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A MI KALENDÁRIUMUNK

A 2018-as év ben újra ol vas ha tó szí nes
Mik ro tér sé gi Ka len dá ri u munk.

Sok iz gal mas prog ram zaj lott te le pü lé se in -
ken, pá lyá za tok se gít sé gé vel több kor osz tály
és szak te rü let szá má ra nyíl tak meg le he tõ sé -
gek, melyekkel sikerült élnünk.

Több, az egész tér sé get érin tõ ta lál ko zó is
le zaj lott (fi a ta lok nak, ér ték õrök nek, he lyi ter -
me lõk nek, ön kén te sek nek, dön tés ho zók nak).
Min den együtt lét to váb bi öt le te ket szül, to -
váb bi gon do la to kat indít el az együtt mû kö -
dés ben. 

Gye re ke ink Nagy haj más jó vol tá ból Nem -
zet kö zi If jú sá gi Tá bor ban ve het tek részt, so ka kat ér de kelt a Má gocs
Vá ros Nap ja és a Bi ka li Tök fesz ti vál. Me ké nyes és Al só mo cso lád az
idõ se ket lát ta ven dé gül a Nem ze dé kek ér té ke pá lyá zat keretében. Az al -
só mo cso lá di Nem zet kö zi Kés- és Fej sze ha jí tó Eu ró pa Baj nok sá gon sok 
tér sé gi ön kén tes se gí tet te megteremteni a jó hangulatot és hozzájárult a
sikeres szer ve zés hez.

Tér sé gi szin ten még is a leg ked ve sebb prog ram a Mik ro tér sé gi Csa -
lá di Nap, amely 2017-ben Má gocs és Nagy haj más után Al só mo cso lá -
don ke rült meg ren de zés re.  Büsz kén mond hat juk, nem kell messzi rõl
hoz ni mû vé sze ket és kéz mû ve se ket, hi szen na gyon gaz dag a he lyi kí ná -
lat is. Min dig van nak olya nok „akik re büsz kék va gyunk” a há zi gaz da
te le pü lés szí ne i ben. Egy re han gu la to sabb a Tér sé gi Öt pró ba, ahol eb -
ben az év ben a fel nõt tek mel lett fi a ta lok is ring be száll tak. Nép sze rû
volt a bi ka li gye re kek által bemutatott Robotika bemutató, ami valóban
egyedi érték térségünkben.

Egy re gaz da gabb a he lyi ter mé kek kí ná la ta, a Mik ro tér sé gi Aján dék -
cso ma got ön kor mány za tok, vál lal ko zók, ma gán sze mé lyek is szí ve sen
ad ják ügyfeleiknek, szeretteiknek.

3



Az év vé gé re egy Hun ga ri kum pá lyá zat se gít sé gé vel meg ala kult a
Táj egy sé gi Ér ték tá rat gon do zó bi zott ság és sok-sok öt let szü le tett az ér -
té kek fel tá rá sá ra, el is mer te té sé re, bemutatására.

Gaz dag volt az év, sok kö zös öröm te li pil la na tot él tünk meg együtt,
amit rend sze re sen meg is je le ní tet tünk a mik ro tér ség fa ce bo ok ol da lán,
és a Kin cse ink az Észak Hegy há ton kö zös ség ben. El in dult a Me kény esi 
Kis pad- Fa lu si hír ha rang ol dal is, amihez egyre többen csatlakoznak.

Nagy a kö zös ség ere je, és fon tos, hogy min dig le gye nek olya nok,
akik ön zet le nül dol goz nak a töb bi e kért.  Így szü let het nek olyan fon tos
ta lál ko zá sok, amik meg erõ sí tik te le pü lé se ink hez való kö tõ dést, ha za -
csá bít ják, ha csak alkalmanként is az elszármazottakat.

Szin tén egy pá lyá zat já rult hoz zá ah hoz, hogy a má go csi Nyug dí jas
Egye sü let pro jekt jé nek ke re té ben in ter jú kat ké szít se nek fi a ta lok nagy -
szü lõk kel és össze gyûjt sünk sok, a tér ség re jel lem zõ ha gyo má nyos re -
cep tet, ami ket Ka len dá ri u munk ban meg je len te tünk. Re mél jük, so kan
fõ zik még eze ket az éte le ket, vagy olyanok is lesznek, akik éppen most
kapnak kedvet hozzá.

Ilyen egy ka len dá ri um. Meg oszt juk örö me in ket, büsz ke sé ge in ket,
tá jé koz ta tunk fon tos ese mé nyek rõl, a tér sé gi ese mény nap tár ral pe dig
már az Új Esz ten dõ gaz dag prog ram kí ná la tá ra invitálunk min den kit.

Le gyünk együtt mi nél töb bet, hi szen a tér ség az itt élõk szá má ra a
leg fon to sabb!
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BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉS,
GYARAPODÓ FELADATOK,

ERÕSÖDÕ
KAPCSOLATI HÁLÓ

A Mik ro tér sé gi Unió
mun ka szer ve ze té nek el múlt egy éve

A tér sé gi együtt mû kö dés ne gye dik évé ben ér de mes az elõ zõ évek ki -
emelt szlo gen je it vé gig néz ni, mi vel ezek jól mu tat ják, hogy mik vol tak
a fõ fó ku szok:

„Együtt könnyebb: kom mu ni ká ció, ko or di ná ció, ko ope rá ció…” 2014
„Ter vez ni és cse le ked ni…” 2015
„Lé pés rõl lé pés re…”  2016
„Össze tar tó utak…” 2017

Ezek a kö zö sen meg fo gal ma zott mon da tok vol tak az irány tûk, kap -
cso lód tak a stra té gi ai cé lok hoz, konk rét fel ada tok hoz, erre épült a szer -
ve zet mun ka ter ve, en nek meg fe le lõ en ha lad tunk elõ re szisz te ma ti ku -
san a 2017-es évben is.

Tar tot tuk a stra té gi á ban rög zí tett cé lo kat, me lyek a tér sé gi iden ti tás
nö ve lé se, a tér sé gi gaz da ság fej lesz tés szol gá la ta, ben ne ki e mel ten a pá -
lya ori en tá ció-, pá lya vá lasz tás elõ se gí té se, a tér sé gi mar ke ting erõ sí té -
se, az innovációk támogatása.

Eb ben az év ben már ki emelt sze re pet ka pott a pá lyá za tí rás, ami vel
nem csak a for rá sok hoz ju tást se gí tet tük az ön kor mány za tok és ci vil
szer ve ze tek szá má ra, de a pá lyá za tok ban vál lalt fel ada tok tel je sí té sé vel
sa ját be vé telt is tud tunk re a li zál ni, ami elvárás volt az önkormányzatok
részérõl.

A tér sé gi ha gyo mány te rem tés ben, ha gyo mány ápo lás ban több te rü le -
ten is sze re pet vál lal tunk. az Al só mo cso lád ról ki in dult „Jövõ szö vés”
tér sé gi vé bõ vült, és az ab ban részt ve võk kez de mé nye zé se i bõl több do -
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log konk rét for mát is öl tött. Pá lyá za tok,
prog ra mok in dul tak el ezek bõl a be szél -
ge té sek bõl ki in dul va. A „Lé pés- Vál tás
az Észak Hegy há ti mikrotérségben”
prog ram, ami mára nyer tes pá lyá zat (és
amely rõl kü lön cikk ben is be szá mo -
lunk), mind egyik településen hoz majd
kéz zel fog ha tó hasznot.

A pol gár mes te rek, jegy zõk ta lál ko -
zá sai is rend sze re sek vol tak, itt is több
kez de mé nye zés in dult el, ame lyek ké -
sõbb pá lyá za tok ká (kül te rü le ti utak
gon do zá sát se gí tõ gé pek be szer zé sé re
irá nyu ló pá lyá zat), vagy más konk rét
együtt mû kö dés sé vál tak (pl.: ar cu la ti
ké zi köny vek kö zös meg ren de lé se, az
ön kén tes ség tér sé gi szer ve zé se, a fa lu -
na pok és ren dez vé nyek még szo ro sabb
össze han go lá sa, gyer mek tá bor szer ve zé se). 

Foly tat tuk az egyes szak te rü le tek  meg be szé lés so ro za tát (TÜKÖR) a 
hit élet kép vi se lõ i vel, az in téz mény ve ze tõk kel, a szo ci á lis ága zat szak -
em be re i vel és önkénteseivel.

A He lyi ter me lõk kel való szo ros
együtt mû kö dés ered mé nye ként az idei
év ben már so kan, ön kor mány za tok, vál -
lal ko zá sok és ma gán sze mé lyek is tér sé -
gi aján dék ko sár ral kö szön ték meg mun -
ka tár sa ik nak az évet, vagy ilyen aján -
dék ko sár ral lep ték meg part ne re i ket.
Ren del tek tom bo la ként és be mu tat ko zó
aján dék ként is. En nek az össze fo gás nak
nem csak az volt a je len tõ sé ge, hogy a
he lyi ter me lõk be vé tel hez ju tot tak, ha -
nem az is, hogy ezek kel a tér ség re jel -
lem zõ különlegességekkel jó hírét vitték 
az Észak- Hegy hát nak.
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Fej lesz tõ szer ve ze tünk sok te rü le ten kez de mé nye zõ sze rep pel bír,
ugyan ak kor má sok ál tal meg fo gal ma zott ötletek tá mo ga tá sát is na gyon
fon tos nak tart juk. Eb ben a kör ben ki in du ló pont le het egy he lyi szük -
ség let vagy prob lé ma ugyan úgy, mint egy szû kebb körû kez de mé nye -
zés tér sé gi vé té te le. Ilyen kö zös gon dol ko dás sal és kis se gít ség gel jött
lét re a „Me kény esi kis pad- Fa lu si hír ha rang” fa ce bo ok kö zös ség, ami
azó ta tel je sen ön ál ló an mû kö dik és egy re több jó prog ra mot tud hat ma -
gá é nak. Vagy ilyen öt let volt a szom szé dos Dom bó vár kez de mé nye zé se 
újabb Na túr park ala kí tá sá ra, mely nek ered mé nye ként 3 te le pü lé sünk
Má gocs, Me ké nyes, Nagy haj más csat la ko zott a Ka pos-hegy há ti Na túr -
park mun ká já hoz, de ugyan ak kor ez zel pár hu za mo san meg fo gal ma zó -
dott a Táj egy sé gi Értéktár lét re ho zá sá nak öt le te is, melyet egy pályázat
se gít sé gé vel már meg is valósítottunk, mind az öt település be vo ná sá -
val.

Ha gyo má nyos ren dez vé nyünk, a
Csa lá di Nap las san mind egyik te le pü lé -
sen ott hont kap, az idei év ben Al só mo -
cso lá don ke rült meg ren de zés re.  A sok -
szí nû prog ram nak vissza té rõ ele mei
van nak, me lyek erõ sí tik az össze tar to -
zást. Ilye nek a fõ zõ ver seny, a tér sé gi öt -
pró ba, a tér sé gi kéz mû ves be mu ta tó és
vá sár, a he lyi és ide kö tõ dõ elõ a dók ál tal
kí nált gaz dag mû sor, és az „Akik re büsz -
kék va gyunk” blokk, mely ben min dig az 
adott te le pü lés mu tat ja fel saját gaz dag -
sá gát. Jövõre Mekényesen találkozunk
május 1. szombatján.

Ki emelt sze re pe van min den együtt -
mû kö dés ben a fo lya ma tos és sok szí nû
kom mu ni ká ci ó nak, mely nek egy re több
formájával élünk:
• Eb ben az év ben is meg je lent 2 Észak-

Hegy há ti Hír mon dó, a má so dik egy -
ben a Táj egy sé gi Ér ték tár be mu tat ko -
zá sa is volt.
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• Az Észak- Hegy há ti Ka len dá ri um má so dik év ben ke rül ki adás ra, ezt
tart hat ja ke zé ben az ol va só.

