„Itt születtem én
Ezen a szép tájon
Ahol madarak dalolnak
Egész télen, s nyáron”
(Dravecz István)

Új kezdeményezés térségünkben

mindössze 12 tájegységi, a Dél-Dunántúli Régióban egyetlen
Tájegységi Értéktár van, mégpedig a Völgységi. Büszkék vaEz a kis útmutató betekintést nyújt az Észak - Hegyháti térség gyunk arra, hogy a 2017. év végére megalakul a mikrotérség 5 tecsodálatos vidékeire és tájaira.
lepülését érintõ Észak – Hegyháti Tájegységi Értéktár is.
Magyarország megközelítõleg 3200 településébõl ez idáig közel 800 településen jött létre Értéktár Bizottság. Ezek közül
A tájegységi értéktárak készítésének

jogszabályi alapja

A 2012. évi XXX. tv. a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló törvény rendelkezik a Tájegységi Értéktárakról, e szerint:
A Tájegységi Értéktár több szomszédos település, illetve földrajzi, történelmi vagy néprajzi szempontok alapján egységet alkotó tájegység területén fellelhetõ nemzeti értékek közül az adott
Tájegységi Értéktár Bizottság által tájegységi értékké nyilvánított értékek adatait tartalmazó gyûjtemény (Htv. 1. § (1) k)
Tájegységi Értéktár Bizottságot több szomszédos települési
önkormányzat is létrehozhat, mely elkészíti a tájegységi értéktárat és annak adatait megküldi az érintett Megyei Értéktár Bizottságok részére (Htv.3§ (3)
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Az értéktárak hierarchiája
Az értéktár piramis csúcsán a hungarikumok állnak. A hungarikum
olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemzõ tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minõségével a magyarság csúcsteljesítménye. Ilyen például a szódavíz, a kürtõs
kalács, az alföldi kamilla virág, a magyar akácméz, a pálinka, a magyar
szürke marha, a Béres csepp, a magyar védõnõi szolgálat, a Zsolnay porcelán, a kalocsai népmûvészet, solymászat, Puskás Ferenc életmûve vagy a
karcagi birkapörkölt.
Az értéktárak hierarchiájában nehéz megtalálni a határvonalat a települési és a tájegységi értékek között. Tájegységi érték az, melyet el tudunk fogadni közös értéknek, erõsíti a tájhoz és a szülõföldhöz való kötõdést, a táji
léptékû együttmûködéseket, hozzájárul a térség közösségi részvételen alapuló, érték- központú és fenntartható módon történõ fejlesztéséhez.
Mikrotérségünkbõl egyetlen érték a Bikali Reneszánsz Élménybirtok
szerepel a Baranya Megyei Értéktárban is. Hisszük, hogy a Észak –Hegyháton is vannak olyan értékek, melyek szintén méltóak lennének arra, hogy
bekerüljenek akár a megyei értéktárba is.

Az Észak – Hegyháti Tájegységi Értéktár létrehozása
Már az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió megalakulásakor
közös célként fogalmaztuk meg az értékfeltárást, értékõrzést. Településeink közül jelenleg Alsómocsoládon és Mágocson mûködik Települési Értéktár Bizottság, de a többi településen is elkezdõdött a munka. Ezt a folyamatot könnyíti meg a nyertes Hungarikum pályázat, melynek keretében megalakult az Észak-Hegyháti Értékõr munkacsoport. A munkacsoport tagjai jelenleg a településeink aktív, lelkes, elhivatott értékõrei, de a csoport nyitott,
továbbra is várjuk a csatlakozni vágyókat. A települési tájséták
során személyesen is megtapasztalhattuk településeink hangulatát, megtekinthettük a legfontosabb értékeket és a tájséták vezetõitõl érdekes történeteket hallhattunk. Kiss Gábortól a téma
A munkacsoport megbeszélése
szakértõjétõl egy elõadás keretében minden fontos információt
megtudtunk a lehetõségekrõl. Településeink képviselõ testületei
meghozták határozataikat a Tájegységi Értéktár létrehozásáról és
a Bizottság megalakulásával hivatalosság válik az értékõrzõ
munka. Az Unió honlapjáról letölthetõ az az adatlap, melyen bárki javasolhat értéket a bizottság számára. Az eddigi munka eredményeként javasolt értékek listája már most is nagyon színes,
ezek közül szeretnénk kiemelni néhányat, mely természeti, történelmi, néprajzi vagy egyéb szempontok alapján értéket képvisel
és a térségre kiemelten jellemzõ:

