyo mó részt ró mai ka to li -
kus val lá sú ak. A mai is álló mû em lé ki vé -
dett sé gû temp lo mot 1800 és 1805 kö zött
épí tet ték és Sar lós Bol dog asszony tisz te le -
té re szen tel ték fel. A copf stí lu sú épü let ol -
tár ké pét, amely Má ria és Er zsé bet ta lál ko zá -
sát áb rá zol ja, Karl Back ma y er ké szí tet te
1779-ben. Ez a kép, va la mint a 18. szá zad -
ból való Szent Anna ol tár a pé csi volt do mi -
ni ká nus temp lom ból ke rült ide. Cra nach
Mag dol na Jé zus sal címû, Salz burg ban õr -
zött ké pé nek má so la tát a 19. szá zad ele jén
is me ret len fes tõ fes tet te.

A te le pü lé sen meg ta lál ha tó re for má tus és
evan gé li kus imaház is.

For rás: www.mu em lek ve de lem.hu

ÉRDEKESSÉGEK

Mon da
A falu észa ki ha tá rá ban van egy sza ka dékos, bok ros, göd rös hely, mely -
nek német neve: „Dra chen loch”, a má go csi ak sze rint „Trá he lok”. Itt ta -
nyá zik a hét fe jû sár kány, aki el vi szi a rossz em be re ket.
Nem messze a hét fe jû sár kány ta nyá já tól ta lál ha tó a Föl sõ- högy, más
né ven Ku tya- hegy. Ré gen itt erdõ volt, és sok gon dot oko zott az erdõ
ki vá gá sa. A fa vá gók foly ton ká rom kod tak: „Das ist ein Hunds berg”,
azaz „ku tya egy hegy”.

For rás: Me csek-Völgy ség-Hegy hát Úti könyv

Test vér vá ros- Nagy má gocs
Nagy má gocs Csong rád- me gyé ben, Szen tes és Oros há za kö zött he lyez -
ke dik el, a Má gocs–ér mel lett.
Má gocs és Nagy má gocs 2000–ben vet te fel egy más sal a kap cso la tot.
A két te le pü lés ön kor mány za tai kö zött írá sos meg ál la po dás rög zí ti az
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is ko lák kö zöt ti cse re lá to ga tá so -
kon, il let ve sport ren dez vé nyek
szer ve zé sén ala pu ló kap cso la tot. 
A ci vil szer ve ze tek kö zül a
Sport egye sült, va la mint a Nyug -
dí ja sok Egye sü le te is tart fenn
kap cso la tot az ot ta ni egye sü le -
tek kel. A part ner ség cél ja szin -
tén cse re lá to ga tá sok, il let ve ve -
tél ke dõk és sport ren dez vé nyek
le bo nyo lí tá sa, meg szer ve zé se. A 2015-ös év ben Má gocs részt vett
Nagy má go csi Disz nó to ros ren dez vé nyen. A 2016 –os év tõl Má go cson
is meg ren de zés re ke rül a Disz nó to ros, me lyen a test vér te le pü lés kül -
döt te it is vendéül látják.

Em lék mû vek
A II. vi lág há bo rú után Má gocs ról az úgy ne ve zett la kos ság cse re so rán
1800 né me tet ül döz tek ki a köz ség bõl, he lyük re 600 fõt te le pí tet tek be a 
fel vi dék rõl. A vá ros ban ta lál ha tó em lék mû vet az el hur col tak, ki te le pí -
tet tek és át te le pí tet tek em lé ké re ál lít tat ta a Né met Ki sebb sé gi Ön kor -
mány zat és a Má gocs ra te le pí tett fel vi dé ki -
ek kö zös sé ge. A te le pü lé sen szá mos egyéb
szo bor és em lék mû is ta lál ha tó, így a mél tó
em lé ket ál lí tó Tri a non – em lék mû, az I. és
II. vi lág há bo rús em lék mû, il let ve Szent Ist -
ván mell szob ra.
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Ibo lya - völgy
A Má gocs hoz tar to zó Ibo lya-
völgy ki vá ló hely a ki kap cso ló -
dás ra. A bo ros pin céi és gyö nyö rû
ter mé sze ti kör nye ze te je len tõs tu -
risz ti kai po ten ci ált is je lent a mik -
ro tér ség szá má ra.

 

SPORT

Má gocs sport éle té nek szer ve zé sé ben  je -
len tõs sze re pet vál lal a Má gocs Vá ro si
Sport Kör.
A je len leg mû kö dõ, ak tív  szak osz tá lyok:
Lab da rú gás (Me gye III., Öreg Fiúk)
Fér fi ké zi lab da
Ter mé szet já ró szak osz tály
Asz ta li te nisz
Je len leg nem mû kö dik az au tós és a lo -
vas szak osz tály, de ko ráb ban nép sze rû
rally és fo gat haj tó ver seny is volt a te le -
pü lé sen. A is ko lai sport prog ra mok mel -
lett, a Mû ve lõ dé si Ház ban est én ként
jóga, ge rinc tor na, ae ro bic is vár ja az ér -
dek lõ dõ ket.

Nép sze rû, a te le pü lés la kos sá -
gát meg moz ga tó prog ram a min -
den év ben de cem ber 6-án meg -
ren de zés re ke rü lõ Mi ku lás fu tás.
A 20 km –es tá vot mi ku lás sap -
ká ban te szik meg a részt ve võk,
akik hez a 2016 –os év ben a Mik -
ro tér sé gi Ama tõr Kerékpáros
Klub is csatlakozik.

97



MEKÉNYES

MEKÉNYES TÖRTÉNETE

Egy szer volt, hol nem volt…
volt egy szer egy te le pü lés, amit
Me ké nyes nek hív tak. Me ké -
nyes a ne vét a te le pü lés egy,
már jó val a mos ta ni köz ség ke -
let ke zé se elõtt el pusz tult rác fa -
lu tól kap ta, mely a mai Me ké -
nyes és Nagy haj más közt el te -
rü lõ Alte Kir che nevû völgy ben
fe küdt. Ma gát a hely ség ne vet
va ló szí nû leg egy „fa lu csú fo lás ból” kap ták, mert an nak ide jén a nagy -
haj má si öreg hor vá tok mond ták, hogy Mekényesen annyi a német, mint 
a mekinye, vagyis korpa. 

A falu egy tö rök köz igaz ga tá si ré gi ó hoz tar to zott és 17 ház ból állt.
1582-ben még meg em lí tik a tö rök adó lajst ro mok ban. A há zak va ló szí -
nû leg a 17. szá zad ban, fel te he tõ en a tö rök el le ni harcok idején tûntek el.

Azt me sé lik, hogy 1930-ban a mos ta ni te le pü lés tõl nem messze, egy
völgy ben egy ma gyar lo vag sír já ra buk kan tak. Ak ko ri ban a Nem ze ti
Mú ze um mun ka tár sai ása tá so kat vé gez tek, és meg ál la pít ot ták, hogy
ezen a te rü le ten valaha volt egy õsrégi település.

Telt múlt az idõ, s el ér ke zett
az úr 1735. esz ten de je, hús vét
ha vá nak 24. nap ja.

12 evan gé li kus csa lád áll egy 
for rás mel lett, az erdõ kö ze pén
és úgy dön te nek, hogy itt épí tik
fel az új ott ho nu kat. Ho gyan és
mi ért ke rül tek pont ide? Nem
volt egyszerû.
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1722-ben Hes sen bõl jöt tek te le pe sek
Gyönk re. Igen ne héz kö rül mé nyek kö zött
pró bál koz tak föld mû ve lés sel, na gyon ke vés 
ered ménnyel. A val lá suk mi att is össze tû -
zés be ke rül tek az ak ko ri föl de su rak kal,
ezért dön t öt tek új lakóhely keresése mellett. 

Az Esz ter há zy her ce gi csa lád en ge del -
mé vel jöt tek ide és hoz ták lét re az új fa lut.
Tud ták, hogy mi vár rá juk. De meg volt az
erõs aka ra tuk, ke mény szor gal muk és az ál -
muk, hogy itt egy új, is ten ál tal ve zé relt éle -
tet él je nek. Fá kat kel lett ki vág ni uk, hogy le -
gyen hely az új há zak nak. A leg el sõ la kó he -
lyük földbe vájt kunyhók voltak.

Mi vel ak ko ri ban az egész kör nyék egy ha tal mas erdõ volt, tele bok -
rok kal, alj nö vény zet tel, az elsõ la kók leg több ide jü ket ezek ir tá sá val, a
hely ter mõ föld dé ala kí tá sá val tölt öt ték. A leg kö ze leb bi szom széd ja ik
rá cok vol tak, akik igen csak el len ség esen vi sel ked tek ve lük, gyak ran el -
hajt ot ták az állataikat, sõt meg is lopták õket.

Az elsõ írás be li ada tok az új te le pü lés rõl a me gyei le vél tár ban, Pé -
csen lel he tõk fel. A dá tum 1737, a név pe dig a régi, azaz Me ké nyes.
A ko ráb bi te le pü lés temp lo má nak rom ja it ide jö ve te lük kor még meg ta -
lál ták az ál ta luk elnevezett „Alte Kirche” völgyben.

Az élet te hát új ra in dult, bár a régi hely tõl va la me lyest tá vo labb. A le -
te le pe dés tör té ne te, kö rül mé nyei egy írás ban ma rad tak ránk. Az írás Jo -
hann Ja kob No vák lel kész úr tól szár ma zik, aki 1783 és 1832 kö zött volt
a falu pap ja. Ami kor 1783-ban Me ké nyes re ér ke zett, már csak egy em -
ber élt az ala pí tók kö zül, He in rich Hol len bach. Õ me sél te el a tör tén te -
ket, s No vák úr le je gyez te, to vább ad ta. Õ volt az a pap, aki nek a falu
tör té ne té rõl szóló írását késõbb a templomtoronyban találták meg.

Leg fon to sabb fel ada tuk nak egy temp lom fel épí té sét tart ot ták az új
te le pe sek, hi szen is ten be ve tett hi tük adott ne kik erõt az új élet ki ala kí -
tá sá hoz. Egy ap rócs ka fa tá kol mány volt az elsõ temp lo muk, mely ben
egy ki csi üveg-ha ran gocs ka hív ta az embereket istentiszteletre.  

1743-ban ne héz idõk jöt tek az evan gé li ku sok ra, mely saj nos a me -
kény esi hí võk éle tét is meg ne he zí tet te. De nem ad ták fel az ál mu kat, bé -
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kés esz kö zök kel har col tak a val lá su kért, a jö võ jü kért. Ti tok ban tar tot -
tak is ten tisz te le tet, de nem bánt ot ták a nyakukra ültetett katolikus
papot. 

Má ria Te ré zia ha lá la után egy ki csit könny eb bé vált az éle tük.
1783-ban el kezd ték fel épí te ni az új temp lo mot, s már 1785. jú ni us
29-én ün ne pé lyes ke re tek kö zött meg tör tént a birtokbavétel.

Múl tak az évek, tel tek a
dol gos hét köz na pok, a falu
egy re csak gya ra po dott. Az -
tán el jött az 1793-as esz ten -
dõ, mely újra csak bajt, gon -
dot ho zott. Jú ni us 13-án vil -
lám csa pott a temp lom to -
rony ba, azon ban kárt nem
oko zott. No vem ber 14- én vi -
szont ha tal mas tûz ütött ki a fa lu ban, ami nek kö vet kez té ben 60 ház,
köz tük a pap lak és a temp lom vál tak a tûz mar ta lé ká vá. A leg na gyobb
kár a temp lom ban ke let ke zett, ahol a tel jes bel sõ be ren de zés elé gett,
csak a kor mos fa lak si ral mas lát vá nya ma radt. Ez a sze ren csét len ség
nagy együtt ér zést vál tott ki az em be rek bõl kö zel és tá vol, s ké rés nél kül
ér kez tek min den hon nan az ado má nyok.

A temp lom és a falu ha ma ro san új já épült, de en nek a fe ke te nap nak a
bor zal mas em lé ke máig meg ma radt. A no vem be ri bú csú idõ pont ja is
ehhez kötõdik.

Az el kö vet ke zõ évek ben
hol ne he zebb, hol könnyebb 
sors várt a te le pü lés la kó i ra,
nagy ban meg ha tá roz va az
or szág ban zaj ló ese mé nyek -
tõl. A lé lek szám egy re nö ve -
ke dett, új le te le pü lõk is ér -
kez tek, 1885-ben már 1102
fõ élt itt.

A köz ség egy re gaz da go -
dott az itt élõ szor gal mas
em be rek nek kö szön he tõ en:
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A fa lu ban 3 ma lom mû kö dött,
ket tõ ben ga bo nát õröl tek, a har ma -
dik egy olaj ütõ ma lom volt. Ma az
or fûi ma lom mú ze um ban lát ha tó ak.

Volt:
 Pá lin ka fõ zõ          Ha las tó

Is ko la (1911-12)
 

Még so rol hat nánk. De a gya ra -
po dás mel lett saj nos szo mo rú ese -
mé nye ket is el kel lett szen ved ni ük. 
Az elsõ vi lág há bo rú ból 51 me ké -
ny esi ka to na nem tért vissza, em lé -
kü ket a te me tõ ben el ül te tett öt ven -
egy gesztenyefa õrzi. 
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Az élet ment to vább. Az is ko lá ba, a temp lom ba és a pap lak ba be ve -
zet ték az ára mot, or szág utat ka pott a te le pü lés. Ilyen és ha son ló apró kis 
örö mök szí ne sí tet ték az itt élõk hét köz nap ja it. 

Az tán újra a ke se rû ség, szen ve dés sö tét ár nya ér ke zett.
 A tün dér me se itt tu laj don kép pen vé get ért, de nap ja ink ban is igye -

kez nek a la kók õse ik, elõ de ik út ján a bol do gu lás felé haladni.

MEKÉNYES CÍMERE

Álló, há rom szö gû a pajzs, ezüst me ze jé ben kék a
pajzs fõ. A kék me zõ ben kö zép ütt le be gõ hely ze tû
Lut her-ró zsa: zöld kely hû, öt szir mú fe hér ró zsa,
kö zé pen fe ke te la tin ke reszt tel ékí tett vö rös szív -
vel. A ró zsát jobb ról íve sen szé le se dõ szá rú és al -
já ban szeg vé gû arany apos to li ket tõs ke reszt, bal -
ról nyolc ágú arany csil lag kí sé ri. Az ezüst me zõ -
ben zöld hár mas ha lom, fe let te le be gõ hely ze tû,
gót be tû stí lus ban sti li zált nagy „M” betû vö rös sel. 
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A cí mer pajzs alatt le be gõ, har mad ta go lá sú, fecs ke fa rok-vég zõ dé sû
íves arany sza la gon fe ke té vel nagy be tûs MEKÉNYES fel irat. A te le pü -
lés név elõtt és után egy-egy dísz pont.

(For rás: http://www.nem ze ti jel ke pek.hu/
on kor many zat-me ke nyes.shtml)

LEGFONTOSABB JELLEMZÕK

Me ké nyes Ba ra nya me gye leg észa kibb csücs ké ben, egy er dõk tõl kö rül -
ölelt fes tõi kis völgy ben fek szik. A fa lut egy pa tak sze li ket té É-D irány -
ban, amely a K-Ny-i irá nyú Mé hész pa tak ba tor kol lik. Ez a két víz fo -
lyás táp lál ta egy kor a falu ha tá rá ban lé te zett ha las ta va kat.
Az er dõ sé gek kel öve zett völgy kat lan ban fek võ te le pü lést meg kö ze lí te -
ni köz úton, Má gocs fe lõl, Nagy haj má son ke resz tül le het.

A köz ség nek a 20. sz.
ele jén még több mint ezer
la kó ja volt, mára 300-an
ma rad tak. Ugyan úgy, mint
az or szág töb bi apró fa lu já -
ban, itt is bõ ven akad nak
gon dok, prob lé mák, meg -
ol dás ra váró feladatok.

A mun ka nél kü li ség itt is 
je len tõs prob lé ma. A dol -
go zók cse kély szá ma hely -
ben, a több sé ge a kör nye zõ 
te le pü lé se ken (Nagy haj -
más, Má gocs, Al só mo cso lád Dom bó vár) dol go zik. Több sé gük a gép -
ipar ban, il let ve a me zõ gaz da ság ban, ha szon ál lat-te nyész tés sel és ta kar -
mány nö vény termesztéssel foglalkozik.

He ten te egy szer jár ki Má gocs ról az or vos (kö zi gaz ga tá si lag oda tar -
to zik a falu), a pap, a fod rász. A gye re kek Má gocs ra jár nak óvo dá ba, is -
ko lá ba. A köz ség ben egy élel mi szer bolt és egy ital bolt mû kö dik, mo -
bil pos ta szolgáltatást ve het nek igénybe.
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A te le pü lé sen van egy Te -
le ház, mely nagy se gít sé get
nyújt az em be rek nek prob lé -
má ik, ügyes-ba jos dol ga ik
meg ol dá sá hoz. Mû kö dik a
könyv tár, a mû ve lõ dé si ház.
Nin cse nek vi szont ci vil
szer ve ze tek, mert hi á nyoz -
nak a meg fe le lõ sze mé lyek,
akik össze fog nák az em be -
re ket. Ret te ne te sen fon tos a
falu szá má ra a fa lu gond no ki
szol gá lat mû kö dé se. A falu éle té nek szin te min den te rü le tén szük ség
van a fa lu gond nok ra, akár úgy is ki fe jez het nénk, hogy szü le tés tõl a ha -
lá lig, hi szen a kis ma mák (saj nos egy re ke ve seb ben vannak)
szállításától a halálozási ügyek intézéséig mindenben igénybe veszik a
segítségét.

Az Ön kor mány zat igyek -
szik az itt élõ em be rek éle tét
könny eb bé, job bá ten ni. Pá -
lyá za tok se gít sé gé vel és sa -
ját dol go zó ik be vo ná sá val,
va la mint a köz ség la kó i val
együtt mû köd ve ma is fej lõ -
dik a te le pü lés. Az el múlt
évek ben szá mos ön kor -
mány za ti épü let fel újí tá sá ra
ke rült sor, a falu min den le -
het sé ges zu gá ban par ko kat,
kar ban tar tott zöld te rü le tet ala kí tot tak ki, hoz zá já rul va ez zel is a la kók
élet mi nõ sé gé nek a ja ví tá sá hoz. A fej lesz té sek kö zött volt az út há ló zat
és a jár dák bur ko la tá nak fel újí tá sa, a csa pa dék el ve ze tõ ár kok szi lárd
bur ko lá sa, a köz vi lá gí tás tel jes modernizálása.

A nem ze ti sé ge ket néz ve csán gók, svá bok és ma gya rok lak ják a te le -
pü lést. A sok nem ze ti ség el le né re nincs a fa lu ban ki sebb sé gi ön kor -
mány zat. A több ut cás te le pü lé sen a sok a régi sváb stí lus je gye ket
magán hordozó tornácos ház.
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INTÉZMÉNYEK

Me ké nyes Köz ség Ön kor mány za ta
A Má go csi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal hoz tar to zó Ön kor mány zat
ügy fél szol gá la ti szin ten mû kö dik a Me ké nyes, Fõ u. 115. szám alatt
lévõ Pol gár mes te ri Hi va tal ban.

7344 Me ké nyes Fõ utca 115.
Te le fon: 06-72/459-672
E-ma il: info@me ke nyes.hu 

Pol gár mes ter: Ma jor Ottó
Al pol gár mes ter: Sis ka Zol tán
Jegy zõ: Dr. Mor vay Kla u dia
Al jegy zõ: Jó nás Ist ván
Ügy in té zõk: Dö mö tör né Tóth Eme se, Tol nay Tün de

Kép vi se lõ tes tü let to váb bi tag jai:
Dö mö tör né Tóth Eme se
Lász ló-Le ge di Já nos né
Lász ló-Le ge di Kor nél né

Mû ve lõ dé si Ház
A 60-as évek ben fi a ta lok tár sa dal mi
mun ká ja ál tal fel épí tett, 1991-ben fel -
újí tott Mû ve lõ dé si Ház több prog ram -
nak ad ott hont. Ilyen pl. a fa lu nap, az
idõ sek nap ja, anyák nap ja, ka rá cso nyi
ün ne pély, bá lok, stb.
Cím: 7344 Me ké nyes, Fõ u. 133.

TELEHÁZ
1997-ben kezd te meg mû kö dé sét a te -
le pü lés éle té nek meg könnyí té sé re, a
la kos ság igé nye i nek ki elé gí té sé re
szol gá ló TELEHÁZ, mely a he lyi szo -
ci á lis el lá tá sok köz pont ja lett. Az in -
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téz mény nagy se gít sé get je lent a la kos ság szá má ra a hi va ta los ügy in té -
zés te rü le tén. Eb ben az épü let ben ka pott he lyet a könyv tár is.
Cím: 7344 Me ké nyes, Fõ u. 115.
Ügy fél fo ga dás:
hét köz na po kon: dél elõtt 8-12 órá ig, dél után 13-16 órá ig

Könyv tár
Az 1960-as évek ben lét re jött Könyv tár a kö zös sé gi ház ban ka pott he -
lyet. A könyv tár ban a könyv ol va -
sás mel lett le he tõ ség van in ter -
net hasz ná lat ra, vi deó né zés re,
ze ne hall ga tás ra, té vé né zés re és
kü lön bö zõ prog ra mok le bo nyo lí -
tá sá ra. Az ál lan dó ol va sók szá ma 
20-30 fõre te he tõ, ez jel lem zõ en
a 30-50 éves kor osz tály ból te võ -
dik ki. A szá mí tó gép ki hasz nált sá ga vi szont szin te 100%-os, a nagy ki -
hasz nált ság mi att fél órás idõ be osz tás sal té rí tés men te sen hasz nál hat ják.
Cím: 7344 Me ké nyes, Fõ u. 115.
(For rás: www.me ke nyes.hu)

SZOLGÁLTATÁSOK

A te le pü lé sen egy élel mi szer bolt és egy ital bolt ta lál ha tó. 
Tu risz ti kai szem pont ból ki emel ke dik a Le ge di Ház. A szál lás a te le pü -
lés szé lén, az erdõ al ján, gyö nyö rû kör nye zet ben he lyez ke dik el. El sõ -
sor ban pi he nés re vá gyó ven dé gek nek ajánl ha tó.
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HELYI ÉRTÉKEK

Evan gé li kus temp lom
A falu fölé ma ga so dó dom bon álló, a kör -
nyék egyik leg szebb temp lo ma 1783 és 85
kö zött épült copf stí lus ban, a bel sõ be ren de -
zé se mi att egye di mû em lék ké lett nyil vá nít -
va.

 II. Jó zsef leg je len tõ sebb egy ház po li ti kai
in téz ke dé se a tü rel mi ren de let ki adá sa volt
(1781. ok tó ber 25-én), mely a pro tes táns
(evan gé li kus és re for má tus) és or to dox (gö -
rög ke le ti) hí võk nek sza bad val lás gya kor la -
tot biz to sí tott. A ko ráb bi ül döz te té sek után
ez a ren de let tet te le he tõ vé a me kény esi
evan gé li kus hí võk nek is a temp lom épí té sét. 
Épí tõ mes te rük Ja kob Ul rich volt, aki Ozo rá ról ér ke zett, de mind össze
há rom szor lá to gat ta meg az épü lõ temp lo mot. A mun kák tényleges
irányítója, aki az utcafronti részt is tervezte Novák tiszteletes úr volt.

A temp lom ol tár ké pét 1786-ban Joh. Gott lob Solb rig né met fes tõ
fes tet te. Mû vé szi kép zett sé gét Drez dá ban a Kép zõ mû vé sze ti fõ is ko lán
sze rez te, G.B.Ca sa no va ( a nõ csáb ász ka lan dor Ca sa no va bátyja) ta nít -
vá nya ként. 

A temp lom ha jó két ol da lán hú zó dó kar zat mell véd jén az apos to lok
ké pei lát ha tó ak, az ol tár fe lõ li ol da la kon II. Jó zsef, ill. Fe renc csá szár
port ré i val. Eze ket a ké pe ket is Solb rig al ko tá sa i nak tu laj do nít ják, bár
nincsenek szignózva.

Ér de kes ség, hogy a szó szé ken ta lál ha tó régi ma gyar cí mer a po li ti kai 
vál to zá sok da cá ra is min dig a helyén maradt. 

Az evan gé li kus gyü le ke zet 1787-ben ka pott en ge délyt a to rony épí -
té sé re és a be já rat át he lye zé sé re, az ut ca front ra. A temp lom to rony a mai 
for má ját 1883-ban, az alap kõ le té tel 100. év for du ló já ra kap ta meg. A
toronyra 1917-ben került óra. 