• Fo lya ma to san fris sít jük az Észak- Hegy há ti Mik ro tér ség hon lap ját.
• Rend sze re sen je lent ke zünk Hír le ve lek kel a part ne rek felé.
• Az Észak- Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió fa ce bo ok ol da lán a sa ját ren -

dez vé nyek mel lett rend sze re sen osz tunk meg hasz nos in for má ci ó kat
és a társ te le pü lé sek, part ne rek hí re it ren dez vé nye it.

• A Kin cse ink az Észak- Hegy há ton fa ce bo ok ol dal sok olyan ér ték re
is fel hív ja a fi gyel met, me lyek rõl a he lyi ek sem tud tak.

Több régi és új hely szí nen mu tat juk be, kép vi sel jük a tér sé get, a mik -
ro tér ség 2017-ben is több fó ru mon mu tat ko zott be. A te le pü lé si együtt -
mû kö dé sek jó gya kor la tai kö zött mi is sze re pel tünk a Te le pü lé si Ön kor -
mány za tok Or szá gos Szö vet sé gé nek kon fe ren ci á ján, tér sé gün ket és két 
te le pü lé sün ket (Al só mo cso lád és a Bi ka li Ro bo ti ka Szak kör) is be mu -
tat tuk a Di gi tá lis Jövõ Kon fe ren ci án Bu da ör sön, is mét meg mu tat tuk
elõ re ha la dá sun kat a Ka pos vá ri Egye tem Vi dék fej lesz té si Ka rát kép vi -
se lõk nek, és ta lál koz tunk a Völgy sé gi Ön kor mány za ti Tár su lás ér ték -
õre i vel, sa ját ér ték õr zõ mun kán kat be mu tat va.   Kap cso lód tunk a Ba ra -
nya Pak tum mun ká já hoz a tér sé gi foglalkoztatás ügyeit szervezve,
képviselve.                                                                                        

Több si ke res pá lyá za tot ké szí tet tünk és ezek ben fel ada to kat is vál lal -
tunk eb ben az év ben a kö vet ke zõ területeken:

• NEA pá lyá za tok ké szí té se a Nagy haj má si Sport Egye sü let ré szé re
• A Gye rek esély Prog ram ban két prog ram elem meg ter ve zé se és bo -

nyo lí tá sa
• Kül te rü le ti föld utak kar ban tar tá sát se gí tõ gé pek be szer zé se pá lyá zat

írá sa
• „Szeg re gá tum” fel zár kóz ta tó prog ram írá sa Má gocs vá ros szá má ra,

és eh hez kap cso ló dó an az In teg rált Te le pü lés fej lesz té si Stra té gia el -
ké szí té se

• „Lé pés- Vál tás az Észak – Hegy há ti mik ro tér ség ben” – a tér sé gi hu -
mán erõ for rás gya ra pí tá sá ra prog ram  

• „Nem ze dé kek ér té ke, ér té kes Nem ze dé kek” pá lyá zat el ké szí té se és a 
meg va ló sí tás se gí té se a Má go csi Nyug dí jas Egye sü let szá má ra

• Hun ga ri kum Pá lyá zat ke re té ben Táj egy sé gi Ér ték tár lét re ho zá sa
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• Né met Gye rek tá bor szer ve zé sé nek, bo -
nyo lí tá sá nak se gí té se a Nagy haj má si
Ön kor mány zat meg bí zá sá ból

• Tér sé gi ön kén te sek szer ve zé se az Al -
só mo cso lá di Kés és Fej sze ha jí tó Eu ró -
pa Baj nok ság hoz

• Az „Össze fo gás ban az Észak - Hegy há -
tért” pá lyá zat ke re té ben Tér sé gi ön kén -
te sek kép zé se, Csa lá di Élet re ne ve lés
tré ning, Együtt mû kö dést meg ala po zó
kom pe ten ci a fej lesz tõ tré ning bo nyo lí -
tá sa az Ala pít vány Alsómocsoládért
meg bí zá sá ból

Eb ben az év ben már há -
rom fi a tal mun ka társ sal
dol goz tunk együtt, fog lal -
koz ta tá suk hoz ál la mi tá -
mo ga tást is igény be véve.
Ez zel is erõ sít ve azt a stra -
té gi ai célt, mely sze rint a
te le pü lé sek jö võ je szem -
pont já ból az egyik leg fon -
to sabb fel adat a te het sé ges és el kö te le zett fi a ta lok szá má ra helyben,
tartalmas mun ka le he tõ sé get biz to sí ta ni.

Már kö zös uta kat is já runk, de még hi ány zik:
• Még több alul ról jövõ kez de mé nye zés
• A leg fõbb „ügy” fel is me ré se szé les kör ben és zász ló ra tû zé se
• Mo ti vá ció és ten ni aka rás erõ sö dé se 
• Tu da tos és hosszú távú épít ke zés
• Szisz te ma ti kus kö zös „hu mán erõ -

for rás fej lesz tés”

 Ez utób bi már a kö vet ke zõ évek pá -
lyá zat tal is meg erõ sí tett fel ada ta a „Lé -
pés-vál tás” EFOP pá lyá zat se gít sé gé -
vel, ami közös ügyünk.
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Jobb élet mi nõ ség az Észak-Hegy há ton

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00070 azo no sí tó szá mú, „Lé pés-Vál tás az
Észak- Hegy há ti mik ro tér ség ben” pro jekt be mu ta tá sa

Lé pés-Vál tás, ezt a cí met kap ta az Al só mo cso lád, Bi kal, Kis va szar,
Má gocs, Me ké nyes, Nagy haj más te le pü lé si ön kor mány za tai, va la mint
a Nagy haj má si Roma Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat együtt mû kö dé sé vel
lét re jött pro jekt, mely nek meg va ló sí tá sát tá mo ga tó dön té sé vel az Eu ró -
pai Unió és Ma gyar or szág kor má nya kö zel 240 mil lió fo rint tal se gí ti
2018 feb ru ár ja és 2020 de cem be re között.

A prog ram cél ja olyan szol gál ta tá sok ki fej lesz té se és nyúj tá sa, me lyek
az érin tett te le pü lé se ken élõk élet mi nõ sé gét ja vít ják. Mik ezek az élet te -
rü le tek? A bol do gu lás hoz – bol dog ság hoz a leg alap ve tõbb az egész ség,
az ér tel mes mun ka, a tar tal mas ki kap cso ló dás, a ta nu lás le he tõ sé ge, va -
la mint a bár mely élet kor ban el is mert em be ri ér té kek biz to sí tá sa, mely -
hez ko runk ban el en ged he tet le nül hoz zá tar to zik az in ter net hez tör té nõ
sza ba dabb hoz zá fé rés is. 

Cé lunk, hogy fel éb red je nek a te le pü lé se ink, erõ söd jön a tér sé gi
iden ti tás, ala kul ja nak kö zös sé gek és le gyen könnyebb itt hon bol do gul -
ni. Fel fe dez zük, meg is mer jük és ki ak náz zuk rej tett ér té ke in ket, ami nek
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ere de mé nye, hogy 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 tér ség gé vá lunk. Ez a tér ség 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 értékekben és a legmodernebb
technológiákban, de leginkább az emberben rejlik. 

A meg va ló sí tást egy fel ké szült csa pat irá nyít ja,
õk szer ve zik a prog ra mo kat, biz to sít ják a szol -
gál ta tá so kat, gon dos kod nak a meg va ló sí tás fel -
té te le i rõl.  Min den te le pü lé sen el ér he tõ lesz egy 
men tor, aki nél sze mé lye sen is le het je lent kez ni
az ér dek lõ dõk nek. Ta nács adást nyújt majd
egész ség fej lesz tõ, hu mán-ta nács adó, kö zös ség -

fej lesz tõ. Ter mé sze te sen az ér dek lõ dõk fo lya ma to san csat la koz hat nak
a pro jekt hez. 

A pro jekt hoz zá já rul a ma gá nyos ság, sze gény ség és a tár sa dal mi ki -
re kesz tõ dés csök ken té sé hez, tár sa dal mi ko hé zió he lyi kez de mé nye zé -
sen ala pu ló elõ se gí té sé hez, in teg rált, al ter na tív fel zár kóz ta tá si mo dell
al kal ma zá sá hoz, az alap ve tõ kö zös sé gi pil lé rek meg íté lé sé nek ja ví tá sá -
hoz, köz szol gál ta tá sok el ér he tõ vé té te lé hez és fej lesz té sé hez, hely ben
ma ra dás se gí té sé hez, el ván dor lás vissza szo rí tá sá hoz.

Hat al ka lom mal tá jé koz ta tó „to bor zó” ren -
dez vényt tar tunk, ahol sze mé lye sen le het kér -
dez ni, ér dek lõd ni, is mer ked ni a lehe tõ sé gek kel, 
va la mint akár je lent kez ni is a rész vé tel re. 

Ki ket vá runk? Gya kor la ti lag min den kit, aki
az Észak-Hegy há ton él, vagy itt ter ve zi a bol do -
gu lá sát. 

A cél cso port köz vet le nül:
• a köz szol gál ta tás ban dol go zó sze mé lyek; 
• azok a fi a ta lok, akik nem dol goz nak, de már nem jár nak is ko lá ba és

egyéb ok ta tás ban sem vesz nek részt; 
• ak tív idõs kor iránt nyi tott szép ko rú ak; 
• csa lád ala pí tás elõtt álló fi a ta lok;
• gyer me kek (14 éves ko rig); 
• if jak (29 éves ko rig); 
• csa lá di kö zös sé gek;
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• hát rá nyos hely ze tû és hal moz ot tan hát rá nyos hely ze tû csa lá dok; 
• nem ze ti sé gek; 
• roma kö zös ség; 
• mun ka erõ pi a ci szem pont ból el avult vagy nem pi ac ké pes vég zett sé -

gû ek; 
• mun ke rõ pi a ci szem pont ból egyéb hát ránnyal élõk; 
• fo gya ték kal élõk; 
• ön fog lal koz ta tás iránt nyi tott sze mé lyek.

A pro jekt jö võ ké pe az Észak- Hegy há ton élõ, cél cso port ba tar to zó sze -
mé lyek élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, élet esé lye ik bõ ví té se, kom pe ten ci a -
szint eme lé se, szo ci á lis hát rány le küz dé se, a kis te le pü lé sek nép es ség -
meg tar tó ké pes sé gé nek ja ví tá sa, a szek tor kö zi együtt mû kö dés erõ sí té -
se, köz szol gál ta tás szint jé nek ja vu lá sa, hely ben ma ra dás és ati pi kus
fog lal koz ta tás kép zés, kö zös ség- és egész ség szer ve zés va la mint ta -
nács adás esz köz rend szer tár sa dal ma su lá sa. Lát ha tó, hogy gya kor la ti -
lag min den élet hely zet ben élõ sze mély tud va la mi lyen mó don kap cso -
lód ni, kö tõd ni a le he tõ ség hez, akár több szálon is. 

A mû köd te tés so rán az ön kor mány za tok, a
szak mai meg va ló sí tók, va la mint a kap cso ló dó
part ner szer ve ze tek a ki ala kult erõ for rá so kon
ke resz tül fo lya ma tos el érést biz to sí ta nak. Meg -
va ló sul a fo lya ma tos, va lós ide jû kap cso lat ta -
rtás, az egész sé ges in for má ció át adá sa, szak ági

in téz mény be, szak em ber hez tör té nõ irá nyí tás. En nek kü lön le ges sé ge
az el ér he tõ köz vet len ta nács és se gít ség, amely ben a be von tak nem ér -
zik ma gu kat stig ma ti zál va, õszin tén kér dez het nek.

A prog ram ban részt ve võ csa lá dok tár sa dal mi hely ze te is ja vul. Nem
ab ban az ér te lem ben, hogy fog lal ko zá sa, te vé keny sé ge meg vál to zá sa
ál tal má sik tár sa dal mi cso port hoz tar toz ná nak a prog ram részt ve või, de
sa ját tár sa dal mi hely ze tü ket si ke rül ma ga sabb szint re emel ni azál tal,
hogy alapvetõ igényeiket magasabb szinten elégíthetik ki.