Szakterületenkénti kategóriák:
Agrár és élelmiszergazdaság: Csetelekvár
Tájséta Mágocson

Épített környezet: Templomok, Tájházak, Temetõk
Kulturális örökség:
„Sváb- Törökország” emlékei
Hagyományõrzõ farsang Mágocs
Schwäbishe Füße Néptánc Egyesület
Puchner Kastély és Reneszánsz Élménybirtok
Mikrotérségi Családi Nap
Mágocsi Kodály kórus- dalárda
Béke a háborúban kötetei Bikali Tájházban
Ibolya- völgy – Mágocsi szüret
Pacsker
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Észak- Hegyháti Kalendárium, ajándékcsomag
Nagyhajmási Fúvószenekar
Cimea kupa Bikal
MASZAT- Mágocsi Amatõr Színjátszó Társulat
Drüszler Gábor és Gellén Enikõ kerámiái
Életfák

Természeti környezet:
Nagyhajmási csodabogyós erdõ
Löszszurdikok, löszvölgyek
Méhész-patak
Natura 2000 területek
Tavak

Turizmus és vendéglátás:
Mári Néni Vendégháza
Legedi-Ház

A Hegyhát sajátos löszképzõdményei
Ez a nagyon fontos étekõrzõ munka akkor tud mindenki számára igazán kézzelfoghatóvá, a valódi kötõdést segítõvé válni,
ha ez a tevékenység folyamatossá válik.
A következõ idõszakban:
• folyamatosan várjuk a további javaslatokat
• a beérkezett javaslatokat a szakértõk kibõvítik
• a létrejött bizottság kiválasztja ezek közül az értéktárba bekerülõket
Egyetlen javaslat sem veszik kárba, hiszen ezeket tovább gondozzuk, megjelentetjük a Kincseink az Észak - Hegyháton facebook oldalon, további kutatásokkal segítjük, hogy bekerülhessenek az elfogadott tájegységi értékek közé. Ezt a célt szolgálja
jelen különszám is.

ZAJLIK AZ ÉLET

Nyertes pályázatok, izgalmas események
Az elmúlt fél év is nagyon mozgalmasan telt a mikrotérségben. Szerencsére már beszámolhatunk több nyertes pályázatról
és a segítségükkel megvalósuló eseményekrõl a Tájegységi Értéktár kezdeményezés mellett is.
Lezajlott a III. Mikrotérségi Családi Nap, melynek ezúttal Alsómocsolád adott otthont.

A „Nemzedékek értéke” pályázat keretében több érdekes találkozó és pályázat zajlik jelenleg is, melyek házigazdája a Mágocsi Nyugdíjas Egyesület.
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Az „Összefogásban az Észak Hegyhátért” program, amely az
Alsómocsoládért Alapítvány nyertes pályázatából valósul meg
több térségi összefogást segítõ rendezvényt tett lehetõvé:
• a mikrotérség önkénteseinek találkozóját, képzését
• az együttmûködést erõsítõ, kompetenciafejlesztõ tréninget és
tapasztalatcserét
• a családi életre nevelés tréninget

Összefogással jöhetett létre a Magyarországon elsõ alkalommal megrendezésre került Magyar-német Ifjúsági Tábor, ahol
Nagyhajmás Község Önkormányzata látta vendégül a németországi és a mikrotérségi fiatalokat.
Térségi együttmûködésben, önkéntesek és kézmûvesek is segítették a sikeres Kés- és Fejszehajító Európa-bajnokság megrendezését Alsómocsoládon.
Szerencsére egyre sokszínûbb a helyi termékek kínálata, így
a rendezvényeken, az adventi vásárokon és a karácsonyra készülõ mikrotérségi ajándékcsomagban is minõségi termékek mutatják a térség gazdagságát ezen a területen is. A bõvülõ kínálat
megtekinthetõ a Mikrotérségi Unió honlapján: https://eszakhegyhatiunio.wordpress.com. Egyre több helyi kincsre bukkanunk, és azokat be is mutatjuk a Kincseink az Észak Hegyháton
facebook oldalunkon, ehhez várjuk a további javaslatokat is.
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