1800-ban egy or go ná val gaz da go dott a temp lom, ezt 1927-ben le cse -
rél ték egy ere de ti Angs ter or go ná ra, mely nek ér de kes sé ge az el he lye zé -
se. Ugyan is az or go nis ta hát tal ül a hang szer nek, az oltár felé fordulva.
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A ha ran gok nak is ér de kes tör té ne tük van.
A le gel sõ ima ház ban még csak egy üveg ha ran -
gocs ka volt, ame lyet egy bronz ha ran gocs ka
vál tott fel. Ezt 1785-ben el ad ták, mert na gyob -
bat vet tek he lyet te. Az evan gé li kus temp lom
tor nyá ban 3 ha rang la kik. 1800-ban vet ték a
leg na gyob bik ha ran got, a hí res Eber hard Hen -
rik ha rang ön tõ tõl. 1916-ban a két ki sebb ha ran -
got há bo rús cé lok ra elv itt ék. A to rony ból dob -
ták le õket, a lép csõn oko zott sé rü lé sek a mai
na pig lát ha tó ak. 1922-ben úja kat vá sá rol tak,

me lyek Sel ten ho fer Fri gyes ön tö dé jé ben készültek Sopronban. Ezek a
nagy haranggal együtt még ma is szolgálják a hívõket.

Jan sen Pé ter fest mé nye
Jan sen Pé ter hol land fes tõ a 2011-es fa lu nap ra aján dé ko zott a fa lu nak
egy fest ményt, ami a Mû ve lõ dé si Ház fa lán te kint he tõ meg.

He lyi gyûj te mény

Az is ko la egyik volt tan ter mé ben ki a -
la kí tot tak egy régi tár gyak ból, ké pek -
bõl álló gyûj te ményt, mely alap ja le -
het a jö võ ben egy táj ház ki ala kí tá sá -
nak.
A he lyi gyûj te mény ben ta lál ha tó egy
lek vár ke ve rõ. Me ké nye sen ugyan is
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nagy ha gyo má nya volt a cse te lek vár készí té sé nek, mely nek fõ zé sé hez
ilyen esz közt hasz nál takt /ez zel ke ver ték reg gel tõl-es tig a cse tét mire
el ké szült a lek vár.

ÉRDEKESSÉGEK

Sza lay Ág nes 
A Me ké nyes rõl szár ma zó al ko tó mû -
vész, Tóth At ti lá né Sza lay Ág nes
gyer mek ko rá ban a Me ké nyes és
Döb rö köz kö zöt ti er dõ ben élt, tá vol
min den tõl. A ter mé szet szép sé ge mé -
lyen be vé sõ dött em lé ke ze té be,
olyannyi ra, hogy ké pe i vel ez er dei
élet cso dá it a kö vet ke zõ ge ne rá ció
szá má ra is át sze ret né adni. 
A ké pei meg te kint he tõk a hon lap ján:
http://www.sza lay-ga le ria.com/

He lyi ter me lõk

Ma jor La jos: mé hész

Hol len bach Im ré né: Me ké nye sen Õ az utol só sváb asszony, aki pacs -
ke rek kö tés sel fog lal ko zik.
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1793. no vem ber 14- Ho gyan vált a falu a tûz mar ta lé ká vá?
Hi deg nap, erõs szél lel. Így me sél ték a régi öre gek, akik nagy szü le ik tõl, 
déd szü le ik tõl hall ot ták a tör té ne tet. Az egyik ház nál disz nó vá gás volt.
Az ud va ron süt öt ték a zsírt egy üst ben, ami va la mi ok nál fog va fel bo -
rult. A zsír ki öm lött, be gyul ladt, az üst kö ze lé ben ha lom ba ra kott fa
láng ra ka pott, a szél is be se gí tett, a há zak túl kö zel áll tak egy más hoz,
esély sem volt a lán gok meg fé ke zé sé re. Az em be rek össze kul csolt ke -
zek kel, te he tet le nül áll tak az égõ há zak kal szem ben, és vé gig kel lett
néz ni ük, hogy vá lik sem mi vé a két ke zi mun ká juk ál tal ne he zen fel épí -
tett ott ho nuk.

Le gen da
A falu ha tá rá ban ta lál ha tó a Ki rály kút, ere de ti ne vén Kö nigsb run nen.
A f riss vi zû kút ról azt me sé lik az öre gek a kí ván csis ko dó gye re kek nek,
hogy eb bõl a na gyon mély kút ból ér kez nek a szü le ten dõ gye re kek.

For rás: Me csek-Völgy ség Hegy hát Úti könyv

Prak ti kák, re cep tek, öt le tek nagy anyá ink éle té bõl-éte le i bõl
A me kény esi õs la ko sok és utó da ik is igen sze rény kö rül mé nyek kö zött
él tek. Ne héz, ki tar tó mun ká juk kal azon ban biz to sí ta ni tud ták csa lád juk
fenn tar tá sát, vál to za tos ét ke zé sü ket. A kö vet ke zõ so rok ban né hány
régi, de ta lán még ma is igen hasz nos kony hai szo kást sze ret nénk fel ele -
ve ní te ni, ami nagy anyá ink, déd ma má ink el be szé lé sé bõl ma radt ránk.

Ré gen a ke nyér nek volt ta lán a leg na gyobb be csü le te az éte lek kö ré -
ben, nem vé let le nül mond juk ma is az imá ban: „a min den na pi ke nye -
rün ket add meg ne künk ma”. Bûn nek szá mí tott, ha va la ki a ke nye ret el -
dob ta. Ha meg szá radt, több fé le kép pen hasz nál ták fel, pél dá ul a kály ha
plat ni ján meg pi rít ot ták, fok hagy má val be dör zsöl ték, ser tés zsír ral meg -
ken ték és egy me leg ka mil la te á val fi nom va cso ra lett be lõ le. De volt,
hogy for ró zsír ban süt öt ték ro po gós ra és így fo gyaszt ot ták el egy bög re
tej jel, vagy fel vert to jás ba for gat va csi nál tak bun dás ke nye ret. Gyak ran
koc ká ra vág va, for ró, ke vés cu kor ral íze sí tett tej jel le önt ve tá nyér ban
tá lal ták. A leg utol só da ra bok ból pedig morzsát csináltak a hús pa ní ro -
zá sá hoz. Ha mégis maradt egy kevés, azt az állatok etetésénél hasz no -
sít ot ták.

Ré gen majd min den ház nál volt té len disz nó vá gás. Mi vel fa gyasz tó -
lá dák még nem lé tez tek, egyéb mó don kel lett egész évre tar tó sí ta ni az
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élel mi sze re ket. A füs tö lést ma is hasz nál juk, de a hús tar tó sít ásá nak
mód sze re már csak kevesek emlékezetében él. 

A disz nó vá gás utá ni na pon a da ra bok ra vá gott cson tos húst, pl. az ol -
da last, ge rin cet, egy nagy lá bos ban ki süt öt ték a spar hel ten, zsí ros bö -
dön be tet ték és le ön töt ték fo lyé kony zsír ral. Na gyon fi gyel ni kel lett
arra, hogy ne ma rad jon le ve gõ a hús da ra bok kö zött. Így tá rol va hó na -
po kig el állt a hús, csak fi gyel me sen kel lett kiszedni a darabokat és
rendesen visszatakarni. 

A disz nó vá gá sok el ma rad ha tat lan fo gá sa volt Me ké nye sen a „Prí”.
Dél ben ke rült az asz tal ra, ke nyér rel és sa va nyú pap ri ká val vagy ubor -
ká val tá lal ták. Úgy ké szült, mint a mai pör költ, de a hús mel lett a ser tés
bel sõ sé ge i bõl, máj ból, tü dõ bõl, ve sé bõl is vág tak bele koc ká kat. Ba bér -
le vél lel íze sí tet ték és a végén tejfölös habarással öntötték fel.

A töl te lé kek kö zött az egyik ked venc volt a krump lis kol bász. A fõtt
krump lit le da rál ták és a kol bász töl te lék hez ke ver ték. Füs tö lés után ezt
fo gyaszt ot ták el sõ ként, na meg a gyor sab ban szá ra dó hur ka fél éket (má -
jas, vé res). A disz nó saj tot és a sza lá mit vág ták fel leg ké sõbb, ál ta lá ban
az õszi be ta ka rí tá sok (szüret, kukoricatörés) idején.

A me kény esi „svá bok” ked venc éte lei közé tar to zott a sült krump li,
tú ró val, só zott hagy má val és fa gyasz tott sza lon ná val. Az utol só té tel
mi att ezt fõ leg té len fo gyaszt ot ták,
mert a sza lon nát ak kor tud ták fa -
gyasz ta ni, még hoz zá az udvaron
álló fára kiakasztva.

Õsszel gyak ran volt a va cso ra
gyü mölcs és ke nyér.

A csa lá dok ön el lá tó ak vol tak,
ami azt je len tet te, hogy bolt ba igen
rit kán men tek vá sá rol ni. A rossz
idõ be áll tá val min den ház nál tele
volt a „spájz”. Lek vár, aszalt gyü -
mölcs, be fõtt, „disz nó sá gok”, min -
den, amit sa ját ke zû leg elõ tudtak
állítani. 

Gyak ran elõ for dult, hogy a lek -
vár fõ zés hez egy utca asszo nyai áll -
tak össze, mert reg gel tõl es tig, fel -
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vált va kel lett ke ver ni, mint pél dá ul a „cse te lek várt” (aty let wer je). Nagy 
üst ben fõz ték az ud va ron. A „cse tét” vagy is a gya log bo dza ter mé sét
szõ lõ pré sen át pré sel ték, a le vét az üst be önt öt ték és a ke let ke zõ ha bot
fo lya ma to san el tá vo lít va sok szor késõ es tig fõz ték (az egész fa lut el -
árasz tot ta az il la ta) ,amíg pa lac sin ta tész ta-sû rû sé gû nem lett. Cuk rot
nem tettek bele.  Kenyérdarabot késhegyre szúrva mártogatták csé szé -
bõl. 

Ün ne pi étel nek szá mí tott a ká posz tás gõz gom bóc. Kelt tész tá ból
gom bó co kat for máz tak. Egy na gyobb lá bos ban sa va nyú ká posz tát pá -
rol tak, két rész re oszt ot ták. A fe lé re rá he lyez ték a gom bó co kat, majd a
ká posz ta má sik fe lé vel le ta kar ták, fedõ alatt las sú tû zön to vább fõz ték.
Ma már ezer nyi vál to za ta van a gõz gom bóc nak, de Mekényesen a
káposztásnak volt hagyománya.
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NAGYHAJMÁS

NAGYHAJMÁS TÖRTÉNETE

Nagy haj más el ne ve zé se
a la kos ság sze rint a
hagy ma szó val van kap -
cso lat ban, ugyan is egy -
ko ron sok vad hagy ma
nõtt a kör nyé kén. A
Nagy elõ tag a szin tén
Ba ra nya me gyei Kis haj -
más tól való meg kü lön -
böz te tést is szol gál ja. A leg ko ráb bi ada tok sze rint elsõ ki rá lyunk ide jén
a Szen te-Ma gócs nem zet ség tu laj do na volt. A te le pü lést Hag mas né ven
Ká roly Ró bert ural ko dá sa alatt ke let ke zett ok le vél em lí ti elõ ször. A kö -
zép kor ban még Tol na me gyé hez tar to zott, tu laj do no sai rész ben az
Anya vá ri bir to ko sok vol tak, rész ben a gör gyé ni ko los tor. Az ak ko ri falu 
ma gyar la kos sá ga a tö rök hód olt ság ide je alatt tel je sen ki cse ré lõ dött.
A 17. szá zad vé gén la kói rá cok vol tak, az 1695-ös or szá gos össze írás
már Rác haj más ként em lí ti a te le pü lést. 1720 kö rül je lent meg újra a fa -
lu ban a ma gyar la kos ság, hi va ta lo san et tõl az idõ tõl tar to zik Ba ra nyá -
hoz. A te le pü lés ek kor a pé csi pá lo sok tu laj do ná ban volt. Bi zo nyít ha tó -
an az 1730-as évek ben je len nek meg itt a né met te le pe sek. 1742 –ben
egy-két ma gyar csa lá dot le szá mít va ki zá ró lag ka to li kus né me te ket ír tak 
össze a má go csi plé bá niá hoz tar to zó Haj má son, ahol egy ha rang láb
szol gál ta a hit éle tet. A 18 -20. szá zad ban Haj más a kör nyék leg gyor sab -
ban fej lõ dõ te le pü lé sei közé tar to zott. 1782–ben már két ta ní tó dol go -
zott itt, ami vi szony lag rit ká nak szá mí tott a me gyé ben. A né me tek, ma -
gya rok, hor vá tok mel lett már zsi dó ke res ke dõ csa lá dok is meg je len tek
a te le pü lé sen. Szá mos bolt, ipa ros, ma lom mû kö dött a fa lu ban, és az itt
élõk szí ve sen fog lal koz tak ál lat te nyész tés sel és föld mû ve lés sel. Utób bi 
mi nõ sé gét jel zi, hogy a falu pe csét jé re szõ lõ tõ két vés tek. 1862-ben
1039 la ko sá ból 363 volt né met aj kú, egy 1880-as ta nul mány vi szont
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már 808 né met, 160 szerb és 80 ma gyar la kost em lít. 1933-ban 1300-an
lak tak Nagy haj má son, im po záns, tor ná cos pa raszt há za ik, ame lyek hez
L-alak ban kap cso lód tak a gaz da sá gi épü le tek, ki fe je zett jó lét rõl árul -
kod nak.  A má so dik vi lág há bo rú és az azt kö ve tõ ki te le pí té sek azon ban
meg ti ze del ték a la kos sá got és a lé lek szám ban mára ne gye dé re fo gyat -
ko zott haj má si ak nak nehezebbé vált a szülõföldön való megmaradás. 
(For rás: www.nagy haj mas.hu; Me csek – Völgy ség – Hegy hát Úti -
könyv, Ba ran go lás a Me csek – Völgy ség – Hegy hát Út ja in 2013, Ki ad -
ja: Me csek – Völgy ség – Hegy hát Egye sü let, Dr. Fin ta Ist ván el nök)

NAGYHAJMÁS CÍMERE

A te le pü lés cí me ré nek szim bo li ká ja dí sze sen
ta nús ko dik múlt ról, je len rõl és jö võ rõl.  Nagy -
haj más cí me rén a csücs kös tal pú pajzs há rom
me zõ re osz lik. A pajzs kül sõ dí szí tõ kon túr ral
ren del ke zik. A há rom mezõ kö zül az el sõ ben,
kék hát tér ben két ezüst to rony ta lál ha tó. A köz -
ség evan gé li kus és ka to li kus kö zös sé gé nek egy -
sé gét, az össze tar tás fon tos sá gát szim bo li zál ja.
A má so dik me zõ ben a vö rös ala pon ezüst szí nû
hagy ma fej ta lál ha tó. A Nagy haj más név a ha gyo má nyok sze rint a hagy -
ma szó ból ered ez tet he tõ. Erre utal Dr. Er dõ di Gyu la „Nagy haj más köz -
ség tör té ne te” címû mun ká já ból vett idé zet: „Nagy haj más neve a ma -
gyar hagy ma köz név és nö vény név -s- kép zõs szár ma zé ká ból ve zet he tõ 
le. Va ló szí nû hagy má val, vad hagy má val be nõtt hely volt.” A “Nagy”
elõ tag a te le pü lés mé re te i re utal. A har ma dik, egye sí tett me zõ ben, arany 
hát tér ben zöld dom bok mu tat ják a köz ség fek vé sé bõl adó dó kör nye ze -
tet, ami alap ve tõ en be fo lyá sol ja e vi dék élet le he tõ sé ge it. A dom bok fe -
lett ezüst szí nû nap és hold lát ha tó. A nap 16 – nyolc egye nes és nyolc
hul lá mos - su ga rat tar tal maz. A dombok fölött ábrázolt nap és hold a
váltakozó napszakok jelképeként az idõ múlását és ezen keresztül
történelmi múltat, de egyben a község jövõjébe vetett hitet is jelképezi.

(For rás:
http://www.nem ze ti jel ke pek.hu/on kor many zat-nagy haj mas.shtml)
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LEGFONTOSABB JELLEMZÕK

Ba ra nya me gyé ben a Me csek észa -
ki elõ te ré ben fek szik a Ba ra -
nya-Tol nai domb ság hoz tar to zó
377 lel ket szám lá ló Nagy haj más,
mely a Ba ra nya zu gi nép raj zi kis táj
tag ja. Köz úti el ér he tõ sé ge Pécs tõl
Sás don ke resz tül a 66 – 65 sz., il -
let ve a 611 sz. út ból ki ága zó 6534
sz. és az eh hez csat la ko zó 6538 sz.
össze kö tõ úton, Má go cson ke resz tül le het sé ges. Te rü le te 1801 hek tár,
eb bõl a köz ség bel te rü le te 118 hek tár, kül te rü le te 1683 hek tár. Kö zi gaz -
ga tá si lag a Má go csi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal hoz tar to zik, a pol -
gár mes te ri hi va tal ki ren delt sé gi szin ten mû kö dik. A te le pü lés a Völgy -
ség kis táj hoz tar to zik, dom bor za ti adott sá ga it te kint ve vál to za tos ké pet
mu tat. A táj szer ke zet meg ha tá ro zó ele mei: a köz ség tõl Észak ra lévõ
Mé hész - pa tak Ke let – Nyu gat irá nyú völ gye, míg a víz vá lasz tón ve ze -
tett össze kö tõ út tól Dél re, a köz ség te rü le tén át fo lyó Haj más - árok, il -
let ve a köz igaz ga tá si te rü let nyu ga ti ré szén a Haj más - pa tak. A két
völgy kö zött Észak – Dél irány ba el he lyez ke dõ te le pü lést, észa ki har -
ma dá ban a ge rin cen futó össze kö tõ út sze li ket té. E met szés pont tól
észa ki és déli irány ba hú zó dó mel lék völgy be te le pült a köz ség. A kül te -
rü let hasz ná lat je len tõs ele me és egy ben a köz igaz ga tá si ha tá ron be lül
mû kö dõ leg na gyobb ál lat tar tó te lep a nem erõ pusz tai nyúl farm. A Mé -
hész – pa tak észa ki ol da lán a ko ráb bi év ti ze dek ben ala kult ki a Fro sau
(új te lep), mely kül te rü le ti la kott hely. A falu szer ke ze te a mor fo ló gi ai
adott sá go kat kö ve ti, en nek kö vet kez té ben a be épí tés töl csé res szer ke -
ze tû. A tör té nel mi leg ki ala kult te le pü lés va ló já ban egy ut cás volt, amely 
az idõk fo lya mán nyer te el mai for má ját. A köz ség in téz mé nyei a Fõ
utca men tén, egy más hoz vi szony lag kö zel he lyez ked nek el. Nagy haj -
más észa ki er dõs te rü le tei a tér sé gi öko ló gi ai (zöld) fo lyo só ré szét ké pe -
zi, mely táj kép vé del mi-, és Na tu ra 2000 te rü let is. A Nagy haj má si –
dom bok, mint Na tu ra 2000 te rü let jel lem zõ nö vény tár su lá sai a Pan non
cse res – töl gye sek. Bo ta ni kai szem pont ból is em lí tés re mél tó, a Na tu ra
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2000 te rü let ré sze ként, a Mé hész-pa tak völgye, annak víztõl függõ
élõhelyeivel.

Nagy haj más bel te rü le té re jel lem zõ, hogy rend kí vül gon do zott, sok
az ut cai nö vény ki ül te tés, a falu na gyobb ré sze fá sí tott. A te le pü lés rend -
kí vül ér té kes táji ele me ket hor do zó ré sze a te me tõ domb, a ke le ti domb -
há ton, ahon nan gyö nyö rû ki lá tás nyí lik a fa lu ra, és an nak táji kör nye ze -
té re il let ve a Me csek-hegy ség vo nu la ta i ra.A köz ség épí té sze ti ér té kei
kö zül az egy ko ri falu ka rak te rét õrzõ fé sûs be épí té si mód sze rint te le pí -
tett zárt ud va ros por ták eme len dõk ki. A há zak zöme hosszú tor ná cos,
fa ra gott osz lo pos, mí ves ki vi te le zé sû. Jel leg ze tes, és a fa lu ban még jól
meg fi gyel he tõ az un. “ke reszt paj tás” épí té si mód. A paj tá kat, is tál ló kat
a la kó ház után, arra me rõ le ge sen (ke reszt be) épí tet ték, és a la kó ház hoz
ha son ló an eze ket a mel lék épü le te ket is osz lo pok kal lát ták el. A Hegy -
há ton megbújó kis falucska azóta is megõrizte régi falusias jellegét, a
gyönyörû természeti környezet pedig csak fokozza a falu vonzerejét.

(For rás: Kör nye zet vé del mi Prog ram- Nagy haj más)
A te le pü lé sen az 1980-ban meg szûnt az ál ta lá nos is ko lai ok ta tás és

óvo da sem mû kö dik a 2009/10-es tan év óta.  Csa lá di Nap kö zi vi szont
mû kö dött az óvo da épületében.

A falu gyö nyö rû, egye dül ál ló ját szó tér rel büsz kél ked het, mely az
ÚMVP III. pá lyá za ton, 2010-ben ke rült fel újí tás ra, majd ki egész ült a
2012-ben lét re ho zott ren dez vény tér rel, amely sok ha gyo má nyos ren -
dez vény nek ad ott hont. Ilyen pél dá ul a Fa lu nap, a Ci vil Nap, a Né met
Nemzetiségi Nap, a Roma Nap, stb.

Nagy haj má son ko moly, 11 ka me rás tér fi gye lõ rend szer ke rült ki épí -
tés re szin tén pá lyá za ti for rás ból, azó ta a köz biz ton sá gi hely zet is je len -
tõ sen ja vult.
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INTÉZMÉNYEK

Nagy haj más Köz ség Ön kor mány za ta
A Má go csi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal hoz tar to zó Ön kor mány zat
ügy fél szol gá la ti szin ten mû kö dik a Nagy haj más, Fõ u. 35. szám alatt
lévõ Pol gár mes te ri Hi va tal ban.
7343 Nagy haj más Fõ u. 35.
Te le fon: 06-72/451-801
E-ma il: on kor many zat@nagy haj mas.hu

Pol gár mes ter: Mol nár Nor bert And rás
Al pol gár mes ter: Fo dor Lász ló
Jegy zõ: dr. Mor vay Kla u dia
Al jegy zõ: Jó nás Ist ván
Ügy in té zõ: Gel lén Eni kõ
Kép vi se lõ tes tü let to váb bi tag jai:
Hor váth Mik lós
Dana Já nos né
Ma to vits Zol tán

Nagy haj má si Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat
El nök: Fo dor Vik tó ria
El nök he lyet tes: Mik lós sy Ba lázs
Kép vi se lõ: Ker tész né Brandt Ber na dett

Nagy haj má si Roma Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat
El nök: Kóc zé An gé la
El nök he lyet tes: Kóc zé Lász ló

Mû ve lõ dé si Ház
A Mû ve lõ dé si Ház és a hoz zá
kap cso ló dó ren dez vény tér szol -
gál hely szí né ül a te le pü lés kul tu -
rá lis és egyéb ren dez vé nye i nek.
Ilyen pél dá ul a Far sang, az Ad -
ven ti Bar kács dél után, az Idõ sek
Nap ja, vagy akár a he ten kén ti
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tánc pró bák. Ugyan ak kor a falu la kos sá ga is szí ve sen tart ja itt a csa lá di
ün ne pe ket.
Cím: 7343 Nagy haj más, Fõ u. 43.