A prog ram, bár két ség kí vül szo ci á lis je gye ket is mu tat, nem el sõ sor -
ban szo ci á lis, ha nem az egész mik ro tér ség köz szol gál ta tá sai és hu mán
erõ for rá sai komp lex fej lõ dé sét se gí ti. 

Cél nem csak a he lyi fog lal koz ta tás elõ se gí té se, ha nem ki egé szí tõ jö -
ve de lem szer zés, hely ben bol do gu lás, egész sé ges kör nye zet, kö zös sé gi
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gon dol ko dás le he tõ sé gé nek meg te rem té se 
volt. Ter mé sze tes lesz nek olyan csa lá dok,
me lyek jö ve del mük – és itt nem el sõ sor -
ban pénz be vé tel, ha nem a lét re ho zott ja -
vak ér té ke alap ján– je len tõ sebb ré szét a
prog ram ban való rész vé tel nek kö szön he -
tik. 

Ugyan ak kor a he lyi szol gál ta tá sok meg je le né se, fog lal koz ta tá si tér -
kép és a lét re jö võ cso por tok és a meg va ló su ló kép zé sek ál tal fel kí nált
mun ka vég zé si le he tõ sé gek a foglalkoztatottságot is javítják.

Az ön kor mány za tok hosszú ide je dol goz nak a köz sé gek né pes ség
meg tar tó ké pes sé gé nek fo ko zá sán. E pro jekt szem lé le té ben ugyan ilyen
fon tos, hogy „ké pes ség meg tar tó né pes ség” él jen köz sé ge ink ben.

Mi fog tör tén ni a pro jekt ben?

Az elsõ lé pés, hogy min den te le pü lé sen le zaj lik a már em lí tett elsõ 100
fõ be vo ná sát cél zó to bor zás 6 al ka lom mal. A re giszt rá ció kez de mé nye -
zé se tá jé koz ta tó le ve lek meg kül dé sé vel, szó ró la pok, hon lap ban ner, va -
la mint han gos be szé lõ és köz te rü le ti mé dia fe lü le tek hasz ná la tá val va ló -
sul meg. 

A pla ká tok és szó ró la pok kom bi ná lá sa az in for má ció meg fe le lõ te rí -
té se ér de ké ben aján lott. A pla ká tok meg fe le lõ el he lye zé se kulcs fon tos -
sá gú a cél cso port el éré se ér de ké ben. A pro jekt 6 al ka lom mal to bor zó
ren dez vényt is tart, va la mint re giszt rá ci ós kon zul tá ci ót biz to sít a meg -
ke re set tek (telefon, e-mail) igényei alapján. 

A re giszt rá ci ós la pok fo ga dá sa, azo no sí tá sa, ön kén tes ség elve alap -
ján a je lent ke zõ ket a vo nat ko zó adat vé del mi és egyéb sza bály zók al kal -
ma zá sa mel lett nyil ván tar tás ba ve szi, meg va ló sul pro jekt együtt mû kö -
dés ke ze lé se. Fel me rü lõ igé nyek ben fo lya ma tos tá jé koz ta tást biz to sít.
An nak ér de ké ben, hogy a köz szol gál ta tá sok ban dol go zók fel ké szül teb -
ben tud ja nak részt ven ni a meg va ló sí tás ban, õt fõ ré szé re szak ma spe ci -
fi kus „OKJ kép zés”-t biz to sí tunk köz szol gál ta tás ban dol go zó, vagy ott
mun kát vál lal ni kí vá nó sze mély részére. 

Ah hoz, hogy a hely ben la kók hely ben tud ja nak bol do gul ni, szük ség
van le he tõ sé gek re. Ko ráb bi ta pasz ta la tok ból tud juk, hogy a gaz dál ko -
dás nak és a hely ben vál lal ko zás nak egya ránt ki vá ló kör nye zet ben
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élünk. A pro jekt a roma cél cso port ból ki vá lasz tó dott 12 fõ ré szé re va ló -
sít meg a „Ma gunk ke nye rén” prog ram ele mek és az „Együtt könnyebb
– nem ze ti sé gi kul tú ra az Észak-Hegy há ton” prog ram ele mek hez kap -
cso ló dó an „Ház tá ji ker té szet és gaz dál ko dás kép zést, õk nem csak az is -
me re te ket sa já tít hat ják el, de az el in du lás hoz esz kö zö ket, alap anya go -
kat is kap nak, va la mint két évig szak ér tõ se gít sé get is a te vé keny sé gük -
höz. 

A pro jekt a „Lé pés-Vál tás” kon zor ci um te le pü -
lé se in 10 al ka lom mal tart a „Ma gunk ke nye rén
Fó rum” alap el ve i re épü lõ kö zös sé gi klub fog -
lal ko zá so kat. A „Ma gunk” jel zõ kü lö nös je len -
tõ ség gel bír, ugyan is nem kül sõ for rá sok, kül sõ
tõke be vo ná sá val tör té nõ fej lesz té sek és kez de -
mé nye zé sek meg va ló su lá sá ról szól a klub, ha -

nem a he lyi prob lé mák meg ol dá sá ért, a he lyi fej lõ dé sért po ten ci á li san
ten ni tudó he lyi sze rep lõk össze fo gá sát, ön szer ve zõ dé sét, a bel sõ erõ -
for rá sok moz gó sí tá sát, hasz no sí tá sát igyek szik meg va ló sí ta ni. 

A prog ram ke re tei kö zött e he lyi sze rep lõk együtt gon dol kod tak a sa -
ját kö zös sor suk ról, ami me rõ ben új fel fo gás, meg kell rá ta ní ta ni az em -
be re ket. A Klub ke re té ben a be ve ze tõ és a le zá ró fog lal ko zá sok kö zött
négy elem bõl (ele men ként 2-2 al ka lom) álló, egyes al kal ma kat te kint ve 
idõ ben jól el kü lö nü lõ kö zös sé gi mû hely mun ka-meg be szé lés sorozatra
kerül sor az alábbi tematika szerint:

Az elsõ 2 al ka lom cél ja egy ala pos elem zés-ak tu a li zá lás ké szí té se:
me lyek a he lyi erõ for rá sok, mi lyen a he lyi gaz da ság, inf ra struk tú ra, üz -
le ti kör nye zet ak tu á lis ál la po ta. Meg ál la pí tás ra ke rül, hogy mely pon to -
kon szen ved nek in for má ció hi ány ban a részt ve võk, és ezen in for má ci ók 
meg szer zé sé hez mi lyen kül sõ erõ for rá sok be vo ná sá ra van szük ség. A
má so dik 2 mû hely mun ka a he lyi üz le ti fel té te le ket elem ezi, egy ala pos
hely zet elem zést tár sa dal ma sí tást ad.  

A har ma dik 2 al ka lom so rán a részt ve võk az elõ zõ két meg be szé lés
ered mé nye i re épít ve meg ha tá roz zák a kö zös sé gük el éren dõ cél ja it, jö -
võ ké pét, vagy úgy is mond hat juk: cél zott jö võ jét. En nek el éré sé hez
pro jekt öt le te ket ge ne rál nak, ame lyek kö zött a meg be szé lés vé gén sza -
va zás sal ál lí ta nak fel sor ren det. 

A ne gye dik, egy ben utol só 2 meg be szé lés so rán ér té ke lik az el hang -
zott pro jekt-öt le te ket, át gon dol ják újra a meg cél zott jö võ ké pet, majd
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elem zik a pro jekt öt le tek meg va ló sít ha tó sá gát (erõ for rás igény, koc ká -
za tok). Meg ha tá roz zák, hogy me lyek a pro jek tek meg va ló sí tá sá nak
sze mé lyi és tár gyi fel té te lei, il let ve ga ran ci ái. A záró al ka lom mal a
fenn tar tás és a to vább mû kö dés le he tõ sé ge i nek vizs gá la tát kö ve tõ en va -
ló sul meg dön tés ho za tal. 

A kép zés és a hoz zá kap cso ló dó in téz ke dés az
ak ció te rü let la kos sá gá nak kö zös ség fej lesz tés -
sel egy be kö tött tár sa dal mi in teg rá ci ó ját se gí tõ
prog ram, mely nö ve li az itt élõk gaz da sá gi és
fog lal koz ta tá si (fog lal koz tat ha tó sá gi) le he tõ sé -
ge it. A prog ram elem az érin tet tek ak tív be vo ná -

sá val jár, mely na gyon erõs együtt mû kö dést igé nyel a szak mai meg va -
ló sí tók ré szé rõl is.

Aki el akadt a ta nul má nya i ban, vagy úgy érzi, hogy “van még mit ta -
nul nia” részt ve het alap kom pe ten cia-fej lesz tés ben. Itt az ál ta lá nos is -
me re te ken fe lül a di gi tá lis esz kö zök hasz ná la tá nak meg ta nu lá sa is
elérhetõvé válik. 

A mun ka vi lá gá ban he lyet ke re sõ mun ka ké pes kor ban és ál la pot ban
lé võk nek két prog ram elem szól. Ál lás ke re sé si tré ning azok nak szól,
akik most kez de nek ál lást, le he tõ sé get ke res ni. A tré ning cél ja a hall ga -
tók olyan hely zet be ho zá sa, amely nek kö vet kez té ben tisz tá ban lesz nek
a mun ka erõ-pi a ci hely zet tel a mun ka vi lá gát érin tõ in for má ci ók kal, az
Õket se gí tõ rend sze rek kel, tá mo ga tá sok kal. Igazodjanak el a mun ka -
vál la lás, a törvényes foglalkoztatás ügyeiben. 

Le gyen re á lis ön ké pük a fog lal koz ta tá si ké pes -
sé ge ik rõl, sze mé lyi sé gük rõl. Az ál lás ke re sés
kü lön bö zõ esz kö ze i nek, tech ni ká i nak, mód sze -
re i nek is me re té ben tud ja nak ál lást ta lál ni.  Akik 
már sze rez tek ta pasz ta la tot, de va la mi mi att
most ép pen újra mun ka he lyet ke res nek, vagy

mun ka he lyet vál ta ná nak, „Re-in teg rá ci ós tré ning”-en ve het nek részt. A 
tré ning részt ve või több szö rö sen hát rá nyos hely ze tû tar tós mun ka nél kü -
li személyek. 

Több sé gük min den na pi élet ve ze té si prob lé mák kal küsz kö dik, szo ci -
á li san és men tál isan, va la mint egész ség ügyi szem pont ból is prob lé má -
sak, sé rül tek. Gyak ran ren de zet len csa lá di kö rül mé nyek kö zött él nek,
akik el ve szí tet ték ön be csü lé sü ket, ön ér té ke lé sü ket. A tré ning so rán a
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részt ve võk fel mé rik ké pes sé ge i ket, fel tár ják leg jel lem zõbb ér dek lõ dé si 
te rü le te i ket, a mun ka vál la lás szem pont já ból ér té kes sze mé lyi ség je gye -
i ket.

A mun kál ta tók sem ma rad nak ki a sor ból. Saj -
nos több ször ta pasz tal hat juk, hogy nem min den 
mun ka vál la ló ré sze sül azo nos el bí rá lás ban.
Ezért a fog lal koz ta tók ré szé re „An ti disz kri mi -
ná ci ós kép zés”-t szer ve zünk. A tréning célja,

hogy a résztve võk részé re in for má ci ót nyújtson a disz kri mi ná ció és esé -
lye gyen lõség té ma köré hez kap cso ló dó fõbb fo gal mak ról, il let ve ér zé -
kenyít se õket a ki re kesz tett ség bõl és a ki sebbsé gi létbõl ere dõ tár sa dal -
mi hát rá nyok te kin teté ben. 

