
Új kez de mé nye zés tér sé günk ben

Ez a kis út mu ta tó be te kin tést nyújt az Észak - Hegy há ti tér ség
cso dá la tos vi dé ke i re és tá ja i ra.

Ma gyar or szág meg kö ze lí tõ leg 3200 te le pü lé sé bõl ez idá ig kö -
zel 800 te le pü lé sen jött lét re Ér ték tár Bi zott ság. Ezek kö zül

mind össze 12 táj egy sé gi, a Dél-Du nán tú li Ré gi ó ban  egyet len 
Táj egy sé gi Ér ték tár van, még pe dig a Völgy sé gi. Büsz kék va -
gyunk arra, hogy a 2017. év vé gé re meg ala kul a mik ro tér ség 5 te -
le pü lé sét érintõ Észak – Hegyháti Tájegységi Értéktár is.

A táj egy sé gi ér ték tá rak ké szí té sé nek
jog sza bá lyi alap ja

A 2012. évi XXX. tv. a ma gyar nem ze ti ér té kek rõl és a hun ga -
ri ku mok ról szó ló tör vény ren del ke zik a Táj egy sé gi Ér ték tá rak -
ról,  e szerint:

A Táj egy sé gi Ér ték tár több szom szé dos te le pü lés, il let ve föld -
raj zi, tör té nel mi vagy nép raj zi szem pon tok alap ján egy sé get al -
ko tó táj egy ség te rü le tén fel lel he tõ nem ze ti ér té kek kö zül az adott
Táj egy sé gi Ér ték tár Bi zott ság ál tal táj egy sé gi ér ték ké nyil vá ní -
tott ér té kek adatait tartalmazó gyûjtemény (Htv. 1. § (1) k)

Táj egy sé gi Ér ték tár Bi zott sá got több szom szé dos te le pü lé si
ön kor mány zat is lét re hoz hat, mely el ké szí ti a táj egy sé gi ér ték tá -
rat és an nak ada ta it meg kül di az érin tett Me gyei Ér ték tár Bi zott -
sá gok részére (Htv.3§ (3)

„Itt szü let tem én 
Ezen a szép tá jon
Ahol ma da rak da lol nak
Egész té len, s nyá ron” 

                     (Dra vecz Ist ván)
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Az ér ték tár pi ra mis csú csán a hun ga ri ku mok áll nak.  A hun ga ri kum
olyan meg kü lön böz te tés re, ki eme lés re mél tó ér té ket je löl, amely a ma gyar -
ság ra jel lem zõ tu laj don sá gá val, egye di sé gé vel, kü lön le ges sé gé vel és mi nõ -
sé gé vel a ma gyar ság csúcs tel je sít mé nye. Ilyen pél dá ul a szó da víz, a kür tõs
ka lács, az al föl di ka mil la vi rág, a ma gyar akác méz, a pá lin ka, a ma gyar
szür ke mar ha, a Bé res csepp, a ma gyar vé dõ nõi szol gá lat, a Zsol nay por ce -
lán, a ka lo csai nép mû vé szet, soly má szat, Pus kás Fe renc élet mû ve vagy a
kar ca gi bir ka pör költ.

Az ér ték tá rak hi e rar chi á já ban ne héz meg ta lál ni a ha tár vo na lat a te le pü -
lé si és a táj egy sé gi ér té kek kö zött. Táj egy sé gi ér ték az, me lyet el tu dunk fo -
gad ni kö zös ér ték nek, erõ sí ti a táj hoz és a szü lõ föld höz való kö tõ dést,  a táji
lép té kû együtt mû kö dé se ket, hoz zá já rul a tér ség kö zös sé gi rész vé te len ala -
pu ló, érték- központú és fenntartható módon történõ fejlesztéséhez.

Mik ro tér sé günk bõl egyet len ér ték a Bi ka li Re ne szánsz Él mény bir tok
sze re pel a Ba ra nya Me gyei Értéktárban is. Hisszük, hogy a Észak –Hegy há -
ton is van nak olyan ér té kek, me lyek szin tén mél tó ak len né nek arra, hogy
be ke rül je nek akár a me gyei értéktárba is.