Könyv tár
A Pol gár mes te ri Hi va tal ban ka pott
he lyet a te le pü lés könyv tá ra, mely
1300 kö tet tel, 400 db köl csö nöz he tõ
dvd-vel, új sá gok kal,na pi la pok kal,
in ter ne te zé si le he tõ ség gel vár ja az
ér dek lõ dõ ket.
7343 Nagy haj más Fõ utca 35.
Nyit va tar tás: H – Sz – P: 11–13.30

SZOLGÁLTATÁSOK

Mári néni Ven dég há za
Mári néni Ven dég há za 2005. jú ni -
us 1-én nyílt meg Nagy haj má son.
A mai pan zió te rü le tén egy kor pa -
raszt gaz da ság mû kö dött, ami a há -
zi gaz da, Dr Ju ri sits Jó zsef gyer -
mek ko ri ott ho na volt. A fes tõi kör -
nye zet ben fek võ te le pü lé sen, ere -
de ti szép sé gé ben fel újí tott sváb la -
kó ház 4 ven dég szo bá val, 10 fõ fé -
rõ hellyel biz to sít kel le mes idõ töl -
tést, ki kap cso ló dást ven dé gei szá má ra az egész év fo lya mán. Fa lu si
kör nye zet ben, me leg, csa lá di as lég kör ben is mer ked het nek meg a ven -
dé gek a fa lu si élet mód dal, az év sza kok nak meg fe le lõ pa rasz ti mun kák -
kal, ál lat és nö vény gon do zás sal, va la mint a sváb népi kul tú ra em lé ke i -
vel.
7343 Nagy haj más, Fõ u. 24. Te le fon:72/451- 828
E-ma il: info@ma ri ne ni ven deg ha za.hu
Hon lap: www.ma ri ne ni ven deg ha za.hu

118



119

Hárs fa Be té rõ, Do hány bolt
Mel li 2008 Kft
7343 Nagy haj más, Fõ u. 29.
Üz let ve ze tõ: Mel li Ra mó na
Tel.: 20/336-4968

Ve gyes bolt
7343 Nagy haj más, Fõ u. 120.
Üz let ve ze tõ: Hor váth Csa ba
Tel.: 72/451-802

Mini ABC
7343 Nagy haj más, Fõ u. 86.
Üz let ve ze tõ: Gitt né Bu zás Gyön -
gyi
Tel.: 72/451-818

Fa ki ter me lés, ér té ke sí tés
7343 Nagy haj más, Má go csi u. 5.
Kle isz né Pis kár Tí mea
Tel.: 20/427-7978

Fa ke res ke de lem
7343 Nagy haj más, Fõ u. 49.
Glo i ber Hen rik né
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Drüsz ler Gá bor és Gel lén Eni kõ
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CIVIL SZERVEZETEK

Nagy haj má son négy ak tív ci vil szer ve zet mû kö dik: az „Õszi Ki ke rics"
Fa lu szé pí tõ Egye sü let,a Nyug dí jas Egye sü let, a Sport Egye sü let és a
Pol gár õr Egye sü let, me lyek, mint alul ról jövõ kez de mé nye zé sek a köz -
ség la ko sa i nak ér de ké ben te vé keny ked nek.

„Õszi Ki ke rics”Fa lu szé pí tõ Egye sü let
El nök: Hor váth Mik lós
Az egye sü let an nak ér de ké ben te vé keny ke dik, hogy a fa lu nak mi nél
szebb ar cu la ta le gyen park gon do zás sal, vi rá go sí tás sal.
A Fa lu szé pí tõ Egye sü let min den év ben meg hir de ti a „Vi rá gos Por ta” la -
kos sá gi ver senyt és át ad ja a „Vi rá gos por ta” dí jat. Pá lyá za ti for rás se gít -



sé gé vel az egye sü let hoz zá já rult a Táj ház fel újí tá sá hoz, il let ve a 7 ka -
me rás rend szer ki épí té sé hez is.

Nagy haj má si Pol gár õr Egye sü let
El nök: Fo dor Lász ló
Az egye sü let alap cél ja sze rint õr kö dik a te le pü lés biz ton sá ga ér de ké ben 
szo ros együtt mû kö dés ben az ön kor mány zat tal, a rend vé del mi szer vek -
kel és a la kos ság gal.  A kö zös ség va la mennyi ren dez vé nyén biz to sít ják
an nak za var ta lan le bo nyo lí tá sát.

Nagy haj má si Nyug dí jas Egye sü let
El nök: Glo i ber Já nos né
Az egye sü let cél ja a falu idõs ko rú 
la kos sá gá nak, va la mint az in nen
el szár ma zott, de a köz ség hez to -
vább ra is szo ro san kö tõ dõ nyug -
dí ja sok egy ség be tö mö rí té se.
Olyan prog ra mok, ren dez vé nyek
szer ve zé se, mely se gít a men tál is
és fi zi ká lis egész ség meg õr zé sé -
ben. A he lyi nyug dí ja sok ér de ke i -
nek kép vi se le te. Kap cso la tok ki -
épí té se és fenn tar tá sa más ha son ló cé lo kat meg fo gal ma zó szer ve ze tek -
kel. Cél ja ik meg va ló sí tá sa ér de ké ben heti rend sze res ség gel szer vez nek
klub dél utá no kat. Rend sze re sen részt vesz nek a falu ren dez vé nye in, se -
gít sé gük re min dig szá mí ta ni lehet.

Nagy haj má si Sport Egye sü let
El nök: Her mesz né Brandt Re ná ta
Az egye sü let cél ja a falu la kos sá gá -
nak rend sze res test moz gás ra, spor -
to lás ra, ez zel együtt egész sé ges
élet mód ra tör té nõ ösz tön zé se. A
spor to lás hoz való alap ve tõ fel té te -
lek meg te rem té se. Meg fe le lõ fel sze -
re lés, esz kö zök biz to sí tá sa a spor -
tol ni vá gyók nak. Rend sze res sport -
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ra, egész sé ges élet mód ra ne ve lés. Az em be rek ben a rend sze res moz gás
szük sé ges sé gé nek tu da to sí tá sa.
Az egye sü let ál tal szer ve zett, im már ha gyo má nyos sá vált Ci vil Napi
Fõ zõ ver seny egy re na gyobb nép sze rû ség nek ör vend a mik ro tér ség ben.
A fo ci pá lya mel lett ki ala kí tott pi he nõ park, il let ve a ren dez vény té ren
hasz nált szín pad is a Sport Egye sü let nek kö szön he tõ, mely pá lyá za ti
for rás ból va ló sult meg.

HELYI ÉRTÉKEK

Temp lo mok
A fa lu ban két temp lom ta lál ha tó,
egy ka to li kus és egy evan gé li kus.
A ka to li kus temp lom mos ta ni sek -
res tyé je ál lí tó lag a XII. szá zad ban
épült, ami kor te me tõ ká pol na le he -
tett. Majd 1836-ban Ne pu mu ki
Szt. Já nos tisz te le té re épí tet ték
hoz zá a temp lo mot, így nyer te el
mai for má ját.

A temp lom ol tár ké pe az utol só Dorf me is ter-kép, me lyet a mû vész
már nem is fe jez he tett be.

Csi bi Imre apát he ten te szent mi sét, ha von ta li tá ni át tart a ka to li kus
hí võk szá má ra.A ma rok nyi re for má tus hí võ nek ha von ta egy al ka lom -
mal tart is ten tisz te le tet a Kom ló ról ki já ró Kiss Lász ló tisz te le tes úr. A
re for má tus egy ház kö zös ség nek a fa lu ban nincs temp lo ma, na gyobb ün -
ne pe i ket, keresztelõket az evangélikus templomban tartják.

Az evan gé li kus temp lo mot 1928-ban épí tet ték. A kör nyé ken ez az
egyet len olyan temp lom, mely nek ol tár ké pén Jé zus fel tá ma dá sa lát ha -
tó. A szép, egy sze rû bel sõ vel ren del ke zõ temp lom éke, a még ma is jól
mû kö dõ Angs ter or go na.  A temp lom ban két he ten te tart is ten tisz te le tet
Koskai Erzsébet evangélikus lelkész.
(For rás: www.nagy haj mas.hu)
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Táj ház
A há zat 1914-ben épí tet ték a ba ra nya- tol nai domb ság jel leg ze tes sváb
épí té sze ti for má já ban. Az ut cá ra me rõ le ges a la kó ház, ke reszt be van a
gaz da sá gi épü let ben ne a paj ta és az is tál ló. A la kó ház épí té si anya gát
te kint ve a láb azat ter més kõ és tég la, a fa lak vá lyog és vert fal.
A mennye zet fa ge ren dás, vik lis. A la kó ház ra jel lem zõ az ut ca fron ton
két ab lak és egy ajtó a fo lyo só vé gén.
A fo lyo sót fa ra gott fa osz lo pok tart ják, 
az ab la ko kon kí vül zsa lu gá ter ta lál ha -
tó.  A mel lék épü let re jel lem zõ, hogy
min dig tég lá ból épült, szé les paj ta ka -
pu val. A csa lád nál az ér té ket a föld és
az is tál ló ban ta lál ha tó ál la tok je len tet -
ték. A ház nál lévõ is tál ló ban két pár ló, 
hét te hén, két csi kó és ti zen két nö ven -
dék jó szág fért el. Min den por tán ásott kút volt, ami az em be rek és az ál -
la tok el lá tá sát szol gál ta. A ház 2007-ben ke rült az ön kor mány zat tu laj -
do ná ba. Azon há zak egyi ke, ame lyen az el múlt 70 év so rán sem mi lyen
áta la kí tás nem tör tént. A meg vá sár lást kö ve tõ en kü lön bö zõ pá lyá za tok
se gít sé gé vel az ön kor mány zat igye ke zett fel újí ta ni és meg õriz ni eredeti 
állapotában.

 A la kos ság se gí tett a be ren de zés ben
és hasz ná la ti esz kö zö ket bo csá tot ta a táj -
ház ren del ke zé sé re.  Je len leg egy be ren -
de zett kony ha és tisz ta szo ba va la mint
még két he lyi ség ta lál ha tó ben ne. Ki ala -
kí tás ra ke rült to váb bá egy ren dez vény te -
rem, ahol kü lön bö zõ ese mé nye ket, töb -
bek kö zött a Né met Nem ze ti sé gi Ön kor -

mány zat ha gyo mány õr zõ disz nó vá gá sát tart ják. A 2012-es fa lu na pon
nagy sikerrel „német lakodalmast” adtak elõ a községben élõ lakók. 

A táj ház ban meg ta lál ha tó egy ere de ti sváb, fe ke te meny asszo nyi
ruha. A ru há nak kü lön tör té ne te van. Ere de ti tu laj do no sa Wolf Mi hály -
né, szü le tett Wolf Ka ta lin (a va gyon mi att uno ka test vé ri há zas ság volt)
eb ben a ru há ban kö tött há zas sá got 1934-ben. A férj a II. Vi lág há bo rú -
ban el tûnt. Wolf Mi hály nét és csa lád ját 1948-ban ki te le pí tet ték a va la -
mi ko ri NDK te rü le té re. A 20 ki lós ba tyu ban he lyet ka pott a meny asszo -
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nyi ruha is. A ruha a csa lád ki ha lá sá ig félt ve õr zött kincs ma radt, amit
bi zo nyít a je len le gi ál la po ta. A falu test vér te le pü lé sé ben nya ra ló di á kok 
hoz ták is mét Nagy haj más ra, több ru ha ne mû vel együtt. Ezek után ke rült 
a Táj ház ba. A ruha az 1930-as évek ele jén ké szült, a nagy haj má si szo -
ká sok nak meg fe le lõ en fe ke te anyag ból, se lyem bõl. Itt is lát ha tó a sváb
la kos ság spó ro lá sa, mi vel ezt a fe ke te ru hát egyéb ün ne pek al kal má val

is fel húz hat ta a tu laj do no sa. A fa lu ház
ud va rán ta lál ha tó kö csög fa ré gen nem
dísz ként szol gált, ha nem az el mo sott
edé nye ket szá rít ot ták és tá rol ták ilyen
fán. Min den na pi hasz ná la ti esz kö zök
vol tak. A te jes kan ná ban szál lít ot ták a
csar nok ba a te jet azok a gaz dák, akik -
nek fe jõs te he nük volt. Reg gel és este
fe jés után meg szûr ve kan nák ba téve

vit ték a lá nyok, asszo nyok a csar nok ba. Az ott hon ma radt te jet kö csög -
be szûr ve fel ál lít ot ták, azaz áll ni hagy ták egy pár na pig. Eb bõl ké szült a
tej föl, túró, az aludt tej és a vaj. A táj ház hoz tar to zó is tál ló is régi esz kö -
zök kel van be ren dez ve. A pa rasz ti gaz da ság szük sé ges dol gai ta lál ha tó -
ak itt pl.: szõtt zsá kok és a ken der fel dol go zás esz kö zei. A zsá ko kat mo -
no gram mal vagy tel jes név vel lát ták el. A téli hó na pok mun ká i hoz
tartozott a vászon szövése, amit az asszonyok varrtak meg. Így ké szül -
tek a ruházati, a lepedõ, szalmazsák, asztalterítõ stb. anyagai.Az is tál ló -
ban található még több típusú kukorica morzsoló, répadaráló, szecs ká -
zó, kötélfonó tiloló stb, és különbözõ kézi szer szá mok.
(For rás:http://www.su li net.hu/orok seg tar/data/ma gya ror sza gi_nem ze -
ti se gek/ne me tek/nagy hajmas/nagy haj ma si_taj haz/nagy haj mas.htm)

A táj há zat az ön kor mány zat
pá lyá za ti for rás ból 2008 – 2010
kö zött fel újí tot ta, meg õriz ve az
épü let ere de ti sváb jel le gét.  A
gaz dag gyûj te mény meg õr zé se
és be mu ta tá sa mel lett az ön kor -
mány zat fo lya ma to san fej lesz ti
a táj ház nyúj tot ta szol gál ta tá si
le he tõ sé ge ket, úgy, mint kon fe -
ren cia te rem, rendezvénytér, szál lás hely, szabadtéri ke men ce stb.
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Hõ sök köny ve
A könyv az I. vi lág há bo rú ban el esett nagy haj má si ka to nák fel tárt ada ta -
it tar tal maz za, rend sze re zi a kö vet ke zõk sze rint: fény kép, név, fog lal ko -
zás, szü le té si hely, idõ, ha lá lo zá si hely, idõ, nem ze ti sé ge, val lá sa, be vo -
nu lás idõ pont ja, ala ku lat meg ne ve zé se, be ve tés he lye, el esés he lye, ha -
lál oka, sír já nak fel tá rá si he lye. A könyv a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
meg te kint he tõ.

Nagy haj má si Fú vós ze ne kar
Há bich Kon rád 1956-ban ala pí tot ta a Nagy haj má si 
Fú vós ze ne kart. Ele in te nyol can ze nél tek. Egy év
múl va lét szá muk ki lenc re gya ra po dott és ennyi en
is ma rad tak 1977-ig. La ko dal mak ban, bá lok ban,
tár sa dal mi ese mé nye ken, ese ten ként egy há zi al -
kal mak kor vagy te met ke zé se ken is sze re pel tek.
Ba ra nya, So mogy, Tol na me gye szá mos te le pü lé -
sén for dul tak meg ezen idõ szak alatt. A Pé csi Rá -
dió nem ze ti sé gi stú di ó já ban há rom al ka lom mal
ké szült ve lük fel vé tel, ame lye ket a mai na pig su gá -
roz nak. A falu mél tán büsz ke az egy ko ri hí res fú -
vós ze ne kar ra, tisz te le tük re 2016. ok tó ber 29-én

em lék táb la ke rült ki he lye zés re a táj ház ba, me lyet pá lyá za ti for rás ból a
Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat biz to sí tott együtt mû köd ve Nagy -
haj más Köz ség Ön kor mány za tá val. A meg em lé ke zé sen részt vet tek az
egy ko ri ze ne kar tag ja i nak le szár ma zot tai, így Há bich Kon rád fia is, aki
mél tón em lé ke zett meg édes ap ja és a ze ne kar mun kás sá gá ról. 
(For rás: Nagy haj más Köz ség Ön kor mány za ta)
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Régi tûz ol tó ko csi
A Pol gár mes te ri Hi va tal ud va rá ban szé pen
fel újí tott ál la po tá ban meg ta lál ha tó a te le pü -
lés egy kori tûz ol tó ko csi ja.

ÉRDEKESSÉGEK

A falu egyik szü lött jé nek, Bog nár Papp Ir én nek a no vel lá ja szép le írást
ad a régi szép idõk rõl.  

Me se be li kis fa lucs ka
Volt az idõk ten ge ré ben nem is olyan rég, egy me se be li kis fa lucs ka. Ut -
cái úgy ágaz tak szét, mint egy te re bé lyes szép sze der fa. (Ma gá nyos há -
zam nak ud va rát õriz te ez a sze líd, dús lom bú fa, mely nek ki vá ga tá sa oly 
fáj dal ma san érin tett. De ez egy má sik tör té net.) Sok szer teá ga zó ut cács -
ká ját a falu népe ne vez te el. Az egyi ket Tol las ut cá nak hív ták, a má si kat

Fro sa u nak, a har ma dik táj rész volt a
To kaj, még a kö vet ke zõ Sus nya.
Mind egyik nek volt ma gya rá za ta, mert 
az em be rek „csak úgy” nem ne vez tek
el sem mit és sen kit. A Tol las utca a le -
ge lõ mel lett volt, ahol min den ki tar tott 
li bát, és toll fosz tás ide jén az ut cá ra is
ju tott a puha fe hér pely hecs kék bõl.

Fro sau, vagy is a bé kás utca egy ha las tó kö ze lé ben fe küdt, ez volt a
nagy haj má si- me kény esi ha las tó, ter mé sze te sen sok hal lal és sok bé ká -
val.

Eb ben a fa lucs ká ban él tem kis lány ko ro mat szü le té sem tõl (bár a
dom bó vá ri szü lõ ott hon ban szü let tem) to vább ta nu lá so mig. Ez a szü lõ -
fa lum. Hála Is ten nek még ma is ide járok haza a szüleimhez. 

A ko rom be li gye re kek kel meg ta nul tuk az ak ko ri já té ko kat, osz toz -
tunk azok ban az apró ka lan dok ban, me lyek re le he tõ sé günk nyílt. Meg -
is mer tük a falu va la mennyi házát és minden lakóját.
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Ap rócs ka ko runk ban óvo dá ba jár tunk.
Nem volt nagy tár sa dal mi kü lönb ség köz -
tünk, ezért je len tõs rang be li dif fe ren ci ál -
ódást sem tar tot tunk. Jó paj tá sok vol tunk,
per sze ki sebb „ba ba ru ha- ci vó dá so kat”
azért át él tünk. Mi még is mer tük a ke men -
cét, me lye ket ak ko ri ban bon tot tak le leg -
több ház ban, is mer tük a nyi tott ké mé nyû
nyá ri kony há kat, a ra kott spar hel tot, és bár
a há za ink ban már égett a vil lany, de a nyá ri kony hák ban még a kü lön le -
ges han gu la tú pet ró le um lám pa vi lá gí tott. Kez det ben tek nõ ben mos tak
anyá ink, majd a fa és bá dog tek nõ ket fel vál tot ta a tár csás mo só gép, s a
Fló ra mo só szap pant az „Asszony di csé ret” mo só por. Az tán meg je lent a 
te le ví zió. Elõ ször a Ta nács há zán, ide men tünk nagy apám mal meg néz ni
a cso da do bozt, majd a bol tos ék is vet tek, és mi sem ma rad hat tunk le.
Ott tün dö költ a „Ta vasz” a kony hánk ban 1946. de cem ber 6-án hozta a
Mikulás. Összeszedtük valamennyi székünk és samedlink, hogy mind -
annyi an kényelmesen nézhessük a Tenkes ka pi tá nyát. 

Kis is ko lás ként meg is mer het tük a kö zös szü re te ket, ku ko ri ca fosz tá -
so kat, ki rán du lá so kat. Em lé ke ze tes ma radt szá mom ra, hogy egyik ilyen 
ku ko ri ca csu má zás köz ben uno ka bá tyám mu tat ta meg a vi rág zó csil la -
gos ég csillagképeit.

A ci gá nyok ak kor még a fa lun kí vül él tek, nagy alá zat tal jár tak kol -
dul ni a fa lu ban, és soha sem mit nem kel lett el zár ni, el dug ni elõ lük. Sen -
ki nek nem tûnt el semmilyen értéke.

Tu dom, bár mit is me sé lek, ér de kes csak az új ge ne rá ci ó nak le het,
mert akik eb ben a kor ban szü let tek, azok nak is me rõs min den, ami rõl
szó lok, eset leg nosz tal gi át éb resz te nek szí vük ben ezek a so rok. Hi szen
mi énk vol tak a tág sza bad me zõk, a gyer mek kor fel fe de zõ cso dái, a
meg is me rés vég te len tár há za. A vi lág egy parányi tiszta kapuja nyílt ki
itt számunkra.

Ta ní tó ink, ta ná ra ink olyan ba tyut köt öt tek há tunk ra, me lyet szü le -
ink kel együtt pa kol tak meg az õszin te ség kris tály ví zé vel, a tisz tes ség
al má já val, a be csü le tes mun ka ha mu ban sült po gá csá já val. Mi li ke ta ní -
tó néni már az ég bõl néz ben nün ket, Kal ten bach Ádám igaz ga tó úr kol -
le gá i val éle tet, erõt, színt vitt a fa lu ba. A falu egyik kis há zá ban la kott a
Gye nei Jós ka tanító bácsi, aki nagyon szépen játszott tangóharmonikán.
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Gyer mek ko runk éve i ben les tük meg elõ ször a haj na li ha rang szó val
kelõ na pocs kát, a to jás ból ki bú vó kis csi bék vi lág ra jöt tét. Itt döb ben -
tünk rá, hogy az „eme le tes tyúk”, aki ci pe li a ka kast, tu laj don kép pen
mit csi nál, és a „ku tya la ko da lom” is ha son ló eh hez. Akar va- aka rat lan
meg lát tuk, ho gyan szü let nek a kis ci cák, a kis bá rá nyok, a bor jú, a kis -
csi kó, mi ként el lik a koca. S nem csu pán az ál la tok vi lág ra jö ve te lét lát -
hat tuk, de megtapasztaltuk életük, s elpusztulásuk is nemegyszer.

Há nyas vagy? Öt ven egyes? Ked ves osz tály tár sa im, akik szét szó ród -
tunk a vi lág ban, ha néha ha za me gyünk, lás suk új ból a gyer mek kor
arany me zõ it, hall juk a ha rang szó bal la dá ját, az eltûnt idõt.

Bi zony, az em be ri élet leg szebb pil la na ta it: a pa tyo lat gyer mek kort s
a tisz ta if jú sá got hagytuk itt. 

S eb ben a me se be li kis fa lucs ká ban áll a: Fe hér Há zacs ka
Bog nár Papp Irén

Test vér te le pü lés Né met or szág ban
Nagy haj más na gyon jó kap cso la tot ápol a Né met or szá gi Mühl bach
nevû test vér te le pü lé sé vel.  A Sach sen tar to mány ban ta lál ha tó fes tõi te -
le pü lés kö zi gaz ga tá si lag Fran ken berg hez tar to zik. A Nagy haj más Köz -
ség Ön kor mány zata, il let ve a Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat kép -
vi se lõi már több al ka lom mal ki lá to gat tak Fran ken berg leg na gyobb ren -
dez vé nyé re. Kü lön meg tisz te lõ volt a nagy haj má si ak szá má ra, hogy a
2016-os év ben Mühl bach is ren de zett fa lu na pot a ma gyar or szá gi min tá -
ra, ugyan is Né met or szág ban a kis te le pü lé se ken nem jel lem zõ ez a
rendezvény.

Né met Tá bor
Mühl bach nak kö szön he tõ en
im már 7 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.

A nem zet kö zi if jú sá gi tá bor 
ál la mi for rás ból és szpon zo -
rok se gít sé gé vel va ló sul meg,
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s min den év ben kb. 80 fõ né met, ma gyar, cseh és len gyel gye rek tá bo -
roz hat.Min den év ben szí nes prog ra mok kal, spor to lá si le he tõ sé gek kel,
mú ze um- és városlátogatással várják gyerekeinket.

Az ön kor mány zat ter vei kö zött sze re pel, 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 nemzetközi tábor. 

Kéz mû ves ha gyo má nyok
A fa lu ban még ma is él nek a kéz -
mû ves ha gyo má nyok (ko sár fo nás,
söp rû kö tés, ko ron go zás…) és he -
lyi íze ket is meg le het ta lál ni.

Eze ken kí vül a te le pü lé sen több
né met, bel ga, hol land és finn csa -
lád is él, akik ak tí van részt vesz nek 
a kö zös ség éle té ben, sa ját ha gyo -
má nya ik be mu ta tá sá val szí ne sí tik
a he lyi ren dez vé nye ket.

 SPORT 

A Nagy haj má si Sport Egye sü let ke re té ben tör té nik a falu sport éle té nek
szer ve zé se:
A szer ve zet 2007 – 2010 kö zött ren de zett nagy si ker rel ama tõr rally
ver se nye ket Nagy haj más kül te rü le tén.  A ver seny nagy nép sze rû ség nek 
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ör ven dett, a kör nye zõ te -
le pü lés rõl sok ér dek lõ dõ
lá to ga tott Nagy haj más ra. 

A te le pü lés nek van egy 
te het sé ges fi a ta lok ból
álló fo ci csa pa ta, aki ket
már tá vo labb ra is el hív -
nak, és már Mik ro tér sé gi
Fo ci ku pát is szervezett a
település. 