A tréning so rán a résztve võk az elv ont tár sa dal mi, szo ci ál pszi cho ló -
gi ai és jogi fo gal ma kat el sõ sor ban sa ját élmé nyû meg ta pasz ta lás révén
is me rik meg.  A tréning mun ka mód sze re alap ján el sõ sor ban olyan fel -
ada tok, gya kor la tok al kal ma zá sá ra ke rül sor a kép zé sen, ame lyek se gít -
ségé vel a részt ve võk sa ját él mény szer zé se út ján is mer ked nek meg a té -
má val. A já té kos, gya kor lat-ori en tált fel ada to kat tré ne ri elõ a dá sok, pre -
zen tá ci ók szakítják meg, amelyek során az el mé le ti hát tér tisztázásra
kerül.

A kö zös sé gi éle tet, az 5 te le pü lés prog ram ja it és együtt mû kö dé sét
fej lesz ten dõ cél lal „Kö zös ség fej lesz tõ” kép zé sen kap le he tõ sé get
15 olyan sze mély, aki nyi tott a té má ban. Kép zé si prog ra munk cél ki tû -
zé se a se gí tõ fog lal ko zás ra ké szü lõ fi a ta lok, il let ve a ké sõb bi ek ben if jú -
ság se gí tés sel, ok ta tás sal, gyer mek vé de lem mel fog lal ko zó sze mé lyek
spe ci á lis szak mai fel ké szí té se, kép zé se és fo lya ma tos to vább kép zé se,
el sõ sor ban fi a ta lok nak szó ló men tál hi gi é nés pre ven ci ó ban való köz re -
mû kö dés re, cso port fog lal ko zá sok vezetésére.
A kép zé sek és a tu dás szint jé nek eme lé sét kö ve tõ en 9 al ka lom mal
mind össze sen 108 fõ rész vé te lé vel is me ret ter jesz tõ work-shop zaj lik le, 
ahol a szer zett is me re te ket a kö zös ség el mé lyí ti, ta pasz ta la to kat cse rél -
nek és osz ta nak meg egy más sal, va la mint egy má sért kre a tív ön se gí tõ
te ma ti kus klub fog lal ko zá sok ke re té ben 24 al ka lom mal te het nek is. 

Az ön gon dos ko dást se gí ten dõ meg ala kul a „Ma gunk ke nye rén” kö -
zös sé gi klub, 10 fog lal ko zás sal, 80 fõ rész vé te lé vel, hoz zá kap cso ló dó -
an 6 al ka lom mal „Ma gunk ke nye rén” fó rum ke rül meg ren de zés re
144 fõ rész vé te lé vel. 
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Mind emel lett meg va ló sul a „Nagy ter vek – kis
ker tek, a mik ro tér ség ben” prog ram, 18 al ka -
lom mal Se gí tõ Háló Hegy há ti Ko or di ná ci ós
Fó rum és 4 al ka lom mal Esély egyen lõ sé gi fó -
rum ke rül meg ren de zés re 152 fõ rész vé te lé vel. 

A le he tõ sé gek ak ti vi zá lá sá nak „agy tröszt je” 16 al ka lom mal a Kulcs -
em be rek klub ja – ke rek asz tal a he lyi „ha tás köz pont” sze mé lyek rész vé -
te lé vel. Õk azok az em be rek, akik már ko ráb ban is bi zo nyít ot ták el kö te -
le zett sé gü ket, szak ér tel mü ket és tenni akarásukat a közösség ér de ké -
ben. 

A bol do gu lás el en ged he tet len
nyelv tu dás nél kül, ezért „An gol
nyel vi kép zés”-t biz to sí tunk
20 fõ részére. 

A kö zös sé gi te rek ki hasz nált sá ga ér de ké ben meg va ló sul 60 al ka lom -
mal, mind össze sen 240 fi a tal rész vé te lé vel „Le gyen tiéd a tér” fog lal -
ko zás. A ren dez vény so ro zat cél ja a te le pü lé se ken még fel lel he tõ, he lyi
ér ték ként szá mon tar tott em be ri tu dá sok be mu ta tá sa, to vább ta ní tá sa a
fi a ta labb ge ne rá ci ók és a társ te le pü lé sek la ko sai felé a kö zös sé gi te rek
ki hasz nált sá gá nak eme lé sé vel, 60 al ka lom mal, mind össze sen 240 fõ
rész vé te lé vel meg tar tott prog ram so ro za ton. A prog ram el sõd le ges cél -
ja, hogy kö zös sé gi te re ken, he lyi gyûj te mé nyek ben és a szépkorúak
emlékezetében õrzött tudás tovább örökítõdjön, így megmaradjanak a
helyi értékek. 

Az együtt mû kö dés, a tu dás át adá sa olyan in for -
má lis ta nu lás, mely kö zös él ményt ad, és amely
csök ken ti a ge ne rá ci ók kö zöt ti tá vol sá got. Va la -
mint a te le pü lé sen fel lel he tõ, a te le pü lés la kó i -
nak fon tos, tör té nel mi pil la na to kat is meg örö kí -
tõ, hely tör té ne ti je len tõ sé gû fo tók ki ál lí tá sa

nap ja ink tech ni ká já nak al kal ma zá sá val, mellyel cé lunk a hely tör té ne ti
is me re tek bõ ví té se, a he lyi kö tõ dés, az iden ti tás tu dat erõ sí té se, az együ -
vé tar to zás ér zé sé nek a ki ál lí tá son ke resz tül tör té nõ erõ sí té se. 

A he lyi ér té kek õr zé sét, ta pasz ta lat gyûj tést a „Hagyj nyo mot” if jú sá -
gi prog ram so ro zat fog lal ko zá sai se gí tik 18 al ka lom mal, mind össze sen
108 fõ rész vé te lé vel. 
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A Hegy hát ér té ke it már több al ka lom mal,
több szem pont ból igye kez tünk a múlt ban
össze gyûj te ni (2007-ben AVOP LEADER + tá -
mo ga tás se gít sé gé vel el ké szí tet tük a Hegy hát
ér ték tér ké pét, 2010-ben és 2011-ben táj ér ték va -
dá sza ton vet tünk részt- kü lön díj jal ju tal maz tak
min ket, 2012-ben pe dig Eze rar cú Al só mo cso lád prog ram ke re te in be lül 
ké szí tet tünk a he lyi fi a ta lok kal fo tó do ku men tá ci ót te le pü lé si ér té ke ink -
rõl, 2014-ben Al só mo cso lád ér té ke it egy ki ad vány ba gyûjt ve tet tük el -
ér he tõ vé), de a jö võ ben elõt tünk álló át fo gó, min den re ki ter je dõ, ku ta -
tás ra, fel mé rés re, rend sze re zés re még nem került sor. 

A „Hagyj nyo mot” az ér té kek, tu dá sok in ter ak tív to vább-örö kí té si le he -
tõ sé gét cé loz zák meg, a ter ve zõ cso port ál tal ki vá lasz tott té má kat fó -
kusz ba ál lít va:
• élõ mú ze u mok nap ja
• kéz mû ve sek nap ja
• hit és val lás nap ja
• nem ze ti sé gek nap ja
• kép zõ mû vé szek nap ja

Mind az öt te ma ti kus na pon a tér ség ben élõ, a te ma ti kát meg je le ní tõ
emb le ma ti kus sze mé lyek se gít sé gé vel, in ter ak tív mó don ke rül nek be -
mu ta tás ra és nép sze rû sí tés re az adott nap ér té kei, pl, kéz mû ve sek nap -
já nak a hely szí ne a nagy haj má si ke ra mi kus mû hely, ahol az agyag szob -
rá sza ton, fa ze kas sá gon kí vül a tér ség töb bi kéz mû ve sé nek se gít sé gé vel
a részt ve võk nek le he tõ sé ge nyí lik majd be te kin te ni, a házi sajt ké szí tés,
szap pan ön tés, folt var rás, gyer tya ön tés, mé zes ka lács sü tés és dí szí tés
rejt el me i be is.

A kis gyer me kes csa lá dok ré szé re több prog -
ram elem va ló sul meg, az „Ala po zó Te rá pia”,
„Ma min ba ba”, va la mint „Hom lok le beny gya -
kor la tok” ele mek. Az Ala po zó Te rá pia az ele mi
moz gás min ták ra és a moz gás ko or di ná ció fej -
lesz té sé re tá masz ko dó komp lex, több agyi te rü -
let re ki ter je dõ ideg rend szer-fej lesz tés mód sze -

re, mely nek hasz ná la tát 4 fõ pro jekt cél cso port ba tar to zó sze mély sa já -
tít ja el. 
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Õk a ké sõb bi ek ben az el sa já tí tott is me re te ket to vább ad ják kö zös sé -
gük ben, il let ve a mik ro tér ség ben, így a te rá pia és a gya kor la tok hasz ná -
la tá val szé les kör ben emel ke dik a hegy há ti csa lá dok és gyer me ke ik
élet mi nõ sé ge. 

A te rá pia moz gás ügyet len (nagy moz gá sok, ru gal mas ság, egyen súly,
moz gás ko or di ná ció, fi nom mo to ri ka és do mi nan cia), disz le xia ve szé -
lyez te tett, meg ké sett és/vagy aka dá lyo zott be széd fej lõ dé sû disz fá zi ás
vagy do mi nan ci át ki nem ala kí tott nagy cso por tos óvo dá sok nál az is ko -
la kez dést meg elõ zõ év ben, disz le xi ás és ala ki disz grá fi ás gyer me kek -
nél, or ga ni kus hi per ak tív-fi gye lem za va ros gye re kek nél (de csak ak kor
ha az or ga ni kus tü ne tek ural kod nak), és eny he fok ban ér tel mi fo gya té -
ko sok nál (ta nu lás ban akadályozottaknál). A projekt 3 fõ részére biztosít 
a „Maminbaba” képzésen való részvételt. 

A Ma min ba ba – Hor do zós La tin Fit ness egy la -
tin tánc ala pú´ moz gás for ma kis ba bás és vá ran -
dós anyu kák nak. A cso por tos fog lal ko zás ke re -
té ben tar tott Ma min ba ba órák alatt az anyu kák
együtt mo zog nak a ba bá ik kal olyan mó don,
hogy a gyer me kek sta bil ba ba hor do zó esz köz -
ben az éde sany juk ra van nak köt ve. A Ma min -
ba ba alap ve tõ en az anyu kák jól-létét szol gál ja.
Cél ja, hogy a kis ba bás édes anyák nak a szü lés

után is le gyen le he tõ sé gük ki moz dul ni, ki kap cso lód ni, ma guk kal fog -
lal koz ni, anél kül, hogy köz ben a ba bá ju kat más ra kel le ne bíz ni. Ne
kell jen le mon da ni uk a moz gás örömé rõl, és tag ja i vá vál ja nak egy jó
han gu la tú, ha son ló élet hely zet ben lévõ anyák ból álló cso port nak. Má -
sod la gos cél ja az ana tó mi a i lag he lyes hor do zás népsze rû sí té se.

Az idõ sek és fi a ta lok szí ves ség cse re prog ram ján 
ke resz tül 36 al ka lom mal 72 sze mély ak ti vi tá sá -
val tu dást ransz fer zaj lik. A Pé csi Tu do mány -
egye tem és a Ka pos vá ri Egye tem part ner sé gé -
vel 96 fõ szép ko rú el jut a Se ni or Aka dé mi á ra.  A 
Pé csi Sze ni or Aka dé mia 2014. szep tem be ré ben
nyi tot ta ka pu it az ak kor még PTE Fel nõtt kép zé -

si és Em be ri Erõ for rás Fej lesz té si Ka rá nak szer ve zé sé ben. Az in téz -
mény be azo kat a 60 év fe let ti e ket hív ták meg, akik ér dek lõd nek az idõ -
sö dés, a kul tú ra, a tu do má nyok ak tu á lis kér dé sei iránt. 
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Az Aka dé mia cél ja, hogy se gít se meg õriz ni az idõ sö dõ ge ne rá ci ók
ak ti vi tá sát, ta nu lá si ked vét. Min den sze mesz ter ben két he ten te tar ta nak
elõ a dá so kat, eze ket tan fo lya mok egé szí tik ki, me lye ket egye te mi ok ta -
tók és nyug dí ja sok tar ta nak szá mos té ma kör ben. A nép sze rû ki rán du lá -
sok, bridzs klub, és szá mí tás tech ni kai, mû vé szet tör té ne ti tan fo lya mok
hoz zá já rul nak az ak tív, ér dek lõ dé si kö rök nek meg fe le lõ kö zös sé gek
szer ve zõ dé sé ben, a sze ni or ön kén tes ség le he tõ sé ge i nek nép sze rû sí té sé -
ben.