Az Észak – Hegy há ti Táj egy sé gi Ér ték tár lét re ho zá sa
Már az Észak-Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió meg ala ku lá sa kor

kö zös cél ként fo gal maz tuk meg az ér ték fel tá rást, ér ték õr zést. Te -
le pü lé se ink kö zül je len leg Al só mo cso lá don és Má go cson mû kö -
dik Te le pü lé si Ér ték tár Bi zott ság, de a töb bi te le pü lé sen is el kez -
dõ dött a mun ka. Ezt a fo lya ma tot könnyí ti meg a nyer tes Hun ga -
ri kum pá lyá zat, mely nek ke re té ben meg ala kult az Észak-Hegy -
há ti Ér ték õr mun ka cso port. A mun ka cso port tag jai  je len leg a te -
le pü lé se ink ak tív, lel kes, el hi va tott ér ték õrei, de a cso port nyi tott, 
to vább ra is vár juk a csat la koz ni vá gyó kat. A te le pü lé si táj sé ták
so rán sze mé lye sen is meg ta pasz tal hat tuk te le pü lé se ink han gu la -
tát, meg te kint het tük a leg fon to sabb ér té ke ket és a táj sé ták ve ze -
tõ i tõl ér de kes tör té ne te ket hall hat tunk. Kiss Gá bor tól a téma

szak ér tõ jé tõl egy elõ a dás ke re té ben min den fon tos in for má ci ót
meg tud tunk a le he tõ sé gek rõl. Te le pü lé se ink kép vi se lõ tes tü le tei
meg hoz ták ha tá ro za ta i kat a Táj egy sé gi Ér ték tár lét re ho zá sá ról és 
a Bi zott ság meg ala ku lá sá val hi va ta los ság vá lik az ér ték õr zõ
mun ka. Az Unió hon lap já ról le tölt he tõ az az adat lap, me lyen bár -
ki ja va sol hat ér té ket a bi zott ság szá má ra. Az eddigi munka ered -
mé nye ként javasolt értékek listája már most is nagyon színes,
ezek közül szeretnénk kiemelni néhányat, mely természeti, tör té -
nel mi, néprajzi vagy egyéb szempontok alapján értéket képvisel
és a térségre kiemelten jellemzõ:

Szak te rü le ten kén ti ka te gó ri ák:
Ag rár és élel mi szer gaz da ság:  Cse te lek vár

Épí tett kör nye zet: Temp lo mok, Táj há zak, Te me tõk

Kul tu rá lis örök ség:
 „Sváb- Tö rök or szág” em lé kei
Ha gyo mány õr zõ far sang Má gocs
Schwä bis he Füße Nép tánc Egye sü let
Puch ner Kas tély és Re ne szánsz Él mény bir tok
Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap
Má go csi Ko dály kó rus- da lár da
Béke a há bo rú ban kö te tei Bi ka li Táj ház ban 
Ibo lya- völgy – Má go csi szü ret
Pacs ker

A mun ka cso port meg be szé lé se

Táj sé ta Má go cson

Az ér ték tá rak hi e rar chi á ja     
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Észak- Hegy há ti Ka len dá ri um, aján dék cso mag
Nagy haj má si Fú vós ze ne kar
Ci mea kupa Bi kal
MASZAT- Má go csi Ama tõr Szín ját szó Tár su lat 
Drüsz ler Gá bor és Gel lén Eni kõ ke rá mi ái
Élet fák

Ter mé sze ti kör nye zet:
Nagy haj má si cso da bo gyós erdõ
Lösz szur di kok, lösz völ gyek
Mé hész-pa tak
Na tu ra 2000 te rü le tek
Ta vak

Tu riz mus és ven dég lá tás:
Mári Néni Ven dég há za
Le ge di-Ház

 Ez a na gyon fon tos étek õr zõ mun ka ak kor tud min den ki szá -
má ra iga zán kéz zel fog ha tó vá, a va ló di kö tõ dést se gí tõ vé vál ni,
ha ez a te vé keny ség folyamatossá válik.
A kö vet ke zõ idõ szak ban:
• fo lya ma to san vár juk a to váb bi ja vas la to kat
• a be ér ke zett ja vas la to kat a szak ér tõk ki bõ ví tik
• a lét re jött bi zott ság ki vá laszt ja ezek kö zül az ér ték tár ba be ke -
rü lõ ket