A Sport Egye sü let ke re té -
ben mû kö dik a Hap py Hens
Nagy haj má si Co unt ry Tánc -
cso port, mely 2009 ok tó be -
ré ben ala kult. A va gány,
laza, könnyed vad nyu ga ti
han gu la tot idé zõ tánc és a
ma gá val ra ga dó zene va ló já -
ban jól meg kom po nált, pre -
cíz ko re og rá fi át ta kar.  A
tánc cso port fõ ként a tér ség -
ben vál lal fel lé pé se ket, de

már több al ka lom mal si ker rel sze re pelt az Or szá gos Li ne dan ce és Co -
unt ry Fesz ti vá lon is. Bõvebb információ a tánccsoport honlapján:
http://happyhens.uw.hu/

2011– tõl éven te 2 al -
ka lom mal 10, il let ve 20
km-es gya log tú rán ve het -
nek részt az ér dek lõ dõk.

Az õszi  túra Lo vas
Szi lárd em lé ké re szer ve -
zõ dik, na gyon nép sze rû
szû kebb és tá gabb kör ben 
is. Reg gel 8- kor in dul a túra a nagy haj má si kul túr ház ból, a fa lut el -
hagy va és Fros cha ut érint ve gyö nyö rû ter mé sze ti kör nye zet ben Me ké -
nye sen át jut hat nak vissza a 20 km-t vállaló túrázók Nagyhajmásra. 
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KÖZÖS ÜGYEINK

KÖZÉRDEKÛ TUDNIVALÓK

AHOL ÜGYEINKET INTÉZHETJÜK

Köz hi va ta lok:

Ba ra nya Me gyei Kor mány hi va tal 
Hegy há ti Já rá si Hi va tal
Te le pü lé se ink kö zül Má gocs, Al só mo cso lád, Nagy haj más és Me ké -
nyes tar to zik a Hegy há ti Já rás hoz.
Já rá si ve ze tõ: dr. Ka ra kán Béla
Cím: 7370 Sásd, Dó zsa György u. 32.
Tel: 72/795-718
E-ma il: hagy hat.ja ras@ba ra nya.gov.hu

Ba ra nya Me gyei Kor mány hi va tal
Kom lói Já rá si Hi va tal
Te le pü lé se ink kö zül Bi kal tar to zik a Kom lói Já rás ba.
Já rá si ve ze tõ: dr. Hessz Gab ri el la
Cím: 7300 Kom ló, Vá ros ház tér 3.
Tel: 72/795-044
E-ma il: kom lo.ja ras@ba ra nya.gov.hu

7

Az ügy in té zés meg könnyí té se ér de ké ben (ügy tí pu sok, jog sza bá lyok,
nyom tat vá nyok, szol gál ta tá sok) ér de mes a kor mány hi va ta lok we bol -
da lán tá jé ko zód ni: www.kor many hi va tal.hu/hu/ba ra nya
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Ügy in té zés, el ér he tõ sé gek:

Hi va tal Cím, nyitvatartás Szol gál ta tá sok, telefonszámok

Hegy há ti
Já rá si Hi va tal
Kor mány ab lak

Osz tály

7370 Sásd,
Dó zsa György u. 32.

Ügy fél fo ga dás:
H: 7:00-17:00
K: 8:00-12:00
Sz: 8:00-16:00
Cs: 8:00-18:00
P:8:00-12:00

Tel: 72/795-718
E-ma il:

hegy hat.ok many@ba ra nya.gov.hu
Fél fo ga dás te le fon szá mai:

Sze mé lyi iga zol vány, vál lal ko zás:
72/795-382, 72/795-383

Kor mány ab lak köz pon ti szám:
72/795-718
Gép jár mû:

72/795-270, 72/795- 384
Ve ze tõi en ge dély: 72/795-383

Sze mé lyi iga zol vány, lak cím iga zol -
vány: 72/795-382, 72/795- 383

Hegy há ti
Já rá si Hi va tal

Ha tó sá gi Osz tály
Ki ren delt sé ge

Má gocs

7342 Má gocs,
Sza bad ság u. 39.
Ügy fél fo ga dás:
H: 8:00 – 16:00
K: 8:00 – 12:00
Sz: 8:00 – 16:00
Cs: 8:00 – 12:00
P: 8:00 – 12:00

Tel: 72/451-110/17
E-ma il:

samu.ber na dett@ba ra nya.gov.hu
A Má go csi Ki ren delt sé gen az aláb bi

ügyek in téz he tõk:
Ak tív ko rú ak el lá tá sa

Köz gyógy el lá tás
Ápo lá si díj

Egész ség ügyi szol gál ta tás
Idõs ko rú ak já ra dé ka

Kom lói
Já rá si Hi va tal
Kor mány ab lak

Osz tály

7300 Kom ló,
Vá ros ház Tér 3.
Ügy fél fo ga dás:
H: 7:00-17:00, 
K: 8:00-12:00, 
Sz: 8:00-17:30, 
Cs: 8:00-18:00, 
P: 8:00-12:00

Tel: 72/795-063
E-ma il:

kom lo.kab@ba ra nya.gov.hu

Kom lói
Já rá si Hi va tal
Fog lal koz ta tá si

Osz tály

7300 Kom ló,
Baj csi- Zs. u. 9/1.
Ügy fél fo ga dás:
H: 8:00-12:00
K: 8:00-15:30 
Sz: 8:00-12:00
Cs: 8:00-15:30
P: 8:00-10:00

Tel: 72/582-300
Ema il:

kom lo.fog lal koz ta tas@ba ra -
nya.gov.hu
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Hi va tal Cím, nyitvatartás Szol gál ta tá sok, telefonszámok

Kom lói
Já rá si Hi va tal
Föld hi va ta li

Osz tály

7300 Kom ló,
Be rek u. 3.

Ügy fél fo ga dás:
H-Sz: 8:00 - 15:00
K- Cs: 8:00 - 12:00

P: 8:00-11:00

Tel: 72/483-110
E-ma il:

kom lo.fold hi va tal@ba ra nya.gov.hu

Nem ze ti Ag rár -
gaz da sá gi Ka ma -

ra
Fa lu gaz dász

Kör zet köz pont

7342 Má gocs, 
Sza bad ság u. 39.

7345 Bi kal,
Zrí nyi u. 2.

Ügy fél fo ga dás:
Má gocs:

H- K-Sz: 8:00-16:00
P: 8:00-12:00

Bi kal:
K: 10:00-11:00

Tel: 30/329-2881
70/436-1210

E-ma il:
ne mes.bal azs@nak.hu

Toth.Zsu zsan na@nak.hu

NAV
Kom lói

Ki ren delt sé ge

7300 Kom ló,
Pé csi u. 1.

Ügy fél fo ga dás:
H-Sz: 8:00-12:00

13:00-15:30
Cs: 12:00-15:30
P: 8:00-12:00

Tel: 72/485-925

NAV
Tol na Me gyei

Adó igaz ga tó sá ga
Dom bó vá ri

Ki ren delt ség

7200 Dom bó vár,
Be ze rédj u.14.
Ügy fél fo ga dás:

H-Sz: 8:00-12:00
13:00-15:30

Cs: 12:00-15:30
P: 8:00-12:00

Tel: 74/461-240

Má go csi Pos ta

7342 Má gocs,
Jó zsef At ti la u. 54.

Nyit va tar tás:
H-P: 8:00-16:00

Tel: 72/451-160
Fax: 72/451-154
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Rend õr ség, pol gár õr ség

Hi va tal Cím, nyit va tar tás Te le fon szá mok, E-mail

Kom lói
Rend õr ka pi tány ság

Rend õr ka pi tány:
Dr. Vác zi Ist ván

r. ez re des

7300 Kom ló,
Be rek u. 10.

Tel: 72/504-400
E-ma il:

vac zii@ba ra nya.po li ce.hu

Sás di Rend õr õrs
Õrs pa rancs nok: Csir ke

Csa ba
r. al ez re des

7370 Sásd,
Rá kóc zi u. 41.

Tel: 72/475-313
E-ma il:

csir kecs@ba ra nya.po li ce.hu

Kör ze ti Meg bí zott
Iro da, Sásd

Kör ze ti meg bí zott:
Futó Sza bolcs r.zls

7370 Sásd,
Szent Imre út 12.

Tel: 72/475-313

Kör ze ti Meg bí zott
Iro da, Má gocs

Kör ze ti meg bí zot tak:
Pé ter Vik tor c.r.zls.

Po tyon di Gá bor c.r.ftzls.
Ró zsár Ti bor c.r.zls.

7342 Má gocs,
Jó zsef At ti la u. 9.

72/451-109
30/819-2270
30/639-1859
20/404-1501

E-ma il:
ma gocs.po li ce@gma il.com

Kör ze ti Meg bí zott
Iro da Egy há zas ko zár

Kör ze ti meg bí zott:
Mül ler György c.rzls.

7347
Egy há zas ko zár,

Ti nó di u. 59.
Tel: 30/218-4806

Al só mo cso lá di Pol gár õr 
Egye sü let

El nök: Csil lik Lász ló

7345 Al só mo cso lád,
Rá kóc zi u. 21.

Tel.: 72/451-749
30/511-2128

Má go csi Pol gár õr
Egye sü let

El nök: Mi há lyi Jó zsef

7342 Má gocs,
Sza bad ság u. 33.

Tel.: 72/451-559
20/958-4086

Nagy haj má si Pol gár õr
Egye sü let

El nök:Fo dor Lász ló

7343 Nagy haj más,
Fõ u. 44.

Tel: 20/565-5008
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Is ko lák, óvo dák:

Hi va tal Cím, nyit va tar tás Te le fon szá mok, E-mail

Hegy há ti Ál ta lá nos
Is ko la és Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko la
In téz mény ve ze tõ:
Enye di Gá bor né

7342 Má gocs,
Sza bad ság u. 7.

Tel: 72/451-128
Ema il:

amk@alt isk-ma gocs.su li net.hu

Egy há zas ko zá ri Bi ka li
Ál ta lá nos Is ko la
In téz mény ve ze tõ:

Ma kai Va lé ria

7347 Egy há zas ko zár,
Rá kóc zi u. 56.

7346 Bi kal,
Rá kóc zi u. 3.

Tel: 72/559-008
       72/459-111

E-ma il:
alt isk-eko zar@fre e ma il.hu

Má go csi Bok ré ta Óvo da
Ve ze tõ:

Ju ri sits Jó zsef né

7342 Má gocs,
Temp lom tér 2.

Tel:72/451-122
E-ma il: 

ovo da@ma gocs.hu

Egy há zas ko zár-
Bi kal Egy sé ges

Óvo da- Böl csõ dé je
Ve ze tõ: Ste in Mó ni ka

7347 Egy há zas ko zár,
If jú ság u. 36/A

7346 Bi kal,
Rá kóc zi u. 13.

Tel: 72/459-113
72/459-349

Má go csi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal
Szék he lye: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 39.
Te le fon: 72/ 451-110
Fax: 72/ 560-019
E-ma il: pmhi va tal@ma gocs.hu

Jegy zõ: dr. Mor vay Kla u dia
Te le fon: 72/ 451-110/14
E-ma il: jegy zo@ma gocs.hu

Má gocs, Al só mo cso lád, Nagy haj más és Me ké nyes a Má go csi Kö zös
Ön kor mány za ti Hi va tal hoz tar to zik.

Hi va ta lok ügy fél fo ga dási rend je:

Al só mo cso lád Nagy haj más Me ké nyes Má gocs

Hét fõ 7:30-16:00 8:00-15:00 7:00-17:00 8:00-16:00

Kedd 7:30-11:30 – 7:00-17:00 8:00-11:30

Szer da 7:30-16:00 8:00-17:00 7:00-17:00 8:00-17:00

Csü tör tök 7:30-15:00 8:00-15:00 7:00-17:00 8:00-16:00

Pén tek 7:30-12:00 8:00-15:00 7:00-17:00 8:00-12:00
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Dol go zók

Igaz ga tá si cso port

Al jegy zõ: Jó nás Ist ván
Te le fon: 72/451-110 / 20
E-ma il: igaz ga tas@ma gocs.hu
• bir tok vé del mi ügyek
• ke res ke del mi igaz ga tás
• vad kár ügyek
• anya köny vi ügyek
• pol gá ri vé del mi ügyek
• né pes ség- nyil ván tar tá si ügyek

Ba nizs né Ster ner An na má ria
Te le fon: 72/451-110 / 11
E-ma il: on kor many zat@ma gocs.hu
• anya köny vi ügyek
• me zõ gaz da sá gi ügyek
• ál lat egész ség ügy
• föld ügyek
• tit kár ság

Csi szár- Ko vács Re ná ta(de cem ber 31-ig)
Lo vas Ad ri enn (ja nu ár 1-tõl)
Te le fon: 72/451-110 / 18
E-ma il: szoc@ma gocs.hu
te le pü lé si tá mo ga tá sok
• rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény
• hal moz ot tan hát rá nyos hely zet
• vé den dõ fo gyasz tók

Ve tu sinsz ki Ani ta
Te le fon: 72/451-110 / 12
E-ma il: ado@ma gocs.hu
• adó ügyek
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Kó nya And rás né
Te le fon: 72/451-110 /21
E-ma il: mun ka ugy@ma gocs.hu
• mun ka ügyek
• köz fog lal koz ta tás

Pénz ügyi- Vá ros fej lesz té si Cso port

Glöck ler né Var ga Mag dol na
Te le fon: 72/451-110 / 23
E-ma il: gaz dal ko das@ma gocs.hu
• pénz ügy- gaz dál ko dás

Sü me gi Jó zsef né
Te le fon: 72/451-110 / 22
E-ma il: kony ve les@ma gocs.hu
• pén zügy- gaz dál ko dás

Szlo bo da Szi lárd
Te le fon: 72/451-110 / 22
E-ma il: szam la zas@ma gocs.hu

Pénz ügy- gaz dál ko dás

Csi szár Lász ló
Te le fon: 72/451-110 / 13
E-ma il: penz tar@ma gocs.hu
• pénz ügy- gaz dál ko dás

Kriszt Szand ra
Te le fon: 72/451-110 / 13
E-ma il: penz tar@ma gocs.hu
• pénz tár

Geng Jó zsef, Du dás Zoltán
Te le fon: 72/451-110 / 19
E-ma il: mu szak@ma gocs.hu
• mû sza ki ügyek
• te le pü lés fej lesz tés
• te lep en ge dé lye zés
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Egy há zas ko zá ri Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal

Szék he lye: 7347 Egy há zas ko zár, Fõ tér 1.
Te le fon:72/ 459-101
Fax: 72/459-101
E-ma il: ko za ri hi va tal@gma il.com

Jegy zõ: dr. Mar kó Gá bor
Te le fon:72/ 559-000
Ema il: drmar ko ga bor@gma il.com

A Bi ka li la ko sok ön kor mány za ti és a jegy zõi ha tás kör be tar to zó
ügye i ket az Egy há zas ko zá ri Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal Bi ka li Ki -
ren delt sé gén (7346 Bi kal, Zrí nyi u. 2.) in téz he tik. Dr. Mar kó Gá bor
jegy zõ min den hé ten, csü tör tö kön 8-tól 16 órá ig van a ki ren delt sé gen. A 
te le pü lés a kom lói já rás hoz tar to zik, az ügy se géd min den ked den
8.30-tól 9.30 órá ig vár ja az ügy fe le ket. Kõ mû ves Jó zsef pol gár mes ter
hét fõn 16.00 és 17.00 óra kö zött tart fo ga dó órát.

A hi va tal ügy fél fo ga dá si rend je:

Bikal

Hét fõ 8:00-16:00

Kedd 8:00-16:00

Szer da 8:00-16:00

Csü tör tök 8:00-16:00

Pén tek 8:00-12:00

Dol go zók

Szõts né Ju ra sits Gyön gyi
Te le fon: 72/459-205
• pénz ügy
• adó ügy
• hir det mé nyek
• ki- és be fi ze té sek
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Mol nár Sa rol ta
Te le fon: 72/559-018
• anya könyv
• szo ci á lis és gyer mek vé del mi ügyek
• ha gya té ki el já rás

AHOL GYÓGYULNI LEHET

El ér he tõ sé gek:

Intézmény Cím, nyit va tar tás Te le fon szá mok, E-mail

Men tõ ál lo más 7200 Dom bó vár, Jó kai u. 3.
Tel: 104

74/466–215

Köz pon ti ügye let
Dom bó vá ri Szent
Lu kács Kór ház

7200 Dom bó vár, Kór ház u. 39.
Ügye le ti idõ:

Hét köz nap: 16:00– más nap 8:00
Hét vé gén: Pén tek 18:00 – Hét fõ

8:00
Ün nep–, és mun ka szü ne ti na po -

kon: 8:00 – más nap 8:00

Tel: 74/564–098
74/462-385

E-ma il:
szlkor haz@szlkor haz.hu

I. sz. há zi or vo si
kör zet

dr. Ta rai La jos

7342 Má gocs,  Sza bad ság u. 22.
Ren de lé si idõ:

Hét fõ: 13:00– 16:00
Kedd: 7:30 – 11:00

Szer da: 7:30 – 11:00
Csü tör tök: 7:30 – 8:30

Al só mo cso lád: 9:00 – 11:00
Pén tek: 7:30-11:00

Tel: 72/451–199

II. sz. há zi or vo si
kör zet

dr. Pom sár Já nos

7342 Má gocs, Sza bad ság u. 34.
Ren de lé si idõ:

Hét fõ: 8:00– 12:00
Kedd: 12:00 – 16:00
Szer da: 7:30 – 8:00

Nagy haj más 8:30 – 11:00
Me ké nyes 11:30– 14:00
Csü tör tök: 8:00 – 12:00

Pén tek: 8:00 – 12:00

Tel: 72/451–124
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Intézmény Cím, nyit va tar tás Te le fon szá mok, E-mail

Gyer mek or vos
dr. Gyi me si Lász ló

7342 Má gocs, Sza bad ság u. 32.
Ren de lé si idõ:

Hét fõ: 8:00-11:00 ta nács adás:
14.00 – 15.00

Kedd: 8:00– 11:00; 16:00– 17:00
Szer da: 8:00– 11:00

Csü tör tök: 8:00– 10:00
Is ko la or vo si ren de lés: 10:00 –

13:00
Pén tek: 8:00 – 11:00

Tel: 72/451–151

Há zi or vos
dr. Fe ke te Le ven te

7346 Bi kal, Zrí nyi u. 4. Tel: 72/459 - 217

Fo gá szat
dr. Vass Edit

7342 Má gocs,  Sza bad ság u. 31.
Ren de lé si idõ:

Hét fõ: 11:00 – 17:00
Kedd: 8:00– 14:00

Szer da: is ko la fo gá szat
Csü tör tök: 11:00 – 17:00

Pén tek: 8:00– 14:00

Tel: 72/451–114

Fi zi kó te rá pia
Böcz né Fo dor Esz ter

7342 Má gocs, Sza bad ság u. 33.
Ren de lé si idõ:

Hét fõ – Pén tek: 8:00 – 13:00
Tel:72/451–119

Pra xis la bor
Csi szár Jó zsef né

7342 Má gocs, Sza bad ság u. 33.
Ren de lé si idõ:

Hét fõ – Pén tek: 8:00– 11:00
Tel: 72/451-107

Gyógy szer tár
Vár dá né Bál int Éva

7342 Má gocs, Sza bad ság u. 18.
Nyit va tar tá si idõ:

Hét fõ – Pén tek: 8:00-12:00
13:00 – 17:00

72/451–120
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Intézmény Cím, nyit va tar tás Te le fon szá mok, E-mail

Vé dõ nõi szol gá lat

7342 Má gocs, Jó zsef A. u. 16.
(Szol gál ta tó ház)

Sraj né Speng ler Esz ter – vé dõ nõ
E-ma il: ssesz ter@fre e ma il.hu

El lá tá si te rü le te: Má gocs I. szá -
mú kör zet: Má gocs és Al só mo -

cso lád te le pü lé sek

dr. Kár pá ti Gyöngy vér – vé dõ nõ
E-ma il:

ve do no ma gocs2@gma il.com
El lá tá si te rü le te: Má gocs II. szá -
mú kör zet: Má gocs, Nagy haj más, 

Me ké nyes te le pü lé sek
Vé dõ nõi ta nács adás:

Hét fõ 8:00– 9:00
Szer da 8:00– 9:00
Pén tek: 8:00– 9:00

Tel: 20/566–7870,
30/650–7718

EGYÉB KÖZÖS SZOLGÁLTATÁSOK

Anu bisz-Ré Kft. Te met ke zés
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 21.
Te le fon szám: +36-72/451-548, +36-30/21-61-419, +36-30/66-46-549
E-ma il: d-au dit@ma gocs.hu
Tel jes körû te met ke zé si szol gál ta tás, te met ke zé si kel lé kek for gal ma zá -
sa. Éj jel nap pal hív ha tó ügye let.

Hun gá ria Ta ka rék
Cím: 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 23.
Te le fon szám: +36-72/451-137
Web: www.hun ga ri a ta ka rek.hu
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JÖVÕT HELYBEN

A ka len dá ri um tér sé get be mu ta tó ré szé ben már be szél tünk róla, hogy
tér sé günk te le pü lé sei szép ter mé sze ti kör nye zet ben, jó adott sá gok kal,
kü lön le ges ér té kek kel is ren del kez nek.

A biz ton sá gos, ké nyel mes élet hez az ala pot még is az adja, hogy le -
het-e hely ben mun kát, meg él he tést ta lál ni. Sok be szél ge tés ben, ter ve -
zé si na po kon, a kü lön bö zõ cso por tok kal való egyez te té se ken, ren dez -
vé nye ken és még in kább a gye re kek kel, fi a ta lok kal való ta lál ko zó kon
azt ta pasz tal tuk, hogy so kan ke res né nek szá muk ra meg fe le lõ mun kát,
de nem ta lál nak, ugyan ak kor a vál lal ko zók, intézmények rendszeresen
keresnek munkatársakat, hiába.

Sze ret nénk né hány in for má ci ó val ah hoz hoz zá já rul ni, hogy ez ne
így le gyen. En nek ki in du lá si alap ja pe dig az, hogy a gye re kek, fi a ta lok,
csa lá dok mi nél több in for má ci ó val ren del kez ze nek ar ról, hogy mit le -
het és mit ér de mes ta nul ni an nak, aki hely ben akar bol do gul ni, a cé gek -
nek pe dig ar ról, hogy a fel nö vek võ nem ze dék nek mik a tervei, mit
tanulnak, milyen munkát szeretnének végezni.

A Mik ro tér ség kö zö sen meg al ko tott stra té gi á já nak egyik leg fon to -
sabb ele me ép pen az, hogy a le he tõ leg több in for má ci ót és se gít sé get
meg ad juk az itt élõk nek, az itt hon ma rad ni aka rók nak, a mun kát itt ta lá -
lók nak. En nek ér de ké ben ki csit rész le te seb ben szeretnénk bemutatni a
lehetõségeket!

Pá lya vá lasz tás OKOSAN!
Ab ban min den ki egyet ért, hogy az olyan ér dek lõ dé si te rü let ki ala ku -

lá sa, ami ké sõbb hi va tás, élet pá lya is le het, leg gyak rab ban a csa lád ban,
az tán az óvo dá ban és ál ta lá nos is ko lá ban már meg ala po zó dik. Ami rõl
gyak ran be szél nek, amit va la ki a csa lád ban is öröm mel vé gez, ami hez
sok ér de kes dol got ta nu lunk já té ko san az óvo dá ban, vagy ame lyik tan -
tárgy ked ven cünk lesz az is ko lá ban bi zony nagy ha tás sal lesz pá lya vá -
lasz tá sunk ra. És ezek kö zül mind egyik nek na gyon nagy sze re pe van,
hi szen amit örömmel és sikerrel csinálunk, az felnõttként is be fo lyá sol -
ja életünket.