Meg va ló sul 30 fõ fo lya ma tos szu per ví zi ó ja. El ké szül 2 db „Idõs gon -
do zá si köz pon tok komp lex szer ve zet fej lesz té se” ta nul mány.

Ki dol go zás ra ke rül 2 db ön fog lal koz ta tá si
pro jekt öt let, va la mint az „Észak-Hegy há ti Fa -
lu szö vet ke zet – mo dell”. 

El ké szül a he lyi pénz – „RIGAC”- és ked -
vez mény rend sze re tér sé gi ki ter jesz té sét szol gá -
ló in téz ke dés cso mag.

Ki emelt te rü le te a prog ram nak az egész ség.
Egész sé günk meg õr zé sé hez nem el en ge dõ a
he lyes táp lál ko zás, az csak szük sé ges, de nem
elég sé ges fel té tel. Nap ja ink ban jel lem zõ, hogy
az em be rek kö zül ke ve sen for dí ta nak kel lõ fi -
gyel met a moz gás ra, élet mó dunk meg le he tõ sen 
moz gás sze gény. Amel lett, hogy a moz gás
egész ség re gya ko rolt jó té kony ha tá sa egy ér tel -
mû, an nak hi á nya több be teg ség ki ala ku lá sá hoz is ve zet het. Ezen be teg -
sé gek kö zött sú lyos ri zi kó fak to rú ak is sze re pel nek, így pél dá ul a ke vés
mozgás vagy annak teljes hiánya növeli a koszorúér-betegségek ki ala -
ku lá sá nak lehetõségét.

Emel lett or vo si lag bi zo nyí tott tény az is, hogy a szív-ér rend sze ri be -
teg sé gek okoz ta ha lá le se tek és az inak tív élet mód kö zött köz vet len
össze füg gés van, köz vet ve pe dig egyéb tí pu sú meg be te ge dé sek kel
szin tén össze füg gés ben áll; ilyen pél dá ul a ma gas vér nyo más és a cu -
kor be teg ség is.  

A moz gás nem pénz kér dé se, de azt gon dol juk, hogy né hány von zó,
iz gal mas kö zös él mény, a moz gás kö zö sen meg ta pasz talt örö me hoz zá -
já rul a szem lé let for má lás hoz, a rend sze res test moz gás és az el sa já tí tott
moz gás for mák min den na pi élet be való, tu da tos be épí té sé hez.Az egész -
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ség tu da tos sá got és a kö zös ség egész ség fej lesz té -
sét 6 al ka lom mal a komp lex ki te le pült szû rõ vizs -
gá la tot ma gá ban fog la ló „Egész ség nap” nyújt ja
szû rõ bu szok kal és ki te le pü lés sel 360 fõ cél cso -
port tag el érés sel. A fel mért ál la po tok nak meg fe -
le lõ élet mód vál tást, or vo si és men tál hi gi é nés ta -
nács adást 20 al ka lom mal az „Egész ség fej lesz tõ
klub fog lal ko zás” adja 120 fõ rész vé te lé vel, va la -
mint 12 al ka lom mal „Egész ség fej lesz tõ ren dez -
vény” ke rül meg ren de zés re 120 fõ el éré sé vel. Az
al ko hol fo gyasz tás és a do hány zás vissza szo rí tá sa
ér de ké ben meg va ló sul 30 tá jé koz ta tó-fi gye lem -
fel hí vó ki te le pü lés a települések rendezvényein. 

A kis gyer me kes csa lá dok, há za su lan dók, „ba -
ba vá rók” ré szé re ön ál ló komp lex prog ram elem ként az „1000 nap
1000 Észak-Hegy há ti csa lá dért” nyújt hasz nos és tartalmas idõtöltést.

A nem ze ti sé gi kul tú ra és a nagy szá mú roma la -
kos ság iden ti tás-õr zé sét, a nem ze ti sé gek kö zöt -
ti egy üt té lést se gí ten dõ 6 al ka lom mal nem ze ti -
sé gi es te ket, kö zös sé gi él ményt adó ren dez -
vényt va ló sí tunk meg, mind össze sen 192 fõ be -
vo ná sá val, 2 al ka lom mal pe dig egész na pos
kul tu rá lis, gaszt ro nó mi ai és kö zös sé gi prog ra -

mot szer vez a roma nem ze ti ség ha gyo má nyai, szo ká sai és kul tú rá ja
meg is mer te té se céljából. 

A nagy ren dez vé nyek a nem roma po pu lá ció szá má ra is ki vá ló al kal -
mak kap cso lat épí tés re, ér zé ke nyí tés re. Mind össze sen 220 fõ roma la -
kos bevonása valósul meg. 

A szol gál ta tás fej lesz té sek te kin te té ben a kö vet ke zõ in téz ke dé sek va -
ló sul nak meg: A köz le ke dés op ti ma li zá lá sá ra el ké szül a kö zös sé gi köz -
le ke dés szer ve zé sét cél zó „Ha za Tér” - 1 db in ter ak tív kom mu ni ká ci ós
fe lü let.

Az ön kén tes ség és a köz biz ton ság fo ko zá sá ra lét re jön a „Vi gyá zó
sze mek” ön kén tes cso port. A mû hely so ro zat kre a tív mód sze rek re épí -
tett tár sa dal mi ter ve zé si te vé keny ség, mely a tér ség alul ról épít ke zõ,
ma ni fesz tá ló dott szük ség le tek re ala po zó ön kén tes stra té gia meg al ko tá -
sá ra, és az azt ap ró pénz re vál tó cse lek vé si terv ki dol go zá sá ra szol gál.
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Mód sze rei kö zött sze re pel a ke rek asz tal be szél ge tés, a pre zen tá ci ó val
kí sért el mé le ti ok ta tás, cso port mun kák, kre a tív-in ter ak tív fel ada tok,
ezek fel dol go zá sa, meg be szé lé se, do ku men tá ci ó vá formálása. 

Meg va ló sul a „Di gi tá lis er nyõ az Észak-Hegy hát fe lett” pro jekt -
elem, mely ál tal a 6 te le pü lé sen meg lé võ DJP- k mar ke ting jé vel ki szé le -
se dik az IT hasz ná lat. 

Je len prog ram meg va ló su lá sá val ki ala kul egy, a „Lé pés-Vál tás”
kon zor ci um te le pü lé sei la kos sá ga ön is me re tét és sze mé lyi sé gét egész -
sé ge sen fej lesz tõ, köz szol gál ta tá so kat el ér he tõ vé tevõ, al ter na tív kö -
zös sé gi és egyé ni prog ra mo kat és el fog lalt sá go kat biz to sí tó szol gál ta tó
tér. En nek ered mé nye, hogy a szol gál ta tás cso mag gal elért cél cso port és
kör nye ze tük kö ré ben je len tõs mér ték ben csök ken a ki lá tás ta lan ság, a
ki re kesz tett ség, javul az életminõség, egészséges életvezetési és sza -
bad idõs modellek társadalmiasulnak. 

A prog ram ban részt ve võ csa lá dok tár sa dal mi hely ze te is ja vul. Nem
ab ban az ér te lem ben, hogy fog lal ko zá sa, te vé keny sé ge meg vál to zá sa
ál tal má sik tár sa dal mi cso port hoz tar toz ná nak a prog ram részt ve või, de
sa ját tár sa dal mi hely ze tü ket si ke rül ma ga sabb szint re emel ni azál tal,
hogy alapvetõ igényeiket magasabb szinten elégíthetik ki.

A prog ram pél da ér té ke el vi tat ha tat lan. Össze tett, a mik ro tér ség va la -
mennyi la kó já nak le he tõ sé get kí ná ló. A gaz da ság fej lõ dé sét he lyi fi ze -
tõ esz köz zel meg tá mo ga tó. Az or szág több pont já ról fo gad tunk ér dek lõ -
dõ ket, és kü lön bö zõ fó ru mo kon is pozitív fogadtatásban részesül a
program bemutatása. 

Kér jük, ke res se Ön is te le pü lé sén a
„Lé pés-Vál tás” in for má ci ós pon tot!  
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TELEPÜLÉSEINK 2017- BEN

ALSÓMOCSOLÁD

TELEPÜLÉSI HÍREK, AKTUALITÁSOK

Be fe je zõ dött a „Min ta prog ram a mi nõ sé gi idõs ko rért”
címû pro jekt
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, 394 904 754 HUF (1 300 312 EURO) tá mo ga -
tás ban ré sze sült a Nor vég Alap „HU11-A1-2013” Ka pa ci tás fej lesz tés
és in téz mény kö zi együtt mû kö dés prog ram já ból, a HU11-0005-A1-
2013 szá mú „Min ta prog ram az ak tív idõs ko rért” pá lya mû meg va ló sí tá -
sa ér de ké ben, mely hez sa ját for rás ból 20 784 788 HUF (68 439 EURO)
biz to sí tott ön erõ ként. A pro jekt 2016. má jus 2-án kez dõ dött és 2017.
áp ri lis 30-án fe je zõ dött be. 

Pro jek tünk át fo gó cél ja ként az idõs gon do zás szín vo na lá nak eme lé -
sét je löl tük meg a vi dé ki Ma gyar or szág ap ró fal vas te le pü lé se in. Az elsõ 
köz vet len cé lunk a hu mán ka pa ci tás épí tés volt a köz szfé rá ban és az
idõs gon do zás ban, amely egy ben le he tõ sé get is te rem tett a szem lé let -
vál tás ra és a tu da tos cse lek vés re, a kis te le pü lé se ken lakó idõ sek be vo -
ná sá ra a he lyi kö zös sé gi élet be, va la mint a fel té te lek meg te rem té sé re az 
ak tív és bol dog idõs kor hoz. A má so dik köz vet len cé lunk az al só mo cso -
lá di idõs gon do zás ban a mi nõ sé gi szol gál ta tá sok el éré sé re irányult. 

A pro jekt ered mé nye ként lét re jött egy fel ké szí tett hu mán ka pa ci tás a
kis te le pü lé sek pol gár mes te rei, al kal ma zott jai, va la mit a ré gi ó ban mû -
kö dõ idõs ott ho nok ve ze tõi és ápo lói kö ré ben. Ez le he tõ vé te szi, hogy a
min ta te le pü lés hez ha son ló an más te le pü lé se ken is el in dul ja nak az ak tív 
idõs kort tá mo ga tó he lyi in téz ke dé sek. A szak dol go zók az új is me re tek
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kö vet kez té ben ma ga sabb szín vo na lú ve ze tõi és ápo lói mun kát tud nak
vé gez ni. A tré nin gek és kon fe ren ci ák ered mé nye egy új szem lé let meg -
ho no so dá sa a he lyi dön tés ho zók kö ré ben, az ak tív idõs kor ra ké szü lés
gon do la tá nak szé les kö rû ter jesz té se a he lyi közösségekben. 

Fon tos ered mé nye a pro jekt nek a mi nõ sé gi szol gál ta tá sok ki ala kí tá -
sa Al só mo cso lá don, töb bek kö zött az idõ sek el he lye zé sé nek kom for to -
sab bá té te le, az ápo lói te vé keny sé gek gaz da go dá sa, a sok ré tûbb ét rend
ki ala kí tá sá nak le he tõ sé ge, az idõ sek kel tör té nõ fog la ko zá sok új te rei,
esz kö zei és le he tõ sé gei. A Hegy há ton ku ta tá sok tár ták fel a kü lön bö zõ
ge ne rá ci ók fel ké szü lé sét, ter ve zé sét az idõs kor ra, az esély egyen lõ ség
és a tár sa dal mi ne mek kér dés hely ze tét a ba ra nyai köz szfé rá ban. El ké -
szül tek olyan stra té gi ai anya gok is, me lyek az ön kor mány zat és az Õszi
Fény Idõ sek Ott ho na fel ké szü lé sét se gí tik a kö vet ke zõ idõszakra. 