Egyet len ja vas lat sem ve szik kár ba, hi szen eze ket to vább gon -
doz zuk, meg je len tet jük a Kin cse ink az Észak - Hegy há ton fa ce -
bo ok ol da lon, to váb bi ku ta tá sok kal se gít jük, hogy be ke rül hes se -
nek az el fo ga dott táj egy sé gi ér té kek közé. Ezt a célt szolgálja
jelen különszám is.

A Hegy hát sa já tos lösz kép zõd mé nyei

ZAJLIK AZ ÉLET
Nyer tes  pá lyá za tok, iz gal mas ese mé nyek

Az el múlt fél év is na gyon moz gal ma san telt a mik ro tér ség -
ben.  Sze ren csé re már be szá mol ha tunk több nyer tes pá lyá zat ról
és a se gít sé gük kel meg va ló su ló ese mé nyek rõl a Táj egy sé gi Ér -
ték tár kezdeményezés mellett is.

Le zaj lott a III. Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap, mely nek ezút tal Al -
só mo cso lád adott otthont.

A „Nem ze dé kek ér té ke” pá lyá zat ke re té ben több ér de kes ta -
lál ko zó és pá lyá zat zaj lik je len leg is, me lyek há zi gaz dá ja a Má -
go csi Nyugdíjas Egyesület. 
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Az „Össze fo gás ban az Észak Hegy há tért”  prog ram,  amely az 
Al só mo cso lá dért Ala pít vány nyer tes pá lyá za tá ból va ló sul meg
több tér sé gi össze fo gást se gí tõ ren dez vényt tett le he tõ vé:
• a  mik ro tér ség ön kén te se i nek ta lál ko zó ját, kép zé sét
• az együtt mû kö dést erõ sí tõ, kom pe ten ci a fej lesz tõ tré nin get és

ta pasz ta lat cse rét
• a csa lá di élet re ne ve lés tré nin get

Össze fo gás sal jö he tett lét re a Ma gyar or szá gon elsõ al ka lom -
mal meg ren de zés re ke rült Ma gyar-né met If jú sá gi Tá bor, ahol
Nagy haj más Köz ség Ön kor mány za ta lát ta ven dé gül a né met or -
szá gi és a mikrotérségi fiatalokat.

Tér sé gi együtt mû kö dés ben, ön kén te sek és kéz mû ve sek is se -
gí tet ték a si ke res Kés- és Fej sze ha jí tó Eu ró pa-baj nok ság  meg -
ren de zé sét Alsómocsoládon.

Sze ren csé re egy re sok szí nûbb  a he lyi ter mé kek kí ná la ta, így
a ren dez vé nye ken, az ad ven ti vá sá ro kon és a ka rá csony ra ké szü -
lõ mik ro tér sé gi aján dék cso mag ban is mi nõ sé gi ter mé kek mu tat -
ják a tér ség gaz dag sá gát ezen a te rü le ten is. A bõ vü lõ kí ná lat
meg te kint he tõ a Mik ro tér sé gi Unió hon lap ján: https://eszak -
hegy ha ti u nio.wordp ress.com.  Egy re több he lyi kincs re buk ka -
nunk, és azo kat be is mu tat juk a Kin cse ink az Észak Hegyháton
facebook oldalunkon, ehhez várjuk a további javaslatokat is.

Ki ad ja: Észak-Hegy há ti Unió Non pro fit Kft. • 7342 Má gocs, Sza bad -

ság u. 39. • Tel: +36 72/451-110 • Fe le lõs szer kesz tõ: Hal mai Gá bor né 

• E-ma il: unio@ma gocs.hu • Meg je le nik 1500 pél dány ban • A lap in -

gye nes • Tör de lés Li Art-DI GI TAL Kft., Szek szárd • Nyom ta tás:

Böcz Sán dor nyom dász, Szek szárd