Fi gyel jünk te hát azok ra a dol gok ra, amik le he tõ sé get biz to sí ta nak az
okos vá lasz tá sok hoz. Sze ren csé re a tér sé gi óvo dák ban ki vá ló prog ra -
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mok kal se gí tik a ne ve lõk a gye re kek fej lõ dé sét. (A Bok ré ta Óvo da pe -
da gó gi ai prog ram ja kü lön ele me ket tar tal maz a gye re kek mun ka- jel le -
gû te vé keny sé gé re, a kör nye zet meg is me ré se. Ön ál ló fel ada to kat kap -
nak a gye re kek, me lyek meg ad ják a kö zös sé gért való te vé keny ke dés
örö mét, és se gí tik a sza bály kö ve tést, a cél tu da tos sá got, azaz a ké sõb bi
mun ká hoz való vi szonyt. A Bi ka li óvo da sok prog ram ja is se gí ti a mun -
ká ra ne ve lést, pl. ma dá re te tõ ké szí té se, mé zes ka lács sü tés, és már az
óvo dá ban is se gí tik a sport te vé keny sé get a BOZSIK prog ram hoz való
kap cso ló dás sal.) Az ál ta lá nos is ko lai spe ci a li zá ci ók is so kat se gít het -
nek (sport ra való ne ve lés, ze ne- és drá ma pe da gó gia a má go csi is ko lá -
ban, ro bo ti ka szak kör az egy há zas ko zár- bi ka li tag in téz mény ben). Na -
gyon jó lehetõség volt a további készségfejlesztésre a gyerekesély
program keretében zajlott mekényesi Kölyökkuckó is, mely re mé nye -
ink szerint a következõ évtõl újraindulhat.

A to vább ta nu lás nál se gít het az idei év tõl tér sé günk ben, az Egy há zas -
ko zár-Bi ka li is ko lá ban is in du ló „GÉP- ész” szak kör, amely a na gyon
ke re sett gép ipa ri szak mák hoz lehet kedvcsináló.

Ke ve sen tud ják, pe dig ma már a ta nu ló évek alatt is ko moly jö ve de -
lem hez jut hat nak a szor gal mas di á kok, a ta nul má nyo kat be fe jez ve pe -
dig több cég nél biz tos meg él he tést adó állások várják a fiatalokat.

Azok a szak mák, fel ada tok, me lyek re rend sze re sen ke res nek mun -
ka erõt a tér ség ben négy ki emelt te rü le ten kü lön fi gyel met ér de mel nek.
Me zõ gaz da sá gi te rü le ten (ál lat te nyész tés, gép ke ze lés), ipa ri te rü le ten
(gép ipa ri alap szak mák, he gesz tõk), ke res ke de lem ben (ven dég lá tás, tu -
riz mus, kis ke res ke del mi mun ka he lyek) és az egy re nagyobb teret kapó
szociális területen (szociális gondozó-ápoló).

Ezért is tö rek szünk arra, hogy ilyen jel le gû kép zé sek mi nél in kább
el ér he tõ ek le gye nek hely ben min den ki szá má ra, vagy ha ki csit
messzebb re kell utaz ni a ta nu lá sért, a gya kor la tot ak kor is itthon le hes -
sen végezni.

A tér sé get be mu ta tó rész ben már ír tunk róla, hogy az idei év tõl újra
in dult szak kép zés Má go cson (most fel nõtt kép zés ke re té ben) a szo ci á lis
gon do zó ápo ló te rü le ten, és min dent meg te szünk azért, hogy a gé pé sze -
ti szak kép zés is mi nél ha ma rabb el in dul has son. Gya kor la ti he lyek már
most is van nak hely ben, hi szen a MAGNET Kft. és a Gá ma king Kft. is
ren del ke zik mes ter vizs gá val ren del ke zõ ok ta tók kal, és a me zõ gaz da sá -
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gi te rü le ten is van nak helyben elérhetõ gyakorló, és késõbbiekben
fogadó munkahelyek is.

Kü lön pá lya vá lasz tá si prog ra mo kon dol go zunk a Ba ra nya Me gyei
Ke res ke del mi és Ipar ka ma rá val, és a tér ség ben mû kö dõ mun kál ta tók is
öröm mel vár nak ér dek lõ dõ fi a ta lo kat elõ ször csak a szak má val való is -
mer ke dés re, ké sõbb akár gyakorlatra, vagy munkatársként is.

Ér de mes fi gyel ni a na gyon sok in for má ci ót, hasz nos ta ná csot tar tal -
ma zó hon lap ju kat: www.pbkik.hu

An nak ér de ké ben, hogy a mun kál ta tók mi nél job ban meg is mer jék a
gye re kek és fi a ta lok ér dek lõ dé sét, szán dé ka it, sze ret nénk össze ál lí ta ni
a 14-35 éves kor osz tály ban tar to zók ról egy olyan adat bá zist, ami bõl ki -
de rül, hogy kit mi ér de kel, mi lyen ta nul má nyo kat foly tat, vagy foly tat -
na szí ve sen, hová men ne gya kor lat ra, mi lyen tí pu sú mun kát ke res. An -
nak ér de ké ben pe dig, hogy az itt élõk is job ban meg is mer jék a tér ség
leg na gyobb fog lal koz ta tó it és munkaerõigényüket, a következõ blokk -
ban õket mutatjuk be.

NEMCSAK MUNKAHELYEK, NEM CSAK
FIATALOKNAK…  

 
ANAS Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet
Az ANAS Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet 1993. évi mag ala ku lá sa óta el -
sõd le ge sen me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly tat, nö vény ter mesz tés és
ál lat te nyész tés je len ti a fõ pro filt. A vál lal ko zá son be lül a nö vény ter -
mesz tés fel ada ta ta kar mány alap anyag biz to sí tá sa az ál lat te nyész tés
szá má ra, a ve tés szer ke ze tet is en nek meg fe le lõ en ala kí tot tuk ki. A nö -
vény ter mesz tés le he tõ vé te szi
egy részt - a sa ját elõ ál lí tá sú ter -
mé nye ken ke resz tül - az ál lat te -
nyész tés biz ton sá go sabb és ked -
ve zõbb ár fel té te lek kel tör té nõ ta -
kar mány el lá tá sát, más részt a ke -
let ke zett szer ves trá gya szán tó föl -
di el he lye zé sét és fel hasz ná lá sát.

A ter me lés vo lu me nét te kint ve
az ál lat te nyész tés a meg ha tá ro zó,

143



tár sa sá gunk nyúl te nyész tés sel, hús nyúl te nyész tés sel fog lal ko zik. Az
alap te vé keny sé gek kö zül az ál lat te nyész tés ará nya a na gyobb. A Szö -
vet ke zet nyúl te nyész té si te vé keny sé gét a Nagy haj más hoz tar to zó kö zel 
9 hek tár te rü le tû Nem erõ pusz tai te le pen foly tat ja több mint 35 db épü -
let ben, kö zel 16.000 m2-en. Ez zel a mé ret tel az or szág egyik leg na -
gyobb nyúl te le pe. A te lep a ta va lyi 6527 db át la gos anya nyúl lét szám
mel lett több 305.000 db vá gó nyu lat bo csá tott ki. A 2007 óta tar tó fo lya -
ma tos fej lesz tést, kor sze rû sí tést van te le pünk höz le he tõ sé ge ink hez
mér ten. 

A cég cso port 20 fõt fog lal koz tat a nö vény ter mesz tés és ál lat te nyész -
tés te rü le tén. Öröm mel vár juk azok ér dek lõ dé sét, akik ilyen mun ka kö -
rök ben szívesen dolgoznának!
El ér he tõ ség: 72/451-130

MAKROM Cég cso port
(Mak rom Kft., Mak rom-Oil Kft., Ku bik-Ag ro Kft)
A Mak rom Kft. a  má go csi Ter me lõ szö vet ke zet meg szû né se után ala -
kult 1992 má ju sá ban. Így to vább tud tuk mû köd tet ni a régi te he né sze ti
te le pet. Kez det ben ki zá ró lag az ál lat te nyész tõ ága za tok ki szol gá lá sa
volt a cé lunk, ké sõbb a szar vas mar ha te lep mû köd te té sét és kb. 1000 ha
föld mû ve lé sét is a tár sa ság  vál lal ta fel. 2010-ben Uni ós for rá sok fel -
hasz ná lá sá val egy Eu ró pai szín vo na lú
te he né sze ti te le pet ala kí tot tunk ki a régi 
el avult tech no ló gi á val szem ben. A
csak nem 1. 580 mil lió fo rint ba ke rü lõ
be ru há zás ke re té ben kor sze rû is tál ló -
kat, va la mint a trá gya zárt rend szer ben
tör té nõ ke ze lé sé re al kal mas tá ro ló kat,
ta kar mány szí ne ket, sze názs tá ro ló kat,
gé pe ket, mun ka gé pe ket, ra ko dó gé pe -
ket, stb., to váb bá GEA kör for gós fe jõ -
há zat és iro da há zat építettünk.  

Ter mé kek, szol gál ta tá sok be mu ta tá -
sa: Az ál lat te nyész té sünk 1000 db szar -
vas mar há val ren del ke zik. Eb bõl na -
pon ta 380db ál la tot fe jünk cc. 10.000 li -
ter te jet ter me lünk, to váb bá üszõ, bor jú, 
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hí zó bi ka ne ve lé sé vel fog lal ko zunk.  Vá gó mar hát is adunk el a vá gó hi -
dak nak. A te jet a MIZO Zrt-nek ér té ke sít jük, me lyet min den nap el szál -
lí ta nak a, 10.000.-lit-es tar tá lyunk ból.  A la kos ság he lyi ki szol gá lá sa ér -
de ké ben tej au to ma tát is mû köd te tünk a szar vas mar ha te lep te rü le tén. A 
trá gyát sze zon ál isan föl dek re szál lít juk, mely táp lál ja a ta lajt és egy ben
ha té konnyá te szi a me zõ gaz da sá gi ter me lé sün ket. A nö vény ter mesz tés
900 ha szán tón, 150-200 ha ka szá lón vég zi év rõl évre a mun ká ját az ál -
lat te nyész tés ki szol gá lá sa ér de ké ben. Ál ta lá ban 300 ha áru ku ko ri cát,
200 ha si ló ku ko ri cát, 300 ha ka lá szost és 100 ha lu cer nát ter me lünk
éven te.  A te le pen épült szá rí tó- ta kar mány ke ve rõ üze münk nek éves
szin ten 3.600 tonna táp elõállításához biztosítjuk a 800 t kukoricát és a
200t búzát. A többlet gabonát, terményt vállalatunk hazai és külföldi
piacokon is értékesíti.

Ke res ke de lem: Cég cso por tunk hoz tar to zik a ga bo na, hús és tej ke -
res ke del men kí vül: Üzem anyag és Shop üz le tünk, va la mint „Ara bi ca”
ká vé zónk. Üz le te ink ben szé les áru vá lasz ték kal, kul tu rált kö rül mé nyek 
kö zött szol gál juk ki vendégeinket és partnereinket.

Fej lesz té sek: A fo lya ma tos esz köz ál lo mány cse ré jé vel biz to sít juk a
jó mû sza ki ál la pot fenn tar tá sát a cég cso port minden területén.

Pá lyá zat ke re té ben ter vez zük egy tej üzem épí té sét, ahol a sa ját ter -
me lé sû te jün ket dol goz nánk fel: Jog hurt, saj tok, lé-te jek stb. elõ ál lí tá sá -
ra.

 Cég cso por tunk ban je len leg kö zel 50 fõt fog lal koz ta tunk. 
Fõ te vé keny ség ke re té ben a fi zi kai ál lo má nyunk szak mai össze té te le 

fog lal koz ta tás sze rint szar vas mar ha ága zat ban –ál lat gon do zó kat, fe jõ -
mes te re ket, bor jú gon do zó kat mû sza ki ága zat ban-  me zõ gaz da sá gi gép -
ke ze lõ ket, vil lany sze re lõ ket,la ka to so kat, ta kar mány és szá rí tó ke ze lõ -
ket., ke res ke del mi ága zat ban –üzem anyag kút ke ze lõ ket, fel szol gá ló -
kat, kész let ke ze lõ ket. A fej lesz té se ket kö ve tõ en tejüzemünkbe: Sajt
mestereket, tejüzemi dolgozókat, kisegítõ munkásokat fogunk al kal -
maz ni.

Fen ti mun ka kö rök be töl té sé re fo lya ma to san ke re sünk szak kép zett
kol lé gá kat, dol go zó kat. Ér dek lõ dés, to váb bi in for má ció ese tén kész -
ség gel ál lunk az érdeklõdõk rendelkezésére.
Hon lap: www.mak rom.hu
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PICK SZEGED ZRT Al só mo cso lá di üze me  
Vál la la tunk a Bo na farm Cso port ba tar to zó Pick Sze ged Zrt. az or szág
és Kö zép-Eu ró pa egyik leg je len tõ sebb és leg na gyobb múl tú vál la la ta.
Éven te kö zel 40 ezer ton na hús ké szít ményt ál lí tunk elõ, ár be vé te lünk
több mint 30%-a ex port pi a ca ink ról, el -
sõ sor ban Né met or szág ból és más EU pi -
a cok ról szár ma zik. Öt te lep he lyün kön,
több mint 3000 fõt fog lal koz ta tó tár sa -
sá gunk ál tal gyár tott – PICK, HERZ,
FAMÍLIA, DÉLHÚS és RINGA – már -
ká ink sa ját ka te gó ri á juk ban a ki vá ló mi -
nõ ség gel je len te nek egyet. 

A Pick Sze ged Zrt. 2006-ban lé te sí tett al só mo cso lá di üze me Eu ró pá -
ban az egyik leg kor sze rûbb tech no ló gi á val ren del ke zik, az itt gyár tott
szá raz áruk kal együtt a Pick Sze ged Zrt. évi 20.000 ton na szá raz árut ké -
pes elõ ál lí ta ni. A mai üzem az egy ko ri hal fel dol go zó üzem te rü le tén áll, 
négy mesterséges halastó szegélyezi. 

Al só mo cso lá di gyár egy sé günk ben kö zel 420 fõ dol go zik, így a
szük sé ges dol go zói lét szá mot Al só mo cso lá don kí vül csak a kör nye zõ
te le pü lé sek rõl tudjuk biztosítani. 

Al só mo cso lá don a pe nész men tes –
PICK, HERZ és FAMÍLIA már ká ink
alá tar to zó – szá raz áru kat gyárt juk,
töb bek kö zött a 2016-ban be ve ze tett
PICKSTICK Snack kol bá szo kat is,
me lyek gyár tá si el já rá sá nak in no vá ci -
ó já ért idén ki emelt el is me rés ben ré sze -
sül tünk a Ma gyar In no vá ci ós Nagy díj
Pá lyá za ton. Az el is me rés az utób bi

évek leg je len tõ sebb in no vá ci ós tech no ló gi ai és ter mék fej lesz té si be ru -
há zá sunk ke re té ben ki fej lesz tett al gi ná tos koextrúziós tech no ló gi á nak
köszönhetõ, mellyel kiskaliberû vékonykolbászokat gyártunk.

Al só mo cso lá don – csak úgy mint sze ge di és ba jai sze le te lõ-cso ma -
go ló üze me ink ben nagy gon dos sá gú – ún. „high care”– te rü le tek lét re -
ho zá sá val a leg ma ga sabb szin tû élel mi szer biz ton sá gi elõírásoknak
teszünk eleget.
To váb bi in for má ció: www.pic1k.hu/hu/vall ala ti-in for ma ci ok/kar ri er
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SERTÁP Kft. Al só mo cso lád
A vál lal ko zás 2011 jú ni u sá ban kezd te meg mû -
kö dé sét, az UBM cég cso port ré sze ként. Alap -
ve tõ mû kö dé si cél ja a ser tés tar tás, il let ve te -
nyész tés. Mi vel a cég cso port a ha zai ga bo na
ke res ke del mi pi a con is je len tõs sze re pet vál lal,
ezért a ko ráb bi ter me lõ szö vet ke ze ti idõk bõl
meg ma radt, mára rész ben áta la kí tott ga bo na tá -
ro ló te le pet is mû köd te ti, kb. 10.000 ton na tá ro -
ló ka pa ci tás sal, sík,- ill., siló tá ro lók ban. 

A ser té star tás és ga bo na tá ro lás mel let szán tó föl di gaz dál ko dás is tör -
té nik ál la mi tu laj do nú föl de ken, bér be ki adott mû ve lés sel. Az érin tett
te rü let nagysága kb. 240 hektár.

Az elõ zõ tu laj do nos tól tör té nõ át vé tel után, 2013.-ban ál la mi tá mo -
ga tás sal és sa ját erõ fel hasz ná lá sá val je len tõs be ru há zá sok va ló sul tak
meg, mely nek ered mé nye ként a fi az ta tó épü le tek, ma lac utó ne ve lõk és
ko ca szál lók fel újí tá sa és tech no ló gi ai ele mek be épí té se tör tént meg. A
ter me lés ma már kor sze rû, a mai ál lat jól éti el vá rá sok nak meg fe le lõ ke -
re tek kö zött zaj lik. A ta kar mány be hor dó rend sze rek, va la mint a szel -
lõz te tés és fû tés tech ni ka tel jes mér ték ben au to ma ti zált és szá mí tó gép
ve zé relt. A te lep fû té sé nek igé nyét (fi az ta tó és ma lac utó ne ve lõk) al ter -
na tív fûtõ alap anya got hasz ná ló, mo dern ka zán elé gí ti ki, föld gáz és kõ -
olaj szár ma zé kok hasz ná la ta nél kül. A ko ráb bi gya kor lat tal el len tét ben
mind a híg trá gya, mind a szalmástrágya elhelyezéssel kapcsolatban a
környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ tároló silók és mûtárgyak
kerültek kialakításra.

A Ser táp Kft. je len leg 30 fõt fog lal koz tat. Cé lunk, hogy le he tõ leg he -
lyi la ko sok nak ad junk mun ka le he tõ sé get is így is in teg rá lód junk a he -

lyi kö zös ség be. Vál lal ko zá sunk
nyi tott min den olyan mun ka erõ
szá má ra, aki sze ret az ál la tok kal
dol goz ni, mind em ber hez, mind
ál lat hoz mél tó kö rül mé nyek kö -
zött. A leg jobb ered mé nyek el -
éré se ér de ké ben eh hez a szak -
má ban átlagosan adott juttatások 
feletti bérezést tudunk ígérni.
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 A ser tés te le pen hol land ge ne ti ká jú ser té se ket (Hy por) tar tunk, a ko -
ca ál lo mány pót lá sa a cég cso port rész tu laj do ná ban lévõ ko ca sül dõ elõ -
ál lí tó te lep rõl (Sa jó szö ged) tör té nik. A ko cák ter mé ke nyí té se Du roc
Mag nus (Hy por) ter mi nál ka nok kal, mes ter sé ges mó don zaj lik, ami nek
ered mé nye ként min den ka pott ma la cunk ezen ka nok ter mé ke, a kül sõ
ko ca sül dõ be ho za tal mi att nincs be ke ve red ve mel lék ter mék (te nyé szál -
lat tól szár ma zó ár tány és ko ca sül dõ). Fel ada tunk a ma la cok kb. 30
kg-os ko rig tör té nõ fel ne ve lé se, majd ér té ke sí té se a hiz la ló part ne rek
szá má ra, ma gas szin tû ál lat egész ség ügyi és faj la gos pa ra mé te rek (jó
faj la gos ta kar mány ér té ke sí tõ ké pes ség, napi test tö meg gya ra po dás,
szín hús ki ho za tal, ala csony el hul lá si százalék) biztosításával. A telep
kocaállományának nagysága 1600 db, mellette 3200 db szopós és 4500
db választási malac található a termelésben.

Ser tés te le pünk né gyes men tes (Bru cel lo zis, Au jesz ky-fé le be teg ség, 
Lep tos pi ro zis, PRRS), az ál lo mány my cop laz mo sis és cir co vi rus el len
vak cin ázott. Ál lat egész ség ügyi stá tu szunk a zá lo ga an nak, hogy akár
kül föl dön, akár bel föl dön egya ránt pi a ci elõnyben vagyunk a ma lac ér -
té ke sí tés ben.

Ta kar mány gyár tást a te le pen nem vég zünk, a kész ta kar mány a
UBM cég cso port tu laj do ná ban lévõ szel es tei üzem bõl érkezik.
Hon lap: http://ser tap.hu/

25 éves az Y Puly ka Kft.

A na pok ban ün ne pel te 25 éves ala pí tá sát az Y Puly ka Kft. Az 1991-ben
lét re jött Tár sa ság ere de ti fõ te vé keny sé ge az élõ ál lat nagy ke res ke de lem 
ezen be lül is a puly ka ter mel te tés, fel vá sár lás volt. A Cég cca. 70 ter me -
lõ vel áll szer zõ dé ses kap cso lat ban, ami azt je len ti, hogy mint ter mel te tõ 
tár sa ság, part ne re i nek fo lya ma to san biz to sít ja a puly ka (na pos ál lat,
vagy más né ven na pos pipe) alap anya got va la mint a fel ne ve lé sük höz
szük sé ges ta kar mányt.
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Part ne rei ál tal fel hiz lalt puly ká kat EU-s mi nõ sí té sû ba rom fi vá gó hi -
dak felé ér té ke sí ti, fõ ként a ha zai pi a con, de külföldre is szállít.

Te vé keny sé gü ket 1995. év ben bõ ví tet ték ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé -
nyek, vi ta mi nok, fer tõt le ní tõ -
sze rek forgalmazásával.

Az Y Puly ka Kft. gaz da sá -
gi éle té ben óri á si je len tõ ség -
gel bírt a Má go csi Ta kar -
mány ke ve rõ Üzem 2006. év
végi meg vá sár lá sa, amellyel
új le he tõ sé gek nyíl tak a Tár -
sa ság elõtt. 2007. év óta az ár -
be vé te le nagy mér ték ben nõtt
a cég nek, nem be szél ve a lo -
gisz ti ka és a ta kar mány ke ve rés minõségi és mennyiségi biztonságáról.

A meg nö ve ke dett fel ada tok el vég zé sé hez az Y Puly ka Kft 50 fõ nek
biz to sít – fõ ként a ta kar mány ke ve rõ vá sár lás miatt - munkahelyet.

A Tár sa ság mû kö dé se 3 vi szony lag jól el kü lö nít he tõ te vé keny sé get
ölel fel, ezek:
• Élõ ál lat nagy ke res ke de lem, puly ka ter mel te tés
• Ta kar mány gyár tás és ér té ke sí tés
• Fu va ro zás, egyéb te vé keny ség

Ezek kö zül az élõ ál lat ke res ke de lem és a ta kar mány gyár tás adta az
ár be vé tel cca 49-49%-át, míg a ma ra dék szár ma zott a fu va ro zás ból, il -
let ve egyéb te vé keny ség bõl.

Tár sa sá gunk or szá gos pi a ci rész ará nya év rõl évre nõ - je len leg kb.
25%.

Az Y Puly ka Kft ke ve rõ üze me 2007-óta ISO 22000-es mi nõ sí tés sel
ren del ke zik, mely je len tõ sen nö ve li a ta kar mány gyár tás biz ton sá gát
(nyomon követés).

A kész táp 90-95%-át 5 az Y Puly ka Kft tu laj do nát ké pe zõ jár mû vel
jut tat ja el az ál lat tar tók hoz. Egy-két na gyobb és tá vo lab bi ter me lõ sa ját
jár mû vel szál lít ja el a takarmányt.
Hon lap: http://www.ypuly ka.hu/
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A Ba ra nya-Tég la Kft. a tõle meg szo -
kott tég la ter mé kek gyár tá sa mel lett egy
kor sze rû fû rész üzem lét re ho zá sá val új üz -
let ágat in dí tott be az Al só mo cso lá di Tég -
la gyá rá ban. En nek kö szön he tõ en a szél -
ezett és szél ezet len fû rész áru gyár tá sa
mel lett 140 féle rak la pot, mi nõ sé gi tároló
és csomagoló anya go kat gyártunk.

A ter mé ke in ket nem csak a szab vány -
mé re tek nek meg fe le lõ en, ha nem az egye -
di igé nyek nek meg fe le lõ en ké szít jük mi -
nõ sé gi alap anyag ból, precíz méretezéssel.

Emel lett ha sí tott, jó mi nõ sé gû, szá raz
tû zi fát 33 cm-tõl 50 cm-ig ter je dõ vá gás -
hossz al kí nál juk öm leszt ve, va la mint a fû -
rész üze mi vá gás ból is aján lunk ve gyes tû -
zi fát.

Az Al só mo cso lá di Te lep he lyün kön 15 mun ka tár sat fog lal koz ta tunk, 
de szí ve sen fo gad juk fa fel dol go zó, asz ta los mun ka te rü le ten jár tas ér -
dek lõ dõk je lent ke zé sét. Szak mai ön élet raj zo kat a bteg la@t-on li ne.hu
e-ma il cím re vár juk, le he tõ ség van egyez te tés után a sze mé lyes be mu -
tat ko zás ra, az üzem be mu ta tá sá ra.