A nem ze dé kek kö zöt ti szo li da ri tást, az idõs kor meg szé pí té sét, az ak -
tív idõs kort és idõs ko ri ta nu lás nem for má lis mód ja it mu tat ta be rend kí -
vül gaz da gon az a prog ram so ro zat, me lyet az Ala pít vány Al só mo cso lá -
dért mun ka tár sai és ak ti vis tái foly tat tak. A pro jekt fon tos ered mé nye és
egy ben foly ta tá sa is az a Mód szer ta ni és Tu dás köz pont, mely az Õszi
Fény Idõ sek Ott ho na ke re te in be lül fog mû köd ni a pro jekt so rán szer -
zett új tu dás ra és ered mé nyek re, va la mint a ha zai és nem zet kö zi part ne -
rek tá mo ga tá sá ra alapozva. 

Az el múlt 1 esz ten dõ tör té ne té nek min den rész le te, va la mint az el ké -
szült ki ad vá nyok di gi tá lis vál to za tai is el ol vas ha tó ak a pro jekt sa ját
elekt ro ni kus és nyom ta tott ki ad vá nya i ban, töb bek kö zött a
http://www.ma nor qu a lity.eu/ és a www.al so mo cso lad.hu hon la po kon. 

Büsz ke ség pont Al só mo cso lá don

„Ahol a hõ sö ket nem fe lej tik, min dig lesz nek újak.”

Al só mo cso lád Köz ség Ön kor mány za ta még 2016 má ju sá ban nyúj tott
be pá lya mun kát az 1956-os Em lék bi zott ság meg bí zá sá ból a Kö zép- és
Ke let-eu ró pai Tör té ne lem és Tár sa da lom Ku ta tá sá ért Köz ala pít vány
ál tal ki írt KKETTKK-56P-02 jelû “Büsz ke ség pon tok” pá lyá za ti fel hí -
vás ra. “Tisz tel gés az ön fel ál do zó if jak elõtt” címû pro jek tün ket az Ér té -
ke lõ Bi zott ság po zi tív el bí rá lás ban ré sze sí tet te, így te le pü lé sün kön is
ki ala kí tás ra ke rült egy Büsz ke ség pont.
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Pá lyá za tunk ke re té ben Trisch ler Fe renc szob rász mû vész al kot ta
meg az égbe nyú ló kéz pár ból el re pü lõ ga lam bot áb rá zo ló bronz szob -
rot, mely nek alap ja kan fan ár mész kõ osz lop. Az al ko tá sa a Fa lu ház
elõt ti fü ves tér re ke rült, és arra em lé kez tet min ket és le szár ma zot ta in -
kat, hogy mi lyen nagy kegy a sza bad ság, és mennyi véráldozat kellett
ennek kivívásához.

„A prog ra mot az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 60. év for du -
ló já ra lét re ho zott Em lék bi zott ság tá mo gat ta” 

Te le pü lés tör té ne ti gyûj tõ- és ku ta tó prog ram
in dult Al só mo cso lá dért
A 2017. áp ri lis 22-i, El szár ma zot tak Nap ján Di csõ Lász ló pol gár mes ter
hi va ta lo san be je len tet te, hogy az ön kor mány zat ne vé ben együtt mû kö -
dé si meg ál la po dást írt alá a pé csi szék he lyû, de me gyei fel ada to kat el lá -
tó Csor ba Gyõ zõ Könyv tár igaz ga tó já val, Misz ler Ta más sal. A kö zös
cél ki tû zés or szá go san egye dül ál ló min ta prog ram ként, tel jes te le pü lés -
tör té ne ti ku ta tás el in dí tá sa Al só mo cso lá don. A me gyei könyv tár ré szé -
rõl Pap Dá vid Zol tán, a Hely tör té ne ti Gyûj te mény osz tály ve ze tõ je, míg
hely ben Ba logh Ani kó lett a ko or di ná ci ó ért a fe le lõs. A vár ha tó an 1,5 -
2 évig tar tó prog ram több rész re ta go ló dik. A I. sza kasz ban össze ál lí tot -
tunk egy Fel hí vást, me lyet el jut tat tunk a he lyi ek hez, to váb bá a te le pü -
lés hez kö tõ dõ sze mé lyek hez, va la mint köz zé tet tük Al só mo cso lád hi va -
ta los Fa ce bo ok ol da lán és a hon la pun kon is. A II. sza kasz ban meg kez -
dõ dött a te le pü lés volt és je len le gi in téz mé nye i nek, ci vil szer ve ze te i -
nek, egy há zi ok ira ta i nak az össze gyûj té se, me lyet a köz gyûj te mé nyi in -
téz mé nyek re vo nat ko zó, szak mai szem pon tok sze rin ti ku ta tás és
összeg zés kö vet. A III. sza kasz ban a la kos ság tól má so lás ra köl csön ka -
pott, és a fel tárt in téz mé nyi ar chí vu mok im már di gi ta li zált do ku men tu -
ma i nak a te ma ti kus köz zé té te le va ló sul meg a te le pü lés (www.al so mo -
cso lad.hu) és a Csor ba Gyõ zõ Könyv tár (Pécs) hon lap ján. A prog ra mot
az ered mé nyek be mu ta tá sa zár ja, a ter vek sze rint Al só mo cso lá don,
nyil vá nos kon fe ren ci án.

„Össze fo gás ban az Észak-Hegy há tért”
Az EFOP-1.3.5 fel hí vás ra az Ala pít vány Al só mo cso lá dért szer ve zet ál -
tal be nyúj tott pá lya mun kát a Bí rá ló Bi zott ság po zi tí van ér té kel te, így
le he tõ sé get kap tunk arra, hogy 3 éven ke resz tül az Észak-Hegy há ton,
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azaz Al só mo cso lád, Má gocs, Bi kal, Me ké nyes és Nagy haj más te le pü -
lé se ken komp lex, he lyi kö zös ség fej lesz tõ, ci vil tár sa dal mat erõ sí tõ pro -
jek tet va ló sít sunk meg. Je len leg e te le pü lé se ken na gyon el té rõ a kö zös -
sé gi ak ti vi tás, és a la kos ság kö zös sé gi sze rep vál la lá sa, így en nek fej -
lesz té sét a már meg lé võ ta pasz ta la to kat át ad va, a he lyi ér té kek fel tér ké -
pe zé se men tén, mik ro kö zös sé gi (csa lá di) szint rõl in dul va kép zel jük el,
ön kén te sek be vo ná sá val, és a he lyi kö zös ség ak ti vi zá lá sá val. A pro jekt
fenn tart ha tó sá ga a kö zös sé gek meg erõ sö dé sén és az ön kén te sek be vo -
ná sán ala pul, a hosszú távú cé lok el éré sé nek alap ja az a kö zös sé gi ko hé -
zió, mely a ren dez vé nyek, tré nin gek és works ho pok ha tá sá ra jön lét re. 

Pro jek tünk 3 alap pil lé re a csa lá di élet re ne ve lés, a tár sa dal mi rész vé -
tel erõ sí té se, va la mint az ér ték és iden ti tás meg õr zé se. A prog ram ban
össze sen 60 kü lön bö zõ ese mé nyen 5.260 fõ bevonását tervezzük. 

 Szá mí tunk mind azok ak tív rész vé te lé re, akik ön kén tes ként, mun ká -
juk kal szí ve sen se gí te nék tér sé günk fejlesztését!

Újabb pá lyá za ti si ker Al só mo cso lá don:
 „Mi nõ sé gi élet 50+” pro jekt
,,A Ka pa ci tás fej lesz tés és In téz mény kö zi Együtt mû kö dés (HU11)
prog ram Bi la te ra lac ti vi ti es in the Ca pa city Bul ding and Ins ti tu ti o nal
Co o pe ra ti on Pro gram me Area (HU11-B1-2017) pá lyá za ti fel hí vás ra
Al só mo cso lád Köz ség Ön kor mány za ta ál tal be nyúj tott ,,Mi nõ sé gi élet
50+" címû HU11-0002-B1-2017 azo no sí tó szá mú pá lyá za tot a Prog -
ram ope rá tor tá mo ga tás ra ér de mes nek ítél te.” A pro jekt el sõd le ges cél ja
a ta pasz ta lat szer zés, el mé le ti- és gya kor la ti mód sze rek meg is me ré se az
50+ kor osz tály ak tív idõs kor ra tör té nõ fel ké szí té sé ben. A 2017. ok tó ber 
vé gé ig tar tó pro jekt ke re té ben meg va ló sul egy works hop és mód szer ta -
ni vá sár a dél-du nán tú li idõs gon do zás ban részt ve võk kö zött; a VOFO, a 
Nor vég Fel nõtt ok ta tá si Szö vet ség szer ve zé sé ben nor vé gi ai ta nul mány -
úton vesz részt Al só mo cso lád Köz ség Ön kor mány za tá nak kül dött sé ge,
hogy meg is mer jék a nor vég szo ci á lis in téz mény rend sze re ket; ha zai pi -
ac ku ta tás az 50+ kor osz tály élet stra té gi á i nak a min tá i ról. A pro jekt fõ
tá jé koz ta tá si fe lü le tei a http://www.ma nor qu a lity.eu/ hon lap és a
https://www.fa ce bo ok.com/Min ta prog ram/ közösségi oldal.
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Be tyár vi lág!
Õs ré gi, na gyon nyo masz tó adós sá gát ren de zi mos tan ság a do bó sport,
ami kor az évek óta ki ta pint ha tó an, jól érez he tõ en ha zánk ban is egy re
nö vek võ igé nyek re és el vá rá sok ra re a gál va 2017. ok tó ber 28-án vég -
re-va la há ra, 13 lel kes bel- és kül föl di ala pí tó tag gal meg ala kult Al só -
mo cso lá don Ma gyar or szág elsõ kés- és fej sze ha jí tó egye sü le te, a „Ri -
gac”!

Az egye sü let ko mo lyan el kö te le zett a kés- és fej sze ha jí tás, mint
sport te vé keny ség mû ve lé se és mû vé sze te iránt, nagy mér ték ben elõ se -
gí ti a ma gyar kés- és fej sze ha jí tók, il let ve az eu ró pai és vi lág szer te
meg ta lál ha tó do bók és do bó szö vet sé gek, il let ve klu bok kap cso lat tar tá -
sát. Ak tí van részt vesz a ver se nyek egy sé ges fel té te le i nek, sza bály rend -
sze ré nek ki ala kí tá sá ban, szük ség sze rin ti mó do sí tá sá ban, ki iga zí tá sá -
ban, ja ví tá sá ban, szük ség ese tén ta ná csot ad a szer ve zõk nek a ver seny -
zõk kel és a ver se nyek kel kap cso lat ban. Mi vel a kés- és fej sze ha jí tás ta -
nár nél kül való el sa já tí tá sa az egyik fõ ne héz ség a kez dõ spor to lók szá -
má ra, az egye sü let eb ben is ta ná csot sze ret ne adni az öröm te li, biz ton -
sá gos és ugyan ak kor szak sze rû el in du lás hoz, tá jé koz tat ja a nyil vá nos -
sá got a kés- és fej sze ha jí tás be vált tech ni ká i ról és jö võ be li le he tõ sé ge i -
rõl. A ké se ket, fej szé ket, egyéb do bó esz kö zö ket ki zá ró lag spor tesz kö -
zök ként hasz nál juk, szi go rú an be tart juk és ma ra dék ta la nul be tar tat juk
az ide vo nat ko zó jog sza bá lyo kat, ugyan ak kor meg pró bál juk meg vé de ni 
e mind ed dig mél tat la nul mel lõ zött spor tot az in do ko lat lan jogi kor lá to -
zá sok tól, tá mo gat juk a do bó kat ab ban a tö rek vé sük ben, hogy jog sze rû -
en gya ko rol has sák a spor tot. Az egye sü let táv la ti cél ki tû zé sei közt sze -
re pel a kés- és a fej sze ha jí tás hi va ta los sport ként való maj da ni el is mer -
te té se, il let ve en nek a fo lya mat nak a tõle telhetõ elõsegítése is.

Fen ti ek ér tel mé ben, és a sport jel le gé bõl fa ka dó an egyik fõ fel ada -
tunk a jö võ ben is a kés- és fej sze ha jí tó ver se nye ken való rész vé tel, il let -
ve az ilyen ver se nyek le he tõ ség sze rin ti le bo nyo lí tá sa lesz, ami nek
egyik szép, mond hat ni már ha gyo má nyos pél dá ja az évek óta meg ren -
de zés re ke rü lõ, és nem zet kö zi szin ten is el is mert, egy re na gyobb nép -
sze rû ség nek ör ven dõ Ri gac Kupa. Mi vel a nem zet kö zi ver seny nap tár
jövõ évi ál ta lá nos te lí tett sé ge, il let ve a ry ma ø o vi kés- és fej sze ha jí tó vi -
lág baj nok ság 2018. au gusz tus 2-5-re tör tént ki tû zé se mi att más éssze rû
idõ pont nem na gyon jö het ne szó ba, a jövõ évi Ri gac Kupa meg ren de zé -
sé re ter ve ink sze rint 2018. má jus 11-13. kö zött ke rül majd sor. Az im -
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má ron 2 na pos ren dez vényt az ed dig is évek óta nép sze rû ver seny szá -
mok mel lett új, iz gal mas fel ada tok is szí ne sí tik, ne he zí tik majd a ver -
seny zõk számára.

Az új egye sü let azon ban egye lõ re még csak egy le he tõ ség, mond hat -
ni ígé re tes hát tér vagy ke ret, amit azon ban ne künk, ala pí tók nak és le en -
dõ ta gok nak együtt kell még meg töl te nünk hasz nos tar ta lom mal, min -
den ki nek ma gá nak kell raj ta hagy nia az egye di kéz le nyo ma tát, egy-egy 
ecset vo nás sal tõle tel he tõ en szí ne sí te ni a las sacs kán ki ala ku ló ké pet, és
leg in kább raj tunk mú lik majd, hogy a kész mû ka o ti kus má zol mány
lesz-e, vagy sze met gyö nyör köd te tõ al ko tás. Elõ hát a vir tus sal! Kit-kit
vér mér sék le te és te het sé ge sze rint né zõ ként, vagy ver seny zõ ként szí ve -
sen lá tunk az ese mé nye ken, il let ve ez irá nyú ér dek lõ dés ese tén akár
egye sü le tünk ren des vagy pár to ló tag jai között is!

Kohl Já nos, el nök

2017. ÉVI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Ja nu ár
Új évi kon cert: az Alte Her ren Fú vós Ze ne -
kar vi dám és rend kí vül tar tal mas órá val kö -
szön töt te az új esz ten dõt Al só mo cso lá don.

Feb ru ár
UNICEF kép zés: a „Gyer mek ba rát Te le -
pü lés” cím el nye ré sé vel nem csak el is me -
rés ben, ha nem egy kép zé sen való rész vé tel
le he tõ sé gé ben is ré sze sült te le pü lé sünk,
me lyen nem csak az al só mo cso lá di fi a ta lok
és fel nõtt se gí tõ ik, ha nem a tér ség ben dol -
go zó szak em be rek is részt vet tek. A kép zés
té má ja a gyer me ki jo gok és kö te le zett sé gek 
vol tak, a tré ne rek pe dig az UNICEF mun -
ka tár sai.
Far san gi mu lat ság: 2017. feb ru ár 17-én
ka ca gás tól volt han gos, fer ge te ges jel me -

28



zek tõl pe dig szí nes az Õszi Fény Idõ sek Ott ho na, ahol a bent la kók és a
te le pü lé sen élõ idõ sek vi dám ka ca gás sal és mu la to zás sal ûz ték el a te let
Al só mo cso lád ról.

Már ci us
Ke mény Ber ta lan Fa lu fej lesz té si Díj Át adó Ün nep ség: 2017. már ci us
3-án – im már ki len ce dik al ka lom mal – adott ott hont te le pü lé sünk a 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 Pál Pis ta fa lu -
fej lesz tõ osz tot ta meg több mint 30
éves vi dék fej lesz té si ta pasz ta la tát,
majd Gás pár Má tyás – a Nem ze ti Köz -
szol gá la ti Egye tem cím ze tes egye te mi
do cen se – se gít sé gé vel gon dol kod tunk
kö zö sen az ön kor mány za ti át ala ku lás -
ról és ab ban a fa lu gond no kok le het sé -
ges sze re pé rõl. A dél után fo lya mán Dr.
Csa tá ri Bál int ge og rá fus, egye te mi ok -
ta tó és Csörsz né Ze le nák Ka ta lin gon -
do lat éb resz tõ je után élénk be szél ge tés
folyt 3 kis cso port ban a fal vak és fa lu -
gond no kok jö võ jé rõl.

Nagy örö münk re, a 2017. évi dí ja -
zot tak közt volt Ba logh Ani kó tár sa da -
lom fej lesz tõ, az al só mo cso lá di Fa lu -
ház ve ze tõ je is.
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Áp ri lis
„Min ta prog ram a mi nõ sé gi idõs ko rért” Pro jekt zá ró Kon fe ren cia:
2016. áp ri lis 6-7-én ke rült meg ren de zés re a Nor vég Alap társ fi nan szí -
ro zá sá ból meg va ló sult min ta prog ram hi va ta los záró ren dez vé nye, me -
lyen sor ke rült a „Min ta prog ram a mi nõ sé gi idõs ko rért” pro jekt te vé -
keny sé ge i nek, ered mé nye i nek összeg zé sé re, ta pasz ta lat cse ré re, a part -
ner ség ér té ke lé sé re és a jö võ be ni fel ada tok meg ha tá ro zá sá ra.

Me sés Hús vét vá ró: in ter ge ne rá ci ós par füm gyár rá és to jás fú jó-fes tõ
üzem mé ala kult 2017. áp ri lis 13-án dél elõtt az Õszi Fény Idõ sek Ott ho -
na ebéd lõ je. Az együtt töl tött órák alatt ki csik és na gyok kö zö sen bi zo -
nyít ot ták kre a ti vi tá su kat mind az il lat kom po zí ci ók, mind a to já sok éke -
sí té se te rén.

Az Õszi Fény Idõ sek Ott ho ná ban meg va ló sult épí té si be ru há zás ün -
ne pé lyes át adá sa: 2017. áp ri lis 22-én ün ne pé lyes ke re tek közt ad tuk át
az új te rek kel, épü let ré szek kel és esz kö zök kel bõ vült ápo lást-gon do zást 
nyúj tó in téz mé nyün ket, mely nek épí té si be ru há zá sa 2016. jú li us 29-én
kez dõ dött és 2017. feb ru ár 10-én ért vé get. 
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El szár ma zot tak nap ja: az Al só mo cso lá di ak Ba rá ti Kö ré nek im már ha -
gyo má nyos ren dez vé nye, az El szár ma zot tak nap ja 2017. áp ri lis 22-én,
szom ba ton ke rült meg szer ve zés re, aho vá me gin vi tál tuk a te le pü lés rõl
el szár ma zott, de lé lek ben al só mo cso lá di ba rá ta in kat. Az Al só mo cso lá -
di ak Ba rá ti Kö ré nek éves Köz gyû lé se után Di csõ Lász ló pol gár mes ter
tá jé koz tat ta a je len le võ ket a köz ség el múlt évé nek ese mé nye i rõl, va la -
mint a jö võ be li ter vek rõl, pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl. Dél után meg nyit ot -
ták pin cé ik ka pu it a bo ros gaz dák, és fi nom ne dû ik kel ala poz ták meg a
vi dám be szél ge té sek, múl ti dé zé sek han gu la tát.

„Ma gunk ke nye rén, a Mun ka Ün ne pén” – Mo cso lá di Ma já lis: 2017.
áp ri lis 28-án, szom ba ton, kis sé bo ron gós idõ já rás fo gad ta az al só mo -
cso lá di Fesz ti vál tér re ér ke zõ ven dé ge ket, ér dek lõ dõ ket im már ha gyo -
má nyos ren dez vé nyün kön, a „Ma gunk Ke nye rén a Mun ka Ün ne pén” -
Mo cso lá di Ma já li son. Dél elõtt 10 órá tól meg nyi tott a „Vá sár-Tér”, ahol 
a he lyi szol gál ta tók kí nál ták por té ká ju kat, emel lett a tu risz ti kai szol gál -
ta tá sok is igény be ve he tõk vol tak; egész nap üze mel tek a sza ba du ló
szo bák, a Pla ne tá ri um és a fel szál lá si en ge délyt is meg kap ták a re pü lõ -
gép-szi mu lá tort ki pró bá ló pi ló ták. A gyer me kek, fi a ta lok, fi a tal fel nõt -
tek egész nap hasz nál hat ták a tram bu lint és a lég vá rat, va la mint arc fes -
tést, hen nát és csil lám te to vá lást ké szít tet het tek. Kul tu rá lis prog ram ja -
ink kal va la mennyi kor osz tály nak igye kez tünk ked vé re ten ni. Volt ze -
nés-tán cos bo hóc mû sor, nosz tal gia show és fel lé pett a mis kol ci El vis. A 
Ti ha nyi Ván dor szín pad 18 év után jött el is mét Al só mo cso lád ra, Ti ha -
nyi Tóth Csa ba és mû vész tár sai fer ge te ges más fél órás mû sor ral szó ra -
koz tat ták és káp ráz tat ták el a kö zön sé get. Lac kó Ka ro li na és De csi Csa -
ba meg újult re per to ár ral ké szült a ven dé gek nek.
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Má jus
II. Vers- és me se mon dó ver seny: 2017. má jus 05-én is mét Al só mo cso -
lád adott ott hont az Õszi Fény Idõ sek Ott ho na ál tal meg ren de zés re ke -
rü lõ, Idõs Ott ho nok kö zöt ti vers- és me se mon dó ver seny nek. Össze sen
8 in téz mény bõl ér kez tek hoz zánk a ver seny re ne ve zõk, akik 12 me sé -
vel és 13 vers sel káp ráz tat ták el a né zõ kö zön sé get. 

Di gi tá lis Jövõ Nyi tott Mû hely: 2017.
má jus 10-én a Bu da ör si Sport csar nok -
ban meg ren de zett elsõ ma gyar-an gol
nyi tott mû hely stand ja in, kö zel har -
minc részt ve võ mu tat ta be öt le te it,
meg ol dá sa it a di gi tá lis jövõ és az ok ta -
tás té ma kö ré ben. A részt ve võk – kö zöt -
tük tér sé günk de le gá ci ó ja- meg ta pasz -
tal hat ták, ho gyan ta lál koz nak és bol do -
gul nak a gye re kek a vir tu á lis va ló ság -
gal, az au to ma ti zá lás sal, a ro bo ti ká val,
a prog ra mo zás sal, az ani má ci ó val, a
3D-vel, in ter ak tív nyelv prog ra mok kal,
meg tud hat ták, hogy lesz szá muk ra biz -
ton sá gos az in ter net, mit csi nál eköz ben a „di gi tá lis szü lõ”, mi lyen ki -
egé szí tõ kép zé si prog ra mok szer vez he tõk az is ko lai ok ta tás mel lett. A
ren dez vé nyen de bü tált Al só mo cso lád a di gi tá lis falu címû fil münk is,
mely meg te kint he tõ az aláb bi lin ken: https://www.yo u tu -
be.com/watch?v=3vAkWRQGqdw&t=34s

Gyer mek nap: 2017. má jus 27-én Hét ten ger ret te gett ka ló za it ve tet ték
part ra a hul lá mok Mo cso lá di á ban, hogy ügyes sé get és tu dást igény lõ
fel ada ta ik kal szó ra koz tas sák te le pü lé sünk leg if jabb tag ja it Gyer mek -
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nap al kal má ból. Az idei év ben is meg fû sze rez tük a han gu la tot egy fi -
nom pap ri kás krump li ebéd del, és némi cuk rász sü te ménnyel.