A ter mé kek rõl, árak ról bõ veb ben ér dek lõd ni az info@ba ra nya-teg -
la.hu e-ma il cí men vagy a 72/451-791-es te le fon szá mon lehet.
www.ba ra nya-teg la.hu
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CABERO Cég cso port
A Ca be ro Cég cso port 1995-ben te le pült Má gocs ra.
Ipa ri hõ cse ré lõk gyár tá sá val és ér té ke sí té sé vel fog lal ko zik. A ter ve zés -
tõl az komp lett össze sze re lé sig, va la mennyi mun ka fo lya mat a cég fa la -
in be lül zaj lik.

Ter ve zõk, meg ren de lés fel dol go zók, ad mi niszt ra tív ki se gí tõk,
anyag gaz dál ko dók, anyag moz ga tók, gép ke ze lõk, sze re lõk, he gesz tõk,
for rasz tók, vil lany sze re lõk, be ta ní tott mun ká sok dol goz nak a kü lön bö -
zõ rész le ge ken. Bi zo nyos mun ka fo lya ma tok hölgyek számára is
könnyen elsajátíthatóak.

Dol go zói lét szá mát és a te rü le tét a cég cso port fo lya ma to san bõ ví ti,
tech no ló gi á ját az eu ró pai el vá rá sok nak megfelelõen fejleszti. 

Je len leg a má go csi és ka pos vá ri te lep he lyén mint egy 160-170 fõt
fog lal koz tat. 

Köz pon ti el ér he tõ ség: Ca be ro Kft, 7342 Má gocs Kül te lek 22., Tel.:
72/451-251, Fax: 72/451-020, www.ca be ro.de/in dex.html

EDELSTAHLSERVICE Ne mes acél fel dol go zó Kft. Má gocs 
Cé günk az „Edels tahl ser vi ce Ne -
mes acél fel dol go zó Kft” 1992-ben
ala kult. 2012-ben lett a né met or szá -
gi Ne u mo-Eh ren ber cso port tól át vé -

ve, és a Dams tahl GmbH-ba be ol vaszt va. Há ló za tunk hét or szág ban,
300 ma ga san mo ti vált mun ka tár sak kal több, mint 65.000 ton na ne mes -
acél vo lu men nel és egy ma gas szin tû szer viz kí ná lat tal egyik ve ze tõ eu -
ró pai vál lal ko zás eb ben a szeg mens ben. 

Ma gyar or szá gi gyár tó üze münk ben Má go cson 20 ma ga san kép zett
és mo ti vált mun ka társ sal dol go zunk. Itt ke rül nek gyár tás ra ne mes acél
rozs da men tes anyag ból - csö vek bõl és tö mör anya gok ból - a for gal ma -
zás ra ke rü lõ összekötõ elemeink jelentõs része. 

Mun ka tár sa ink a kö vet ke zõ szak mai ága zat ból ke rül nek hoz zánk: 
• CNC prog ra mo zók és gép ke ze lõk 
• CNC és NC esz ter gá lyo sok, ma ró sok 
• Ha gyo má nyos és CNC gépi for gá cso lók 
• Ipa ri gé pé szek 
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• Rak tá ro zá si és szál lí tá si szak em be rek 
• Tar gon ca ve ze tõk 
• Tech no ló gu sok, ter me lé si és gyár tás ve ze tõk 

Azok szá má ra, aki ket ezek a szak mák ér de kel nek, nyílt na pon - elõ -
ze tes be je lent ke zés sel szí ve sen be mu tat juk cé gün ket és az eset le ges
fog la koz ta tá si lehetõségeinket.

MAGNET Tar tály gyár tó Kft.  
A né met és ma gyar be fek te tõi cso port ál tal ala pí tott vál lal ko zá sunk már 
1992-es in du lá sa óta a leg ma ga sabb mi nõ sé gi el vá rá sok sze rint gyárt ja
a nyo más tar tó be ren de zé se ket, tá ro ló tar tá lyo kat és fém szer ke ze te ket.

Meg ala ku lás kor ki zá ró lag a né met pi ac ra szál lí tot tunk, 1995-tõl pe -
dig fo ko za to san meg kezd tük a ha zai elõ írá sok nak meg fe le lõ nyo más -
tar tó be ren de zé sek gyár tá sát is. cé günk éle té ben a leg na gyobb vál to zás
és fel len dü lés a 2000-es évek ele jén zaj lott le, ami kor is mo dern üzem -
csar no kot avat tunk fel. 2008-ig meg dup láz tuk az ad di gi ter me lé si ka pa -
ci tá sun kat, mun ka vál la ló ink és
megrendeléseink számát, további
tevékenységeink köre is kibõvült.

Lét szá munk je len leg több mint
100 fõ. Si ke re ink kul csa a mun ka -
tár sa ink ma gas szak mai fel ké szült -
sé ge, több éves ta pasz ta la ta, fo lya -
ma to san meg úju ló gép- és esz köz -
par kunk, ki vá ló mû hely és rak tá ro -
zá si fel té te le ink, ugyan ak kor az
idõ sze rû en meg újí tott mi nõ sí té se -
ink és gyártási engedélyeink,

Alap ve tõ cél ki tû zé sünk, hogy
kor sze rû tech no ló gi ák és gyár tó -
esz kö zök al kal ma zá sá val a part ne -
re ink nek és ve võ ink nek min dig az
el vá rá sa ik nak meg fe le lõ ter mé ke -
ket biztosítsuk.
Hon lap: http://www.mag net-kft.hu
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PUCHNER  Bir tok- Bi kal
A Bi ka lon ta lál ha tó Puch ner Bir -
tok két nagy egy ség bõl áll: a
négy csil la gos Puch ner Kas tély -
szál ló ból és Ma gyar or szág elsõ
te ma ti kus park já ból, a kö zép ko ri 
Él mény bir tok ból. Éven te több
mint 70.000 ven dég éj sza kát töl -
te nek a szál lo dá ban a ven dé gek,
míg ugyan ezen idõ szak ban a te -
ma ti kus park nak majd nem 100.000 lá to ga tó ja van.

Ki gon dol ta vol na né hány év vel eze lõtt, hogy Bi kal a Dél-Du nán tú li
ré gió 3. leg lá to ga tot tabb hely szí ne lesz? Pe dig így van! Évek óta tart ja
he lye zé sét, Pécs és Har kány után a 3. po zí ci ó ban áll ven dég éj sza kák te -
kin te té ben. A hat fé le szál lás han gu lat, a 3 well ness rész leg és a tör té nel -
mi té má jú te ma ti kus park mel lé to váb bi be ru há zá so kat ter vez nek. A cél
pe dig nem más, mint egy iga zi csa lád ba rát komp le xum meg va ló sí tá sa.
A ter vek kö zött sze re pel egy csúsz dá val és kü lön bö zõ gye rek- és csa -
lád ba rát ele mek kel fel sze relt für dõ bõ ví tés, il let ve egy ha tal mas fe dett
ját szó bi ro da lom épí té se. Egy ide je már tá tott száj jal fi gyel het jük a fej -
lõ dést. Van sa ját pék ség, 3 kü lön bö zõ pá nik szo ba, lo var da, tan ter vi
oktatás, osztálykirándulás, több száz fõs konferencia, esküvõ, sza bad té -
ri lovas színházi elõadás és koncertek minden nyáron. 

A dol go zói lét szám meg ha lad ja a 150-et, biz to sít va ez zel a kör nyék -
be li és tá vo lab bi la ko sok meg él he té sét. Gya kor no kok tól a nyug dí jas
ko rú a kig be zá ró lag min den kor osz tály kép vi sel te ti ma gát a dol go zói
lét szám ban. Egy re több is ko la köt gya kor no ki szer zõ dést a bir tok kal és
kül di Bi kal ra ta nu ló it. Az ese tek több sé gé ben a ta nu lók ból a le töl tött

gya kor la ti idõ után dol go zó vá lik,
így biz to sít va van a fo lya ma tos
után pót lás. Ez va ló já ban nem csak a
di ák nak jó, ha nem a tér ség nek is,
mi vel a la ko sok itt ma rad nak. A dol -
go zók kö zött van több olyan mun ka -
vál la ló is, aki 200 km-rõl köl tö zött
ide a folyamatos szakmai fej lõ dés és 
a biztos megélhetés re mé nyé ben.
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Bi kalt to vább ra is ér de mes fi gye lem mel kí sér ni, hi szen olyan le he tõ -
sé ge ket nyúj tunk, me lyek egye dül ál ló ak. Ha kü lön le ges él mé nyek re,
sze re tet tel jes el lá tás ra vágysz, ak kor bát ran lá to gass el ide vagy, ha egy
egye di at mosz fé rá jú helyen dolgoznál, akkor jelentkezz bátran.
Ka land ra fel!
Hon lap: http://www.puch ner.hu

RADAX BAUTECH Kft.

A Ra dax Ba u tech Kft. di na mi ku san fej lõ dõ épí tõ ipa ri cég, mely 2005-
ben ala kult. Mun ka tár sai szak ipa ri ta pasz ta la tai biz to sít ják a kel lõ  sta -
bi li tást és meg bíz ha tó sá got. Az el múlt évek ben fõ ként ön kor mány za ti
meg bí zá sok nak ele get téve az el vég zett mun ká ik kal el is me rést ér de -
mel tek ki meg ren de lõ ik körében.

Jól szer ve zett al vál lal ko zói kör rel ren del kez nek, akik igé nyes szak -
mai szín vo na lat kép vi sel nek. A cég az el telt kö zel tíz év alatt je len tõs
re fe ren cia lis tát tud hat maga mö gött. A RADAX Ba u tech Kft. te vé -
keny sé gi köre az egy sze rû kõ mû ves mun kák tól a la kó épü le tek ki vi te le -
zé sén ke resz tül a komp lex csar nok- és iro da épü le tek meg va ló sí tá sá ig
ter jed ki. Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé sen túlmenõen az alábbi szol gál ta tá -
sok ban is rendelkezésre állnak: 

Épí tõ ipa ri ki vi te le zés:
• La kó épü le tek tel jes körû ki vi te le zé se.
• Gaz da sá gi, ipa ri lé te sít mé nyek ki vi te le zé se.
• Épü le tek fel újí tá sa, áta la kí tá sa.
• Mû em lék épü le tek res ta u rá to ri szem lé le tû fel újí tá sa.
• Épü le tek bon tá sa.

Épí tõ ipa ri ter ve zés
• Új lakó, ipa ri, gaz da sá gi épü le tek ter ve zé se. 
• Meg lé võ épü le tek áta la kí tá sa, bõ ví té se. 
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• Tel jes körû ki vi te le zé si do ku men tá ció ké szí té se, vil la mos, gé pész,
sta ti ka, épí tész szak ág ban
Fe le lõs mû sza ki ve ze tés
Mû sza ki el le nõr zés
Költ ség ve tés és ár aján la tok ké szí té se
Hi te les ener gia ta nú sít vány ké szí tés

Mun ka tár sa ink a kö vet ke zõ szak mák ból ke rül nek hoz zánk, 
• Kõ mû ves
• Be ta ní tott mun kás
• Ács áll vá nyo zó
• Épí tész
Azok szá má ra, aki ket ezek a szak mák ér de kel nek, - elõ ze tes be je lent ke -
zés sel -szí ve sen be mu tat juk cé gün ket és az eset le ges fog la koz ta tá si le -
he tõ sé ge in ket.

TURISZTIKAI KÖZPONT, ALSÓMOCSOLÁD

Kö lyök Fé szek Er dei Is ko la
A Kö lyök Fé szek Er dei Is ko la cél ja, hogy az ál ta lá nos is ko lá sok tu dá sát 
gya kor la ti ta pasz ta la tok kal ki egé szít ve, kí ván csi sá got éb resszen a ter -
mé szet tu do má nyok iránt.  A di á kok já té kos ta nu lá si mód sze rek kel, ér -
zék szer ve ik se gít sé gé vel is me rik és fe de zik fel az er dõk ál lat vi lá gát, a
víz par ti élõ vi lá got, gyógy-, és fû szer nö vé nyek hasz nos sá gát, a csil la -
gos ég rejt el me it. A pe da gó gu sok nak új pe da gó gi ai, ok ta tá si mód sze re -
ket mu ta tunk, me lyek kel a kü lön bö zõ élet kor ban levõ di á kok ta nu lá si
ha té kony sá ga fo koz ha tó, a tan anyag könnyeb ben el sa já tít ha tó.

In ter ak tív Tár ház – Vir tu á lis Ter mé szet tu do má nyok Ott ho na
Az In ter ak tív Tár ház ban min den prog ram a
kre a ti vást, a kész ség-, és ké pes ség fej lesz tést 
se gí ti, így az in ter ak tív ter mé szet tu do má -
nyos ki ál lí tás és az eme le ten lévõ tu do má -
nyos sza ba du ló szo bák is. A kör ala kú be mu -
ta tó te rem ben Dél-Du nán túl leg jel lem zõbb
ál la tai te kint he tõk meg a lát vá nyos di o rá ma
kép elõtt.   Vi lá gí tó ás vá nyok fi gyel he tõk meg rö vid és hosszú UV fény
alatt. Érez he tõ és iga zol ha tó, hogy a vi lág több, mint amit lá tunk.
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Az épü let ben Fo u ca ult-in ga bi zo nyít ja a Föld for gá sát, a te tõ té ri csil -
la gá sza ti te ra szon a csil la gos eget, a boly gó kat és a hol da kat fi gyel jük
meg táv csõ vel. Az eme le ten, a tu do má nyos sza ba du ló szo bák ból csa -
pat mun ka, a lo gi ka, a jó zan pa rasz ti ész hasz ná la tá val le het ki jut ni.
A te ma ti zált fel ada tok já té ko san fej lesz tik a lo gi kai és fel adat meg ol dó
ké pes sé get. A han gu la tos, tó par ti fi la gó ri á ban a nap le men té ben le het
gyö nyör köd ni, míg a ke men cé ben na gyon fi nom, íz le tes ke men cés éte -
lek sülnek. 

Pla ne tá ri um és Bo e ing 737-es
re pü lõ gép-szi mu lá tor
Prog ram ja in kat a 2015-tõl kez dõ dõ en föl -
dön-ví zen-le ve gõ ben tud juk szol gál tat ni.
A P la ne tá ri um ban a nap rend szert, a csil lag -
ké pe ket az ég cso dá it, rejt el me it is mer tet jük
a lá to ga tók kal, a Bo e ing 737-es szi mu lá tor -
ban a pi ló ta fül ké ben le het át él ni a re pü lõ gép-ve ze tés él mé nyét A vá ra -
ko zó lá to ga tók a 3D pin ce-mo zi ban tölt he tik kel le me sen az ide jü ket. 

Er dei tor na pá lya
A „Vi rág sü rü ben” ki ala kí tott er dei tor na pá lyán er dei fa já té ko kon te he -
tik pró bá ra ügyes sé gü ket a túr ázók, a Tan ös vény men tén az erdõ éle tét,
ál lat- és nö vény vi lá gát be mu ta tó táb lák tá jé ko zat ják
az arra já ró kat, a völgy kö ze pén, a pa tak part ján pi -
he nõ, fõzõ le he tõ ség van ki ala kít va, amely ide á lis
csa lá dok nak, cso por tok nak.

Ki lá tó
A Hegy há ti dom bo kat a 18 mé te res, há rom szin tes
er dei ki lá tó ról le het meg cso dál ni. A ki lá tó mel lett
pa dok van nak, me lye ken nem csak be szél get ni le het
jót, ha nem a táj ban is gyö nyör köd ni.

Sza bad idõ prog ra mok
A sza bad idõ hasz nos el töl té sé re szá mos le he tõ sé get kí ná lunk, ame lyet a 
köz ség la kói is igény be tud nak ven ni. 
Íze lí tõ a prog ram kí ná la tunk ból: 
• Íjá szat: kor hû ru há ban, tör té ne tek kel, ha gyo má nyo kat fel ele ve nít ve

pró bál hat ják ki ügyes sé gü ket a gye re kek, fel nõt tek.
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• Ke nu zás, csó na ká zás: is mer ke dés vízi spor tok kal
• Plet na” tí pu sú ha jó val ha jó ká zás: ro man ti kus, egy ben ka lan dos ha jó -

ká zás
• Ke rék pár tú ra, ke rék pár köl csön zé si le he tõ ség
• Éj sza kai csil lag tú ra: vi lá gí tó esz kö zök kel esti túra, tú ra jel zé sek is -

mer te té se kincs ke re sés sel. Já ték a vi lá gí tó lab dák kal. 
• Fe dezd fel!: QR kód dal el lá tott le por el ló és okos te le fon se gít sé gé vel

egyé ni és cso por tos tú rá ban is mer he tõk meg Al só mo cso lád épí tett és
ter mé sze ti kin csei

• Kincs ke re sés: lo gi kai meg ol dá sok kal le het meg ta lál nia kincs rej tek -
he lyét

• Ke men cés va cso ra: fi nom, ke men cé ben ké szült éte le ink nek szé les a
vá lasz té ka. 

• Ma dár gyû rû zés: ma dár gyû rû zés tör té ne te, há ló zás, ma dár be fo gás,
gyû rû zés. 

• Gyer tya ön tés: ho gyan ké szül, mi bõl ké szül? Dísz gyer tya ké szí té se.
• Ke men cés fog lal ko zás: piz za, pe rec, só-liszt fi gu rák ké szí té se.
• Lomb ház: az er dõ ben a be tyár ta nya a fá kon van. Itt lomb ko ro na szin -

ten le het pi hen ni, ját sza ni és meg fi gyel ni a ma da ra kat, a fá kat.
• Ri gac Jan csi be tyár: nyo mo zá sos já ték. Iz gal mas be tyá ros tör té net. 

Büfé
A tó par ti fek vé sû, gyö nyö rû ki lá -
tás sal ren del ke zõ, han gu la tos ke -
men cés fi la gó ri á ban a 2015-ös év -
tõl idény jel leg gel büfé is üze mel,
ahol piz zák, ham bur ge rek, ita lok,
kávé és jég krém fo gyaszt ha tó ak.
El ér he tõ sé ge: +36-30/411-5392 

Tú ra vi lág
A Hét Pa tak Gyön gye Na túr park te rü le tén, Bi kal felé vagy akár a Me -
csek ben is vál to za tos tú rá kat le het ten ni gya lo go san, ke rék pár ral vagy
nor dic wal king tú rá val. Kü lön bö zõ szin te mel ke dé sû, ne héz sé gû út vo -
na la in kat egya ránt ajánl juk fi a ta lok nak, idõ sek nek és csa lá dok nak.
Igény ese tén ke rék pá rok, nor dic wal king bo tok, táv csö vek köl csö nöz -
he tõ ek. 
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A Kft. arra tö rek szik, hogy mi nél több em ber rel meg is mer tes se Al só -
mo cso lád gyö nyö rû ter mé sze ti kör nye ze tét, az itt élõ em be rek ven dég -
sze re te tét mind szé le sebb kör ben is mert té te gye. Vissza té rõ ven dé ge ink 
és is ko lás cso port ja ink szá ma ta nús ko dik ar ról, hogy ven dé ge ink nek
tet szik, amit itt lát nak. Azt, hogy szol gál ta tá sa ink kal is elé ge det tek, mi
sem bi zo nyít ja job ban, mint hogy csa lád tag ja ik kal, ba rá ta ik kal új ból
vissza tér nek.

A Ven dég ház és if jú sá gi szál ló, Kon fe ren cia köz pont
A ven dég ház a 4 db két ágyas és a 8
db négy ágyas für dõ szo bás szo bá -
val, a fel sze relt kony há val szín vo -
na las szál lás le he tõ sé get nyújt. 
Az if jú sá gi szál ló há rom szo bás,
10, 16 és 18 fé rõ he lyes für dõ szo -
bás szo bá ja eme le tes ágyak kal fel -
sze relt. A szál lón a kö zös sé gi éle tet 
a han gu la tos kö zös, elõ tér is se gí ti. 
A ven dé gek nek igény sze rint ét ke -
zé si el lá tást is biz to sí tunk.
A 120 fé rõ he lyes kon fe ren cia köz -
pont ren dez vé nyek, kép zé sek, tré -
nin gek, he lyi és tér sé gi kon fe ren ci -
ák szá má ra kor sze rû, min den
igényt ki elé gí tõ hely színt biz to sít.
Rend sze re sen ke re sünk mun ka tár -
sa kat ta ka rí tói, szo ba asszo nyi
mun ka kör be, va la mint prog ram ve ze tõi fel ada tok ra vízi és ter mé szet vé -
del mi prog ra mok hoz.

El ér he tõ sé gek:
Al só mo cso lá di Köz ség fej lesz tõ és Szol gál ta tó Non pro fit Kft.
Kmetty né Gyõ ri Szil via
Cím: 7345 Al só mo cso lád, Rá kóc zi u. 21
Tel.: 72/671-301, 30/908-3557, E-ma il: tu riz mus@al so mo cso lad.hu
http://tu riz mus.al so mo cso lad.hu
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NAPTÁR 2017

Mun ka szü ne ti na pok 2017. év ben 
2017. ja nu ár 1. va sár nap, Új Év elsõ nap ja
2017. már ci us 15. szer da, Nem ze ti Ün nep
2017. áp ri lis 14. pén tek, Nagy pén tek
2017. áp ri lis 17. hét fõ, Hús vét hét fõ (hosszú hét vé ge)
2017. má jus 1. hét fõ, Mun ka Ün ne pe (hosszú hét vé ge)
2017. jú ni us 5. hét fõ, Pün kösd hét fõ (hosszú hét vé ge)
2017. au gusz tus 20. va sár nap, Ál lam ala pí tás Ün ne pe
2017. ok tó ber 23. hét fõ, 1956-os For ra da lom Ün ne pe (hosszú hét vé ge)
2017. no vem ber 1. szer da, Min den szen tek nap ja
2017. de cem ber 24. va sár nap, Szent es te
2017. de cem ber 25–26. hét fõ és kedd, Ka rá csony (hosszú hét vé ge)
2018. ja nu ár 1. hét fõ, Új Év elsõ nap ja
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2017 JANUÁR
Fer ge teg hava -- Jég hava -- Bol dog asszony hava

Ja nu ár hó nap ere de te: Ja nus ról kap ta ne vét, aki a ka puk és át já rók is te ne 
volt az ó ko ri ró mai mi to ló gi á ban. Gyógy nö vé nyei: vö rös hagy ma, fok -
hagy ma, szá raz bab. Vi rá gai: hó vi rág, ár vács ka, hu nyo rok 

Népi ha gyo má nyok

Ja nu ár 1. Újév nap ja
Egyik nép sze rû szo kás volt az új évi jó kí ván sá gok el mon dá sa ház -
ról-ház ra jár va, ami ért a há zi ak al má val, di ó val kí nál ták a kö szön tõ ket.
Új év kor az egész év si ke rét igye kez tek biz to sí ta ni, na gyon fon tos volt a
jó cse le ke det az év elsõ nap ján.
Ja nu ár 18. Pi ros ka nap ja: Pi ros ka nap já hoz fû zõ dik ez a mon dás: „Ha
Pi ros ka nap ján fagy, negy ven na pig el nem hagy”. 
Ja nu ár 22. Vin ce nap ja A gaz dák sze rint ezen a na pon sok bort kell inni,
hogy bõ le gyen a ter més. Az idõ já rás is meg ha tá ro zó volt, pél dá ul szép,
na pos idõ ese tén jó bor ter mést re mél tek, rossz idõ ese tén vi szont rossz
bor ter mést jó sol tak. 

Ker ti ta ná csok
Kin ti ten ni va ló ink kö zül a leg fon to sabb, hogy nagy hó ese tén a dísz -
cser jék rõl, tû le ve lû bok rok ról tá vo lít suk el a ha vat, hogy ága ik ne tör je -
nek le. Fagy men tes na po kon, fõ ként, ha csa pa dék ban sze gény te lünk
van, lo csol juk meg a tû le ve lû fá in kat, örök zöld cser jé in ket. Fagy ér zé -
keny éve lõ vi rá ga in kat, fû szer nö vé nye in ket ta kar juk be fa le vél lel, rõ -
zsé vel. Gyü mölcs fá ink met szé sé vel vár junk feb ru á rig, csak a gyen ge
nö ve ke dé sû fá kat, bo gyós cser jé ket metsz het jük, de eze ket is csak –2 C
fok fe let ti hõ mér sék let nél. Kár te võk el len per me tez zünk fagy men tes
idõben.

Ren dez vé nye ink
2017. 01. 12. Ci vil Ke rek asz tal – Ci vil szer ve ze tek – Al só mo cso lád
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2017 FEBRUÁR
Jég bon tó hava -- Hó hava -- Böjt elõ hava

Feb ru ár hó nap ere de te: Feb ru us ról, a meg tisz tu lás ró mai is te né rõl kap ta 
ne vét. Gyógy nö vé nyei: mar ti la pu vi rág, fûz fa ké reg, bar ka, szá rí tott
csip ke bo gyó. Vi rá gai: hó vi rág, kró kusz, tél te me tõ, ár vács ka, bõr le vél,
hu nyo rok.

Népi ha gyo má nyok
Feb ru ár 6. Szent Do rottya nap ja: Do rottya nap ja, feb ru ár 6-a is mét csak
a vi gas sá go ké és az idõ já rás jós lá sé. A népi re gu lák sze rint: "Ha Do -
rottya még szo rít ja, Ju li an na tá gít ja" - vagy is a meg fi gye lé sek sze rint a
hi deg még hi de gebb le het, de ugyan ez tör tén het a me leg gel is.
Feb ru ár 19. Zsu zsan na nap ja 
A nép hit sze rint, ha ek kor ma ga san száll a pa csir ta, ha ma ro san meg jön a 
jó idõ, és ha rep té ben még éne kel is, ak kor már biz tos ra ve he tõ, hogy itt
a szép ki ke let. 
Feb ru ár 24. Szent Má tyás apos tol nap ja
A feb ru ár végi je les na pok kö zül ta lán a leg is mer tebb 24-e, Má tyás, a
jég tö rõ, aki vagy meg hoz za, vagy meg tö ri a je get. „Ha nincs, je get csi -
nál, El ront ja, bont ja, ha ta lál, A je get ol vaszt ja Má tyás, Töri, és raj ta li -
kat ás...”

Ker ti ta ná csok
Ilyen kor feb ru ár ban az ab lak pár ká nyun kon vi ta min dús és gyógy ha tá sú
haj tá so kat ne vel he tünk, mint pl. a ker ti zsá lya, re tek és lu cer na. A szik -
la ker ti nö vé nyek és egyes fû fé lék, a si sak vi rág, a kan ka lin, az en ci án és
a szív vi rág a hi deg ben csí rá zó fa jok közé ta toz nak. Amennyi ben az idõ -
já rás meg en ge di, már most el le het vet ni õket. De ha fa gyos a ta laj, eze -
ket is me leg ágy ba ül tes sük. A ka ra lá bét, a téli sa lá tát, hó na pos ret ket,
spe nó tot már most el le het vet ni a me leg ágyás ban. A fû tött és vi lá gos
üveg ház ban ter mé sze te sen gyor sab ban haj ta nak ki a növények.

Ren dez vé nye ink
2017.02.10. Me se kon fe ren cia – SZÍN TÉR Mû ve lõ dé si Ház – Al só mo -
cso lád
2017.02.11. Far sang – Ön kor mány zat– Nagy haj más
2017.02.18. Far sang – Mû ve lõ dé si Ház  – Má gocs
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2017 MÁRCIUS
Ki ke let hava – Fák hava – Böjt más hava

Már ci us hó nap ere de te: Ne vét Mars ról, a há bo rú ró mai is te né rõl kap ta.
Gyógy nö vé nyei: csa lán, pász tor tás ka, úti fû. Vi rá gai: hó vi rág, já cint,
kró kusz, nár cisz, od vas kel ti ke, tél te me tõ, tu li pán

Népi ha gyo má nyok
Már ci us 4. Káz mér nap ja: Itt-ott még ma is él a ha gyo mány, hogy már -
ci us 4-én, Káz mér nap ján – ha en ge di az idõ já rás – a mé hé szek ki en ge -
dik kap tá ra ik ból a szor gal mas kis mun ká sa i kat, erõt gyûj te ni.
Már ci us 18, 19, 21. Sán dor, Jó zsef, Be ne dek nap ja „Sán dor, Jó zsef, Be -
ne dek, zsák ban hoz zák a me le get!”
Ha Sán dor, Jó zsef és Be ne dek na po kon süt a nap, ak kor hosszú, me leg
nyár vár ha tó, ha nem süt, ak kor hosszú, lucs kos õsz lesz.
Már ci us 25.  Gyü mölcs ol tó Bol dog asszony nap ja: E nap al kal mas a fák
ol tá sá ra, szem zé sé re. „Fecs ke haj tó” nap nak is ne ve zik, mert a jó idõ ek -
kor ra ha za hajt ja a ván dor ma da ra kat. 
Egyéb idõ jós lás is tar to zik még már ci us 25-höz: Pl. ha ezen a na pon
meg szó lal nak a bé kák, ak kor még 40 na pig hi deg lesz.

Ker ti ta ná csok
A fa gyok el múl tá val fel éb reszt het jük a ró zsát téli ál má ból: a ta ka rást
meg szün tet het jük és metsz het jük. Tisz tít suk meg a gye pet a lomb- és
egyéb téli „ma rad vá nyok tól", kü lön ben a fû rot ha dás nak in dul. A vi rá -
gok és cser jék téli ta ka rá sát el tá vo lít hat juk. A szá raz ága kat és év elõ ket
vissza kell vág ni. A gu mós és gyö kér nö vé nyek, pél dá ul a csi csó ka vagy 
a tor ma és a hó nap má so dik fe lé tõl a ko rai bur go nya épp úgy ül tet he tõ a
fagy men tes föld be. Ve tés a sza bad ba: spe nót, zöld bor só, sár ga ré pa, hó -
na pos re tek, hagy ma, té põ sa lá ta, pet re zse lyem.

Ren dez vé nye ink
2017. 03. 03. Ke mény Ber ta lan Díj át adó – SZÍN TÉR Mû ve lõ dé si Ház
– Al só mo cso lád
2017. 03. 09. Ci vil Ke rek asz tal – Ci vil szer ve ze tek – Al só mo cso lád
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ÁPRILIS
Sze lek hava -- Rü gye zés hava -- Szent György hava

Áp ri lis hó nap ere de te: A hó na pot Mars ked ve sé rõl, Ve nus ról ne vez ték
el.
Gyógy nö vé nyei: pity pang, kö kény vi rág, ta va szi kan ka lin
Vi rá gai: für tös gyön gyi ke, já cint, koc kás li li om, med ve hagy ma, ma dár -
tej, nár cisz, od vas kel ti ke, tu li pán, ár vács ka, ibo lya, ne fe lejcs

Népi ha gyo má nyok
Áp ri lis 12. Gyu la nap ja: Az év 100. nap ja. A tisz ta ság, a ta ka rí tás nap ja.
Ilyen kor ki ta ka rít ják a la kást, az óla kat és az ál la to kat is le mos sák.
Áp ri lis 24. György nap ja: Ez a nap egy õsi pász tor ün nep nap ja, ami kor
is az ál la to kat e na pon hajt ják ki elõ ször a le ge lõ re.
Áp ri lis 25. Márk, Pál nap ja: A ku ko ri ca ve tés és a bú za szen te lés nap ja.
Ide tar to zik e mon dás: „Ha meg szó lal a pa csir ta, a béka, jó ter mést vár -
hatsz, el len ben, ha hall gat a fü le mü le, ak kor vál to zé kony lesz a ta vasz.”

Ker ti ta ná csok
A téli ta ka rást, pl. szá raz ága kat, el kell tá vo lí ta ni, mert ki haj ta nak, és
ká ro kat okoz hat nak. A ki ül te tés hez fel hõs na po kat vá lasszunk. Fon tos,
hogy a nö vé nyek gyö ke re it elõ ze te sen be áz tas suk. Áp ri lis ban szá mos
egy nyá ri vi rág mag ja vet he tõ: pl. õszi ró zsa. Áp ri lis vé gén le het kez de ni 
a fû mag ve té sét. Na pos idõ ben a bal kon- és dé zsás nö vé nye ket is szok -
tat hat juk a sza bad le ve gõ höz, de ne te gyük ki erõs nap su gár zás nak.
Sza bad föld be: zöld bor só, pó ré hagy ma, sár ga ré pa, hó na pos re tek, re tek, 
hagy ma, sa lá ta, mán gold, bur go nya kerülhet.

Ren dez vé nye ink
2017. 04. 13. Hús vét vá ró – SZÍN TÉR Mû ve lõ dé si Ház – Al só mo cso -
lád
2017. 04. 21. II. Vers és me se mon dó ver seny Idõs Ott ho nok kö zött –
Õszi Fény Idõ sek Ott ho na – Al só mo cso lád
2017. 04. 22. Mo cso lád Ha za vár – el szár ma zot tak nap ja és BK köz gyû -
lés – Al só mo cso lá di ak Ba rá ti Köre – Al só mo cso lád
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2017 MÁJUS

Ígé ret hava -- Vi rág zó élet hava -- Pün kösd hava

Má jus hó nap ere de te: Ne vét Maia gö rög is ten nõ ró mai alak já ról, Maia
Mai es tas ról kap ta. Gyógy nö vé nyei: er dei sza mó ca, zsá lya, vé re hul ló
fecs ke fû. Vi rá gai: med ve hagy ma, gyöngy vi rág, ha rang vi rág, írisz, ne -
fe lejcs, szar ka láb, szeg fû

Népi ha gyo má nyok
Má jus 1. Mun ka ün ne pe
1890 óta a mun ká sok nem zet kö zi ün ne pe. De eh hez a nap hoz kap cso ló -
dik még a má jus fa ál lí tá sa is. A le gé nyek cso por tok ba ve rõd ve, éj sza ka
ál lít ják, ami le het su dár fa, vagy zöl del lõ, vi rág zó ág. Sza la gok, ken dõk, 
vi rá gok, üveg bor és más aján dé kok is ke rül nek rá.
Má jus 12, 13, 14. fa gyos szen tek nap ja: A népi meg fi gye lés sze rint a ta -
va szi me leg na pok eze ken a na po kon hir te len hi deg re vál toz nak, nem
rit kák az éj sza kai fa gyok..

Ker ti ta ná csok
A fa gyos szen tek el múl tá val az összes fagy ér zé keny vi rág (egy nyá ri ak)
a sza bad ba ke rül het. Idõ sze rû az egy nyá ri vi rá gok ve té se. Most le het a
föld lab dás, kon té ne res fás nö vé nye ket, il let ve a tû le ve lû e ket ül tet ni.
Idõ sze rû a ká posz ta, ka ra lá bé, pó ré hagy ma, sa lá ta és zel ler ki ül te té se.
Az ubor kát, pa ra di cso mot és pap ri kát a hó nap kö ze pén le het ki ül tet ni.
Az ér zé keny nö vé nye ket ta kar juk le fá tyol fó li á val. A zel ler gu mó nem
fej lõ dik ki, ha a nö vény csak egyet len egy szer is meg fá zott.

Ren dez vé nye ink
2017. 05. 01. Fo ci ku pa – Roma Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat – Nagy haj -
más
2017. 05. 01. Mú ze u mi Ma já lis – Mû ve lõ dé si Ház – Má gocs
2017. 05. 01. Ma gunk ke nye rén a mun ka ün ne pén – SZÍN TÉR Mû ve -
lõ dé si Ház – Al só mo cso lád
2017. 05. 11. Ci vil ke rek asz tal – Ci vil szer ve ze tek - Al só mo cso lád
2017. 05. 27. Gye rek nap – Ön kor mány zat – Nagy haj más
2017. 05. 27. Gye rek nap – SZÍN TÉR Mû ve lõ dé si Ház – Al só mo cso lád
2017. 05. 27. Gye rek nap – Ön kor mány zat – Bi kal
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JÚNIUS
Nap is ten hava -- Nap érés hava -- Szent Iván hava

Jú ni us hó nap ere de te: Ju nó ról (ró mai is ten nõ rõl) kap ta, aki Ju pi ter fe le -
sé ge volt. Gyógy nö vé nyei: mály va, ba zsa li kom, ka kukk fû. Vi rá gai: Li -
li om, cic ka fark, ha rang vi rá gok, ta vi ró zsa, tá ti ka, plety ka, li zin ka, gyû -
szû vi rág, ma dár sós ka, lég gömb hagy ma, csil lag fürt

Népi ha gyo má nyok
Jú ni us 8. Me dárd nap ja: A köz hi e de lem úgy tart ja, hogy ha ezen a na -
pon esik az esõ, ak kor negy ven na pig esni fog, el len ke zõ eset ben pe dig
ugya nennyi ide ig szá raz ság lesz.
Jú ni us 10. Mar git nap ja: Egyes he lye ken ezen a na pon ve tik a ret ket,
hogy jó gyen ge ma rad jon. Ek kor nem sza bad ki nyit ni az ab la kot, mert
ak kor ab ban az év ben sok lesz a légy.
Jú ni us 29. Pé ter, Pál nap ja: A ma gyar nyelv te rü le ten ál ta lá ban úgy tart -
ot ták, hogy a búza töve ezen a na pon meg sza kad, kez dõd het az ara tás.
Pé ter- Pál nap já hoz fû zõ dik az a hi e de lem, hogy ame lyik le gény vagy
lány el sõ nek hall ja meg a ha rang szót e na pon, az év vé gé ig meg nõ sül
vagy férj hez megy.

Ker ti ta ná csok
A pa ra di cso mot ki kell tá masz ta ni, hogy a ter més ne érje el a föl det, és
meg kell aka dá lyoz ni a le ve lek el szá ra dá sát. A gye pet meg kell szór ni
mû trá gyá val, és egyen le te sen le kell nyír ni, de nem kell túl ala csony ra
ál lí ta ni a pen gé ket. A túl rö vid re vá gott gyep gyen gébb, és fo gé kony
lesz a be teg sé gek re. Egyes zöld sé ge ket, mint a sár ga ré pa, a sa lá ta és a
cu kor ré pa, meg kell rit kí ta ni, ami vel biz to sí ta ni le het a meg fe le lõ lég -
áram lást (ez több be teg ség tõl is meg vé di a nö vé nye ket), va la mint több
víz és mû trá gya jut így a nö vé nyek nek. Jú ni us ban már ki ül tet he tõ a dá -
lia is. Ter mé keny, jó víz ve ze té sû ta lajt igé nyel, és na pon ta 6 órát kell,
hogy süs se a nap.

Ren dez vé nye ink
2017. 06. 02. Ci mea ku pa – IKSZT – Bi kal
2017. 06. 10. Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap – Al só mo cso lád
2017. 06. 17. Bi kal ku pa – IKSZT – Bi kal
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2017 JÚLIUS
Ál dás hava -- Ara tás hava -- Szent Ja kab hava

Jú li us hó nap ere de te: Ju li us Ca e sar ról kap ta ne vét.
Gyógy nö vé nyei: kom ló, fe ke te na dály, ma jo rán na, csen gõ fû, men ta,
ka táng. Vi rá gai: li li om, ma dár sós ka, ma dár tej, sáf rány fû, ár nyék li li o -
mok, cic ka fark, láng vi rág, lég gömb vi rág, mály va ró zsa, sza már ke nyér,
zá por vi rág, ta vi ró zsa

Népi ha gyo má nyok
Jú li us 2. Sar lós Bol dog asszony nap ja: Ma gyar or szá gon e nap az ara tás
kez dõ nap ja. A Sar lós Bol dog asszony nap el ne ve zést azért kap ta, mert
ré gen az asszo nyok az ara tást sar ló val vé gez ték.
Jú li us 20. Il lés nap ja: Ezen a na pon, il let ve e nap tá ján gya ko ri ak a vi ha -
rok, ezért ré gen e na pon mun ka ti la lom volt, mert úgy hit ték, hogy aki
kint dol go zik a me zõn, abba be le csap hat a vil lám, a ter mést pe dig jég
éri.

Ker ti ta ná csok
A ma gas vi rá go kat ka róz ni kell, hogy a szél ne te hes sen ben nük kárt.
A kert kb. 2,5 cm esõt vagy vi zet igé nyel min den hé ten. A kora reg gel a
leg jobb idõ szak a lo cso lás hoz. Az esti ön tö zés azért nem a leg meg fe le -
lõbb, mert az egész éj sza ká ra ned ve sen ma radt le ve lek haj la mo sab bak a 
gom ba be teg sé gek re. Az õszi sa lá ta, re tek, sár ga ré pa, cék la, fe hér ré pa,
kel ká posz ta és spe nót be ta ka rí tás hoz ves sük el a ma go kat jú li us vé gén,
au gusz tus ele jén. Pró bál juk von za ni a ro var evõ ma da ra kat a kert be, erre 
a leg egy sze rûbb, ha friss vi zet te szünk ki a szá muk ra.

Ren dez vé nye ink
2017. 07. 01. Fa lu nap – SZÍN TÉR Mû ve lõ dé si Ház – Al só mo cso lád
2017. 07. 01. 24 órás fo ci – IKSZT – Bi kal
2017. 07. 14. Ci vil ke rek asz tal – Ci vil szer ve ze tek – Al só mo cso lád
2017. 07. 15. Fa lu nap – Ön kor mány zat – Nagy haj más
2017. 07. 22. Stu der Imre em lék tor na és ha lász lé fõ zõ ver seny- Né met
Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat- Bi kal 
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2017 AUGUSZTUS
Új ke nyér hava – Bõ ség hava – Kis asszony hava 

Au gusz tus hó nap ere de te: A hí res ró mai csá szár ról Au gus tus Oc ta vi a -
nus ról kap ta a ne vét. Gyógy nö vé nyei: úti la pu, ár va csa lán, ké ki rin gó.
Vi rá gai: cik lá men, sáf rány fû, ár nyék li li o mok, kék gyö kér, ma dár mály -
va, ta vi ró zsa, zá por vi rág

Népi ha gyo má nyok
Au gusz tus 10. Lõ rinc nap ja: A köz hi e de lem sze rint a dinnye e nap tól
kezd ve már nem olyan fi nom, úgy mond ták, lõ rin ces, lucs kos lesz. 
Au gusz tus 15. Nagy bol dog asszony nap ja: Nagy bol dog asszony nap ja
de rült ide jé vel a jó gyü mölcs- és szõ lõ ter més elõ hír nö ke. Azt tar tot ták,
hogy ke resz tet kell vág ni a gyü mölcs fá ba, hogy egész sé ges le gyen és
so kat te rem jen.

Ker ti ta ná csok
Kü lö nös fi gye lem mel gyom láld a ker ted. A gyom nem csak ren de zet -
len né te szi a ker te det, de lét fon tos sá gú ned ves sé get von el a ta laj ból,
leg ked ve sebb nö vé nye id tõl. Az el her vadt ró zsát a szár egy ré szé vel
együtt vágd le éles met szõ ol ló val. Ha csak egy sze rû en le tö röd, az ér zé -
kennyé te szi a nö vényt a fer tõ zé sek re. Túl késõ már ilyen kor per me tez -
ni a ró zsá kat. Az el halt / el her vadt vi rá go kat el kell tá vo lí ta ni az egy -
éves nö vé nyek, a ró zsák il let ve a bok rok ese té ben. Et tõl a nö vé nyünk
nem csak ápol tabb nak fog tûn ni, de ez ál tal ser kent jük az újabb vi rág -
zást il let ve a mag zást. Metssz le fi a tal haj tá so kat éve lõ nö vé nye id rõl.
Ép pen ez a meg fe le lõ idõ szak ah hoz, hogy meg fa kad ja nak és kel lõ en
meg erõ söd je nek a si ke res ki te le lés hez, és jö võ re cso dá la to san pom páz -
za nak. Metszd meg a nyá ri gyü möl csö ket: mál na, sze der, eg res, ri bisz -
ke és fek te ri biz li. Ül tesd ki az õszi vi rág zá sú nö vé nye id hagymáit!
Ren dez vé nye ink
2017. 08. 05. Roma Nap – Roma Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat – Nagy -
haj más
2017. 08. 05. Fa lu nap – Ön kor mány zat - Me ké nyes
2017. 08. 12. Né met Nap – Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat – Nagy -
haj más
2017. 08. 18-19. Fa lu nap – Ön kor mány zat – Bi kal
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2017 SZEPTEMBER
Föld anya hava -- Szü ret hava -- Szent Mi hály hava

Szep tem ber hó nap ere de te: Neve a la tin sep tem szó ból ered mely nek je -
len té se hét, mi vel szep tem ber ere de ti leg az év he te dik hón ap ja volt a ró -
mai nap tár ban. Gyógy nö vé nyei: cit rom fû, le ven du la, boj tor ján, szõ lõ.
Vi rá gai: cik lá men, õszi ki ke rics, kék gyö kér, kri zan tém, szar ka láb, szel -
lõ ró zsa

Népi ha gyo má nyok
Szep tem ber 1. Egyed nap ja: A nép hit sze rint, ha e na pon ve tik el a bú zát 
bõ ter més re szá mít hat nak. Idõ já rás jós ló nap is e nap, ha esik, ak kor esõs 
lesz az õsz, ha nem esik, ak kor szá raz õsz re szá mí tot tak.
Szep tem ber 8. Szûz Má ria szü le té sé nek nap ja: Ez a nap je lez te a dió ve -
rés kez de tét, és a fecs kék útra ke lé sét is.
Szep tem ber 29. Szent Mi hály nap ja: A Szent György-nap kor le ge lõ re
haj tott ál la to kat ilyen kor hajt ot ták vissza. E nap hoz is kap cso ló dik nõi
mun ka ti la lom. Aki ilyen kor mos, ki se be se dik a keze, aki pe dig mán go -
rol, an nak egész év ben dö rög ni fog a háza fe lett az ég.

Ker ti ta ná csok
Ül tes sük el a ta vasszal vi rág zó nö vé nyek hagy má it. Ke zel jük téli mû -
trá gyá val a pá zsi tot. Az egy nyá ri nõ vé nyek és fü vek dug vá nya it ké szít -
sük elõ bel té ri gyök erez te tés re. Mély ön tö zés sel ké szít sük fel a fá kat és
bok ro kat a tél re. Ta ka rít suk ki a ró zsa ágyá so kat és most utol já ra ke zel -
jük gom ba ölõ szer rel az ér zé keny faj tá kat. Ül tes sük ki a hi de get tûrõ
zöld sé ge ket, pl. a zöld sa lá tát, a brok ko lit, a kel ká posz tát és a ká posz tát.
Mi u tán le mos tuk és át ül tet tük, óva to san vi gyük be a szo ba nö vé nye ket,
és ál lít suk be a nö ve ke dé sük höz szük sé ges fény vi szo nyo kat.

Ren dez vé nye ink
2017. 09. 02. Ci vil pik nik, Sport nap- III. nem ze ti kés- és fej sze ha jí tó
ver seny, – SZÍN TÉR Mû ve lõ dé si Ház, AMSE
2017. 09. 09.  Hegy há ti Szü ret –Mû ve lõ dé si Ház – Má gocs
2017. 09. 14. Ka taszt ró fa buli – Ön kor mány zat – Al só mo cso lád
2017. 09. 30. Tök fesz ti vál – Fa lu vé dõ és Szé pí tõ Egye sü let – Bi kal
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2017 OKTÓBER
Mag ve tõ hava -- Be gyûj tés hava -- Mind szen tek hava

Ok tó ber hó nap ere de te: A la tin octo szó ból szár ma zik, mely nek je len té -
se nyolc – utal va arra hogy ere de ti leg ez volt a nyol ca dik hó nap a ró mai
nap tár ban. Gyógy nö vé nyei: alma, ho mok tö vis, kö kény bo gyó, ga la go -
nya. Vi rá gai: cik lá men, ve tõ vi rág, ár vács ka, kle o pát ra tûje, kri zan tém,
si sak vi rág, szel lõ ró zsa

Népi ha gyo má nyok
Ok tó ber 16. – Szent Gál nap ja: Ha lá szó vi dé ke ken Gál nap ján tart ják az
utol só nagy ha lá sza tot, mert utá na a ha lak a fo lyó me der mé lyé re ás sák
ma gu kat, és ezu tán ha lat fog ni már nem le het.
Ok tó ber 21. Or so lya nap ja: Ha ilyen kor szép az idõ, ak kor ka rá cso nyig
meg is ma rad.
Ok tó ber 26. Dö mö tör nap ja: Idõ já rás jós ló nap, az e napi hi deg sze let a
ke mény tél elõ je lé nek tar tot ták.

Ker ti ta ná csok
Vár junk, míg na pos, szá raz idõ lesz, és ak kor ás suk ki a bur go nyát. Sú -
rol juk le róla a föl det, és hagy juk szá rad ni, mi e lõtt zsá kok ba tesszük, és
fagy men tes, sö tét he lyen tá rol juk. Mi u tán ki ás tuk a sár ga ré pát, ho mok -
ban vagy tõ zeg ben tá rol hat juk tél ide jén. Ahogy az ágyá sok kez de nek
meg üre sed ni, fe lás hat juk és meg trá gyáz hat juk a föl det. Hagy junk na -
gyobb föld töm bö ket ásás után, mert a gi lisz ták úgy is szét zúz zák, hogy
a trá gyá hoz hoz zá fér hes se nek. Ez a leg meg fe le lõbb hó nap, hogy ne ki -
lás sunk az ásás nak, hogy jó mély re ke rül jön a trá gya, és mély eb bé vál -
jon a ter mõ ta laj ré teg. Mi u tán már az eper le ért, ta ka rít suk ki az ágyást,
vág juk le a nö vény fel sõ ré szét, tá vo lít suk el az el szá radt le ve le ket, az
el rot hadt eper sze me ket, ame lye ket el mu lasz tot tunk le szed ni, és tép jük
ki az indákat.

Ren dez vé nye ink
2017. 10. 02. Idõ sek hón ap ja nyi tó ren dez vény – Õszi Fény Idõ sek Ott -
ho na – Al só mo cso lád
2017. 10. 05.Idõ sek Nap ja – Ön kor mány zat – Nagy haj más
2017. 10. 07. Ci vil Nap – Ön kor mány zat – Nagy haj más
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2017. 10. 13. Ci vil ke rek asz tal – Ci vil szer ve ze tek – Al só mo cso lád
2017. 10. 27. Idõ sek hón ap ja záró ren dez vény – Õszi Fény Idõ sek Ott -
ho na – Al só mo cso lád

NOVEMBER
Enyé szet hava – Le vél hul lás hava – Szent And rás hava

No vem ber hó nap ere de te: Neve a la tin no vem szó ból szár ma zik mely -
nek je len té se ki lenc, mi vel ere de ti leg az év ki len ce dik hón ap ja volt a ró -
mai nap tár ban. Gyógy nö vé nyei: ar ti csó ka, dió, mo gyo ró, gesz te nye.
Vi rá gai: ár vács ka, csa rab, eri ka.

Népi ha gyo má nyok
No vem ber 11. Már ton nap ja: E nap vág ták le a tö mött li bát, mert úgy
tar tot ták: „Aki Már ton nap ján li bát nem eszik, egész éven át éhe zik.”
Idõ já rás jós ló nap is: „Ha Már ton fe hér lo von jön, eny he tél, ha bar nán,
ke mény tél vár ha tó.” Ha a Már ton napi la ko mán el fo gyasz tott lúd nak
fe hér és hosszú a csont ja, ak kor ha vas lesz a tél, ha pe dig bar na és rö vid
a csont ja, ak kor sá ros.
No vem ber 25. Ka ta lin nap ja: „Ha Ka ta lin ko pog, ak kor ka rá csony lo -
csog, vi szont ha Ka ta lin lo csog, ak kor ka rá csony ko pog.”

Ker ti ta ná csok
A hó nap vége felé metsszük meg a lomb hul la tó fá kat és cser jé ket, be le -
ért ve ebbe a gyü mölcs fá kat és bok ro kat is. A fás dug vá nyo kat, ami ket a
ta valy õsszel vág tunk, most ki le het ül tet ni az ál lan dó he lyük re. Ha gyo -
má nyo san, eb ben a hó nap ban kell el ül tet ni a fá kat és a cser jé ket. Ami -
kor cser jé ket ül te tünk, ka róz zuk és ön töz zük meg õket, majd te gyünk
egy ré teg mul csot a tö vük höz. Még min dig nem késõ el ten ni a ta va szi
gu mós vi rá go kat – rak junk li li o mot és tu li pánt a kö vet ke zõ évre. Ha
sze ret jük a ró zsá kat, ak kor most van itt az ide je, hogy sza bad gyö ke res
ró zsá kat vá sá rol junk.
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Ren dez vé nye ink
2017. 11. 04. Disz nó vá gás – Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat –
Nagy haj más
2017. 11. 11. Már ton Nap – Ön kor mány zat – Nagy haj más
2017. 11. 11. Disz nó to ros – Ön kor mány zat – Me ké nyes
2017. 11. 11. Fa lu si Disz nó tor- Ön kor mány zat: Bi kal
2017. 11. 25. Ad ven ti vá sár – SZÍN TÉR Mû ve lõ dé si Ház – Al só mo -
cso lád

DECEMBER

Álom hava -- Is ten fi ak hava -- Ka rá csony hava. De cem ber hó nap ere de -
te: Neve a la tin de cem szó ból szár ma zik, mely nek je len té se tíz - utal va
arra, hogy ere de ti leg ez volt a tí ze dik hó nap a ró mai nap tár ban. Gyógy -
nö vé nyei: bo ró ka, ká posz ta, krump li, fe ke te re tek. Vi rá gai: ár vács ka,
csa rab, eri ka, téli jáz min, hu nyor

Népi ha gyo má nyok
De cem ber 21. Ta más nap ja
Ha 21-e reg ge lé re fris sen esett hó bo rí tot ta a tá jat, a hi e de lem sze rint bé -
kés, bol dog ka rá csony ígér ke zett.
De cem ber 31. Szil vesz ter nap ja
Az év utol só nap ján eggyak rab ban ma lac sült ke rült az asz tal ra, ti los
volt azon ban a csir ke, a puly ka fo gyasz tá sa, hi szen ezek az ál la tok el ka -
par ják a sze ren csét. He lyet te in kább len csét et tek, hogy sok pén zük le -
gyen az új év ben. A hal a fo lyó men ti vi dé ke ken sze ren csét hoz (ahány
pik kely, annyi pénz), más hol vi szont bal jós ál lat, hi szen vele el úszik a
sze ren cse.

Ker ti ta ná csok
Ez a leg jobb hó nap a dísz fák és cser jék, a ró zsa bok rok meg met szé sé re,
a csu pasz gyö ke rû cser jék és fák el ül te té sé re. Vi gyáz zunk arra, hogy
ami kor fagy pont alá esik a hõ mér sék let, ne lép jünk a gyep re, mert nagy
bar na láb nyo mo kat fo gunk hagy ni a tö ré keny fû szá rán. Ez a leg jobb
idõ arra, hogy be per me tez zük a gyü mölcs fá kat és a ró zsá kat kát rá nyos
olaj jal, hogy el tá vo lít sunk min den meg je le nõ fe ke te pe nész-spó rát.
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Nagy éj sza kai fa gyok ese tén te gyünk egy régi fo ci lab dát a kis tóba,
hogy a ha lak túl él hes sék a fa gyot.

Ren dez vé nye ink
2017. 12. 02. Ad ven ti Bar kács dél után – Ön kor mány zat – Nagy haj más 
2017. 12. 05. Mi ku lás Muri – SZÍN TÉR Mû ve lõ dé si Ház, Õszi Fény
Idõ sek Ott ho na – Al só mo cso lád
2017. 12. 14 Ci vil ke rek asz tal – Ci vil szer ve ze tek – Al só mo cso lád
2017. 12. 16. Ad ven ti vá sár – Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat – Bi -
kal
2017. 12. 22. Fa lu ka rá csony – SZÍN TÉR Mû ve lõ dé si Ház, „Õszi
Fény” Ka rá cso nya – Õszi Fény Idõ sek Ott ho na – Al só mo cso lád
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ÉSZAK – HEGYHÁTI
MIKROTÉRSÉGI UNIÓ

BEMUTATÁSA

MEGALAKULÁS

Az Észak - Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió
gon do la ta a te le pü lé sek ve ze tõ i nek együtt -
gon dol ko dá sá val kez dõ dött.  A mun ka a
ké sõb bi ek ben ki ter jedt a vál lal ko zói és ci -
vil szfé rá ra, az in téz mé nyek re és a tá gabb
tér ség szak mai szer ve ze te i re.

A kis vá ros és a kap cso ló dó ap ró fal vak
fel is mer ték az együtt mû kö dés szük sé ges -
sé gét és az eb bõl fa ka dó elõ nyö ket is. A tar -
tós és stra té gi ai szin tû együtt mû kö dés és
emel lett a min den na pok ban való ta lál ko zá sok, a ren dez vé nyek össze -
han go lá sa, az erõ for rá sok meg osz tá sa, a szak mai és kor osz tá lyi együtt -
mû kö dé sek ki ala kí tá sa és se gí té se egya ránt épí tõ kö vei lehetnek egy
sikeres mikrotérség kialakulásának.

Al só mo cso lád, Bi kal, Má gocs, Me ké nyes, Nagy haj más te le pü lé sek
ön kor mány za tai, gaz da sá gi sze rep lõi, in téz mé nyi és ci vil szer ve ze tek
össze fo gá sá val 2014. már ci u sá ban el ha tá roz ták, hogy együtt mû kö dé -

sük ered mé nye ként lét re hoz nak
egy, az 5 te le pü lés szi ner gi kus fej -
lõ dé sét lehetõvé tevõ közös fej -
lesz té si programot.

A mun ka ered mé nye ként az
5 te le pü lés lét re hoz ta az Észak –
Hegy há ti Mik ro tér sé gi Uni ót,
mely nek cél ja, hogy a kö zös fej -
lesz té si el kép ze lé se ket támogassa.
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A meg va ló sí tás ér de ké ben az érin tett fe lek – gaz da sá gi sze rep lõk,
ön kor mány za tok, ci vil sze rep lõk, in téz mé nyek – kö zös akaratából lét -
re jött:

1. Egy, a tér ség meg ha tá ro zó sze rep lõi ál tal meg kö tött MIKRO TÉR -
SÉGI PAKTUM meg ál la po dás, amely nek alá í rói ki nyil vá nít ot ták szán -
dé ku kat, hogy csat la koz nak a kö zös fej lesz té si el kép ze lé sek ki ala kí tá -
sá hoz, meg va ló sí tá sá hoz.
2. A prog ram mû köd te té sé re az ala pí tó ön kor mány za tok meg bíz ták a
HEGYHÁT ÉSZAK TÉRSÉGI EGYE SÜ LET-et, mely nek ke re té ben
2014. szep tem ber 1-jétõl 1,5 stá tusszal mun ka szer ve ze tet hoz tak lét re.
2015 ok tó be ré tõl a to váb bi mun ka szer ve ze ti hát te rét a meg ala pí tott
ÉSZAK –HEGYHÁTI UNIÓ NONPROFIT KFT. adja.
3. A mun ka szer ve zet a meg bí zás alap ján a ko ráb bi együtt mû kö dé si al -
kal mak do ku men tá ci ó ja, egyé ni in ter júk, kö zös sé gi fel mé ré sek, mun -
ka cso por tok ter ve zõ al kal mai, szak mai szer ve ze tek kel való szo ros
együtt mû kö dés mun ka fo lya ma tá ban ala kí tot ta ki a kö vet ke zõ idõ szak
FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁT.

A mun ka szer ve zet tag jai:
Hal mai Gá bor né: pro jekt me ne dzser
Mol nár-Val kó Kor né lia: szak mai asszisz tens
Dá vid-Kle isz Bi an ka: pro jekt me ne dzser- asszisz tens

JÖVÕKÉP, MÛKÖDÉSÜNK ALAPELVEI

A 2015- ben el ké szült Észak – Hegy há ti Unió Fej lesz té si Stra té gia
konk rét prog ra mo kat, rö vid távú cé lo kat is tar tal maz, és ami a ké sõb bi -
ek ben meg nyí ló pá lyá za tok hoz el fo ga dott hát tér do ku men tum le het. 

A leg fon to sabb te en dõ a fej lesz té si el kép ze lé sek, ter vek mi nél pon -
to sabb kör vo na la zá sa, és azok prog ra mok ká for má lá sa volt, ame lyek -
ha a for rá sok is el ér he tõ vé válnak- meg is valósulhatnak.

Az Stra té gia meg ta lál ha tó a hon la pon (https://eszak hegy ha ti u -
nio.wordp ress.com/), mely nek lét re jöt tét sok egyez te tés, ki egé szí tõ ter -
ve zé si al ka lom elõz te meg: 97 kap cso lat fel vé tel, 3 kér dõ íves fel mé rés,
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17 mû hely nap, 5 nagy ren dez vény, 4 kom mu ni ká ci ós fe lü let, ta pasz ta -
lat cse rék, a térség érdekképviselete.

A Stra té gi á ban meg fo gal ma zó dik a szer ve zet jö võ ké pe, il let ve a mû -
kö dés alapelvei:

Alap fi lo zó fia: ko ope rá ció, kom mu ni ká ció, ko or di ná ció!

Jö võ kép:
„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 leg mo der nebb
tech no ló gi ák ban, de leg in kább az em ber ben rej lik.” 
A mû kö dés alap el vei: 
• a tér sé get egy ség ként ke zel jük
• min den ki re szá mí tunk és gon do lunk 
• mun ka meg osz tás ban dol go zunk
• fo lya ma tos in for má ció áram lást biz to sí tunk
• hosszú távú és fenn tart ha tó prog ra mo kat ter ve zünk
• vissza jel zé se ket adunk
• nem csak ter ve zünk, cse lek szünk

EDDIGI EREDMÉNYEK

Fon tos, hogy a szer ve zet mi nél több
há ló zat ba be kap cso lód jon, és a tér ség
szá má ra ked ve zõ part ne ri kap cso lat
ala kul jon ki és ma rad jon meg. En nek
ér de ké ben a mun ka szer ve zet tag jai
rend sze re sen részt vesz nek a tér ség
egé szét érin tõ kon fe ren ci á kon, fó ru -
mo kon, tré nin ge ken, 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 ják min den na pi mun ká juk
so rán, köz ve tí tik part ne re ink felé. Több tér sé gi fej lesz tõ szer ve zet tel áll 
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kap cso lat ban az unió, me lyek kel fo lya ma tos egyez te tés fo lyik
(LEADER, DDRFÜ, Ba ra nya Me gyei Ön kor mány zat).

Sze mé lyes ta lál ko zó kon több al ka lom mal let tek pon to sít va a part ne -
rek fej lesz té si el kép ze lé sei, ezek rõl ad ta bá zis ké szült, mely fo lya ma to -
san bõ vül, és ami re ala poz va le het a fej lesz té si igé nye ket köz ve tí te ni a
meg nyí ló le he tõ sé gek felé, össze kap csol ni a sze rep lõ ket, kez de mé -
nyez ni együtt mû kö dé se ket. A mik ro tér sé get érin tõ ak tu á lis ügyek meg -
vi ta tá sá ra, dön tés elõ ké szí tés re rend sze res találkozók kerülnek meg -
szer ve zés re a mikrotérség polgármestereinek, döntéshozóinak.

Az együtt mû kö dõk 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 az unió kez de mé nyez együtt -
mû kö dé se ket, ha nem a part ne rek is ke re sik a szervezetet, reagálnak a
kezdeményezésekre.

A két év alatt több lé nye ges ered ményt is ma gá é nak tud hat a
szer ve zet:
• Ki ala kul tak az unió kom mu ni ká ci ós fe lü le tei, me lyek egy re nép sze -

rûb bek: 
hon lap: https://eszak hegy ha ti u nio.wordp ress.com/
fa ce bo ok: Észak- Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió, Kin cse ink az Észak – 
Hegy há ton Hír le vél, Észak - Hegy há ti Hírmondó.

• El ké szült az Észak – Hegy há ti Unió Fej lesz té si Stra té gia 2015 -2020, 
mely ben kü lön bö zõ prog ram cso ma gok ke rül tek megfogalmazásra.

• A szer ve zet köz re mû kö dé sé vel si ke rült meg tar ta ni és a jog sza bá lyi
vál to zá sok nak meg fe le lõ en új já szer vez ni a Hegy hát Észak Tér sé gi
Egye sü le tet, mely nek a 2016.szep teb mer 13- i köz gyû lé sén el fo ga -
dás ra ke rült az egye sü let új alap sza bá lya, to váb bá tiszt újí tás is tör -
tént. Az egye sü let új el nö ke Ne mes Ad ri enn, al el nö kei pedig László-
Legedi Jánosné és Drüszler Gábor lettek.

• Meg in dult a mun ka a fi a ta lok kal, ami azért fon tos, mert a tér ség jö -
võ je az idõ sek böl cses sé gén és ta pasz ta la ta in, az ak tív ko rú ak mun -
ká ján és meg õr zõ te vé keny sé gén túl nagy mér ték ben mú lik a fi a ta lok
ra gasz ko dá sán, kö tõ dé sén, hely ben ma ra dá su kon is. A jövõ in no va -
tív tech ni ká i nak be vo ná sát, és az erre ala pu ló gaz da sá gi le he tõ sé gek
meg ter ve zé sét már ve lük is idõ ben kell el kez de ni. Az Is ko lai Kö zös -
sé gi Szol gá lat tér ség ben való tel je sí té sé re to bor zott az unió fiatalokat 
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és együttmûködési megállapodást kötött a Dombóvári Illyés Gyula
Gimnáziummal. 

• Fo lya ma to san vo nód nak be ön kén te sek az unió mun ká já ba, ed dig
10 ön kén tes szer zõ dés született.

• A Köz le ke dés tu do má nyi In té zet tel együtt mû köd ve az unió köz re mû -
kö dött új busz já rat in dí tá sá ban Me ké nyes – Nagy haj más – Má gocs –
Dom bó vár vi szony la tá ban 2015. szep tem ber 1-tõl, ami ál tal a la kos -
ság szá má ra könnyebb az is ko lá ba, hi va ta lok ba, kór ház ba ju tás.
A gye re kek így az ed di gi ek hez képest 1,5 órával késõbb tudnak is ko -
lá ba indulni.

• Nagy elõ re lé pés tör tént a
szak kép zés te rén. Bar ta
Sán dor ral, a Kom lói
MIG-TIG Kft. ve ze tõ jé -
vel, több al ka lom mal fó ru -
mot tar tott az unió a he lyi
vál lal ko zók nak egy Má -
go csi tan mû hely ki ala kí tá -
sá nak le he tõ sé gé rõl, il let -
ve a Pécs-Ba ra nya Ke res -
ke del mi és Ipar ka ma ra
szak ér tõ i vel és a he lyi al ter na tív is ko la ve ze tõ jé vel a munkaszervezet 
személyesen is meglátogatta a komlói intézményt.

Mind ezek ered mé nye ként 2016. ja nu ár 27-én a pá lya vá lasz tás elõtt álló 
di á kok egy „Rend ha gyó Pá lya vá lasz tá si Dél utá non” ve het tek részt,
ahol 2 szak ma (he gesz tõ, szo ci á lis gon do zó) ke rült be mu ta tás ra meg hí -
vott elõ a dók kal, in ter ak tív for má ban.

Az unió szak kép zés sel kap cso la tos tö rek vé se i nek ered mé nye ként
2016 szep tem be ré ben el in dult Má go cson a szo ci á lis gon do zó képzés 15 
fõvel.

Emel lett meg kez dõ dött az együtt mû kö dés a Pécs-Ba ra nyai Ke res ke -
del mi és Ipar ka ma rá val az ipa ri gé pész szak kép zés elindításában is.
• Az unió mun ka tár sai fo lya ma to san tá jé ko zód nak az ak tu á lis pá lyá -

za ti le he tõ sé gek rõl és köz ve tí tik eze ket a csat la ko zott part ne rek, po -
ten ci á lis pá lyá zók felé. Aján lá suk ra több szer ve zet, in téz mény is

177



adott be pá lyá za to kat, a
nem ze ti sé gi prog ra mok, a
te het ség gon do zás, he lyi ér -
ték tár ki ala kí tás te rü le tén.

• Több pá lyá zat ke rült be -
adás ra (pl. NEA, Uni ted
Way: Együtt a jövõ ge ne rá -
ci ó já ért, Nem ze ti sé gi pá lyá -
zat, A tár sa dal mi együtt mû -
kö dést szol gá ló he lyi szin tû komp lex prog ra mok, Szo ci á lis vá ros re -
ha bi li tá ció, Sportpark pályázatok stb.)

• Több ren dez vény ke rült meg szer ve zés re (pl. Part ne ri Nap, Mik ro tér -
sé gi Csa lá di Nap, Mik ro tér sé gi Bi cik li tú ra, Rend ha gyó Pá lya vá lasz -
tá si Dél után, Ener gi á ink Napja, TÜKÖR találkozók, stb.) 

• Meg kez dõ dött a tér sé gi mû vé sze ti cso por tok meg je le ní té se az unió
hon lap ján, se gít ve ez zel, hogy a he lyi te het sé gek rõl tud ja nak tér sé -
günk ben is és ezál tal több lehetõséghez jut has sa nak

• Meg ala po zód tak a He lyi és Mik ro tér sé gi Ér ték tár ki ala kí tá sá nak
kez de ti lé pé sei, még hoz zá a „Kin cse ink az Észak Hegy há ton” fa ce -
bo ok ol dal ál tal, aho vá a tér ség ben ta lál ha tó ér té kek, ér de kes sé gek,
te het sé ges sze mé lyek ke rül nek fel. Fon tos cél, hogy az oldalnak
minél több szerkesztõje legyen.

• El in dult a TÜKÖR – Tér sé gi Ügye ink Kö zös sé gi Ro va ta kez de mé -
nye zés, mely azt a célt szol gál ja, hogy egy be szél ge tés so ro zat ke re té -
ben a tér ség ben élõ kü lön bö zõ cso por tok igé nye i re fény de rül jön,
hogy ve lük együtt gaz da god has sa nak az együtt mû kö dé si for mák, es -
sen szó ügye ik rõl, prob lé má ik ról, az együtt mû kö dé sek elõnyeirõl, a
kitörési lehetõségekrõl. 

Ed dig a kö vet ke zõ cso por tok kal foly ta tott meg be szé lést a szer ve zet:
a fi a ta lok kal, a 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 ér de kel tek kel, a kü lön bö zõ spor -
tot ûzõkkel, helyi termelõkkel és a polgárõrökkel 

To váb bi ter ve zett meg hí vot tak: ci vil szer ve ze tek, vál lal ko zók stb.
A fi a ta lok kal való kap cso lat tar tás ér de ké ben lét re jött egy „TÜKÖR-

Itt hon ma rad tunk” el ne ve zé sû facebook oldal.  
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HOGYAN TOVÁBB, PRIORITÁSOK

• Az unió a tér ség re vo nat ko zó pro jekt ja vas la to kat adott be Gye rek -
esély prog ram ba, mely nek meg va ló sí tá sá ban részt is vesz.

• A Ba ra nya Me gyei Fog lal koz ta tá si Pak tum ra vo nat ko zó pá lyá zat ban 
a szer ve zet is fel ada tot vál lalt, és a Me csek- Völgy ség- Hegy hát
Egye sü let tel együtt mû köd ve a Meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány és a
Fog lal koz ta tá si Stra té gia ké szí té sé ben részt vesz.

• Amint arra le he tõ ség nyí lik, Ta no da pá lyá zat ke rül be adás ra. 
• Terv ben van egy Mik ro tér sé gi Ösz tön díj prog ram ki dol go zá sa
• Fi a ta lok be vo ná sa, hely ben tar tá sa ér de ké ben szük sé ges a pá lya vá -

lasz tás, pá lya ori en tá ció, szak kép zés te rü le tén to váb bi lé pé sek ki dol -
go zá sa, il let ve a he lyi mun ka erõ pi a ci igé nyek és le he tõ sé gek össze -
han go lá sa. 

• A kö zös ség fej lesz tés tér sé gi le he tõ sé ge it ki kell ak náz ni, en nek ér de -
ké ben nem zet kö zi if jú sá gi tá bor tér ség ben való szer ve zé sé hez ke res
for rást a szer ve zet.

• A kü lön bö zõ TÜKÖR cso por tok nak ta pasz ta lat cse rék szer ve zé se va -
ló sul majd meg. 

• A he lyi ér té kek össze gyûj té sé nek fo lya ma ta már meg kez dõ dött,
hosszú tá von azon ban egy Mik ro tér sé gi Ér ték tár lét re ho zá sa a cél.

• A tér sé gi gaz da ság fej lesz tés elõ se gí té sén dol go zik a szer ve zet.
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A ki ad ványt szer kesz tet te az Észak-Hegy há ti Unió Non pro fit Kft.

Kö szö net tel tar to zunk te le pü lé se ink pol gár mes te re i nek,
Hõ nig Má ri á nak, Di csõ Lász ló nak, Kõ mû ves Jó zsef nek,

Ma jor Ot tó nak és Mol nár Nor bert nek

To váb bi se gí tõ ink:

Al só mo cso lád:
Ba logh Ani kó

Kmetty né Gyõ ri Szil via
Pitz né Kel ler Ani ta

Bi kal:
Bog nár Papp Zsu zsan na

Dob ro vódsz ky Klá ra
Tom bi Éva

Má gocs:
Enye di Gá bor né
Ju ri sits Jó zsef né
Kusz tor Csa ba

Mül ler Nán dor né
Ne mes Ad ri enn
Samu Ber na dett

Schott né Glo i ber Ida

Me ké nyes:
Dö mö tör né Tóth Eme se
Lász ló- Le ge di Já nos né

Nagy haj más:
Dana Já nos né
Gel lén Eni kõ