Jú li us
Ér ték nap – Ün nep a Falu Nap ján:
az Ala pít vány Al só mo cso lá dért
szer ve zet nyer tes pá lyá za tá nak ke re -
té ben va ló sult meg 2017. jú li us
01-én, Al só mo cso lá don az I. Ér ték -
nap, mely le he tõ sé get te rem tett arra,
hogy vi dám han gu lat ban is mer jék
meg a he lyi ek, il let ve a te le pü lés re
ér ke zõ ven dé gek Al só mo cso lád köz -
ség ér té ke it. A ren dez vény ge ne rá ci -
ó kon és te le pü lés ha tá ro kon át íve lõ
prog ra mok kal, iga zi fesz ti vál han gu -
lat ban va ló sult meg, mely hez nagy -
ban hoz zá já rul tak kul tu rá lis fel lé põ -
ink és az õket tá mo ga tó kö zön ség.
Ren dez vé nyün kön ve tél ke dõk kel,
népi já té kok kal, lá da va sút tal és me -
sés mû sor ral ké szül tünk a gyer mek-
és if jú sá gi kor osz tály tag ja i nak; mu -
la tós, ope rett és nosz tal gia slá ge rek -
kel, va la mint bo hó kás da ra bok kal
pe dig az idõ sebb ge ne rá ci ók szá má ra. A kul tu rá lis prog ram zá rá sa ként
az Atil la Fiai Tár su lat rock-szer ve zõ dés te rem tett tü zes han gu la tot az
al só mo cso lá di Fesz ti vál té ren. 
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Au gusz tus
Gye nes di á son jár tak idõ se ink: 2017. au gusz tus 11-én az Õszi Fény
Idõ sek Ott ho na la kói és a nap pa li el lá tás részt ve või Gye nes di á son jár -
tak. Lát ni va lók ban gaz dag, tar tal mas na pot töl tött el együtt a kis csa pat.

Szep tem ber
Kés és Fej sze ha jí tó Eu ró pa Baj nok ság: 2017. szep tem ber 1-3. kö zött 
ke rült meg ren de zés re Al só mo cso lá don a Kés- és Fej sze ha jí tó Eu ró pa
Baj nok ság. A nagy sza bá sú ese mény re 14 or szág ból össze sen 150 ver -
seny zõ re giszt rált (akik kö zül vé gül is 132 vett va ló ban részt a ver se -
nyen), hogy fel ké szült sé gü ket össze mér ve el dönt sék: kik is ma a leg -
jobb kés- és fej sze ha jí tók a baj nok sá gon. A részt ve võ or szá gok: USA,
Nagy-Bri tan nia, Fran cia or szág, Svájc, Olasz or szág, Finn or szág, Cseh -
or szág, Szlo vá kia, Né met or szág, Len gyel or szág, Orosz or szág, és ter -
mé sze te sen Ma gyar or szág. Az idõ já rás saj nos az idén nem volt túl zot -
tan ke gyes hoz zánk, de sze ren csé re a ra gyo gó nap sü tés hi á nya sem vet -
te el a ver seny zõk jó ked vét. Öröm mel kons ta tál hat tuk, hogy a ver se -
nyen szin te va la mennyi ed di gi Ri gac Re kord meg dõlt, sõt, ezen kí vül
3 Eu ró pa-re kord be ál lí tás is tör tént, il let ve 7 al ka lom mal meg dõlt az ed -
di gi Eu ró pa-re kord is. 

Csa lá di nap: 2017. szep tember 02-án, szom ba ton szí nes vá sá ri for ga -
tag gal és vál to za tos prog ra mok kal vár tuk az Ala pít vány Al só mo cso lá -
dért szer ve zet „Össze fo gás ban az Észak-Hegy há tért” címû,
EFOP-1.3.5-16-2016-00290 azo no sí tó szá mú pá lyá za ta ke re té ben meg -
va ló su ló Mik ro tér sé gi Csa lá di nap ra az ér dek lõ dõ ket. Meg nyi tott a
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Hun ga ri ku mok és Kéz mû ve sek ut cá ja, vol tak gyer mek prog ra mok, ve -
tél ke dõk, Eu ró pa sá tor, kö szön tõt mon dott Koncz Gá bor Kos suth- és
Já szai Mari dí jas, ér de mes mû vész, és a kul tu rá lis prog ram ke re té ben
bár ki meg ta lál hat ta az íz lé sé nek és ked vé nek való pro duk ci ót.

Me se te rá pi ás ku tyák az Õszi Fény Idõ sek Ott ho ná ban: 2017. szep -
tem ber 16-án Ren ner Krisz ti na kí sé re té ben az Õszi Fény Idõ sek Ott ho -
na idõ se i vel töl töt te a dél elõt töt Mese és Pity pang, akik je len lé tük kel
szeb bé tet ték szép ko rú ink nap ját.

Ta nul mány út Os ló ba: a „Mi nõ sé gi élet 50+” pro jekt ke re té ben Al só -
mo cso lád Köz ség Ön kor mány za tá nak öt ta gú de le gá ci ó ja járt 2017.
szep tem ber 25. és 29. kö zött az idõs kor ra való fel ké szí tést vég zõ in téz -
mény rend sze rek meg is me ré se cél já ból a nor vég fõ vá ros ban.
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Élet men tõ kép zés: egyik fon tos fel ada tunk nak tart juk az Õszi Fény
Idõ sek Ott ho ná ban dol go zó szak em be rek fo lya ma tos kép zé sét, fej lesz -
té sét, és a ko ráb ban el sa já tí tott el mé le ti és gya kor la ti is me re tek rend -
sze res fris sí té sét. Far kas Gyu la ve ze tõ men tõ tiszt köz re mû kö dé sé vel
2017. szep tem ber 26-án, jó han gu la tú szak mai dél után va ló sult meg,
mely nek ke re té ben az Ott hon ban dol go zó szo ci á lis gon do zók és ápo lók 
gya ko rol hat ták az új ra élesz tést, va la mint a de fib ril lá tor és a me ne kí tõ -
szék hasz ná la tát.

Ok tó ber
Idõ sek Hón ap ja meg nyi tó: az Idõ sek Hón ap ja ren dez vény so ro zat
meg nyi tó ján, 2017. ok tó ber 2-án Di csõ Lász ló pol gár mes ter úr kö szön -
töt te az Ott hon ban és a te le pü lé sen élõ szép ko rú a kat, majd vers sel, nép -
tánc cal, nép dal lal, va la mint a Pé csi Víg ság te võk pro duk ci ó já val igye -
kez tük meg ala poz ni az egész hó nap ra jel lem zõ vi dám és fer ge te ges
han gu la tot. A hang sze res elõ a dás so rán el hang zot tak bor da lok, ma gyar
nó ták és ope rett-rész le tek, idõ se ink nagy örö mé re és meg elé ge dett sé gé -
re.  
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Nem zet kö zi works hop és mód szer ta ni vá -
sár: a ,,Mi nõ sé gi élet 50+" címû pro jekt
ke re tén be lül Al só mo cso lá don zaj lott le
2017. ok tó ber 12-én a Nem zet kö zi works -
hop és tu dás vá sár, mely nek té má ja az ak tív
idõs kor, va la mint az egész sé ges nyug dí jas
kor ra való fel ké szü lés volt.

Tisz tel gés az ön fel ál do zó if jak elõtt: Al só mo cso lád Köz ség Ön kor -
mány za ta Büsz ke ség pont lét re ho zá sá val kí vánt tisz te leg ni, és örök em -
lé ket ál lí ta ni az ‘56-os for ra da lom és sza bad ság harc hõ sei elõtt, akik ki -
áll tak a sza bad ság és a füg get len ség örök esz méi mel lett. Az új em lék -
mû ava tó ün nep sé ge 2017. ok tó ber 23-án az esõ el le né re is meg va ló -
sult, Di csõ Lász ló pol gár mes ter kö szön tõ je és Var sá nyi né Bük kös di
Már ta, az Al só mo cso lá di ak Ba rá ti Köre al el nö ké nek ün ne pi be szé de
után a je len le võk meg te kint het ték az al ko tást, és az em lé ke zés ko szo rú -
ját is el he lyez tük.
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Kre a tív ko szo rú-ké szí tõ dél elõtt: 2017.
ok tó ber 25-én az Õszi Fény Idõ sek Ott ho -
ná ban kü lön bö zõ ge ne rá ci ók együtt ké szü -
lõd tek a kö zel gõ Ha lot tak nap já ra. Az
együtt töl tött órák ban, az össze fo gás ere jé -
vel gyö nyö rû ko szo rúk ké szül tek és sok
tör té net, vissza em lé ke zés hang zott el.

„Bor ivók nak való”: az Idõ sek Hón ap ja
ren dez vény so ro zat ke re té ben meg tar tott
„Tea dél utá non” az al só mo cso lá di szép -
ko rú ak mel lett a Skó ci ai Szent Mar git
Gon do zó ott hon né hány la kó ja is részt
vett, és kö zö sen hall gat ták meg Szé kely
Lász ló köl tõ Bor ivók nak való ver se it,
nem csak sza va lat, ha nem ének for má já -
ban is.
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK…

Ba logh Ani kó, 2017. év ben Ke mény Ber ta lan Fa lu fej lesz té si Díj jal ju -
tal ma zott tár sa da lom fej lesz tõ, az al só mo cso lá di Fa lu ház ve ze tõ je. A dí -
jat kö zel két év ti ze de vég zett komkp lex te le pü lés,-és tár sa da lom fej lesz -
tõ mun ká já nak el is me ré se ként kap ta.

Lacz kó An tal né és Nagy Ti bor, 2017. év ben Al só mo cso lá dért Ér dem -
érem mel ju tal ma zott he lyi la ko sok. Éva több év ti ze den ke resz tül a kör -
nye ze te iránt ta nú sí tott em pá ti á já nak, se gí tõ kész sé gé nek és ál do zat kész 
mun ká já nak volt mél tó el is me ré se az Al só mo cso lá dért Ér dem érem,
míg Ti bor ön zet len sé gé nek, se gí tõ kész sé gé nek és ma gas fokú szak mai
jár tas sá gá nak kö szön het te a dí jat.

Lász ló Zsolt, Mühl bert Fan ni, Mühl bert Máté, Vaj da Vi rág Jáz min és 
Van kó Csen ge ta nu lók, akik 2017. év ben ki ma gas ló tel je sít ménnyel
zár ták ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya i kat.

Var sá nyi né Bük kös di Már ta, az Al só mo cso lá di ak Ba rá ti Köre al el nö -
ke, hely tör té net ku ta tó, aki a Szov jet uni ó ba hur colt al só mo cso lá di
kény szer mun ká sok em lé ke elõtt tisz te leg ve, és e ke vés bé is mert tör té -
nel mi ese mény re fel hí van dó a fi gyel met 2017-ben je len tet te meg Hi -
ány zó lánc sze mek… címû mun ká ját.

Káp lár Já nos Al só mo cso lád szü löt te, lé lek ben al só mo cso lá di köl tõ,
aki 2017-ben je len tet te meg leg újabb ver ses kö te tét, „Mo hács” cím mel,
mely ben he lyet kap tak al só mo cso lá di ih le té sünk köl te mé nyek is.

39



BIKAL

TELEPÜLÉSI HÍREK, AKTUALITÁSOK

Ült a le gény a bükk fák alatt, fúj ta a pi pa -
füs töt, s néz te a kék lõ he gyek vo nu la tát.
Ha já ba, sza kál lá ba egy-két õsz szál ve -
gyült, ki csit meg öre ge dett, de egyéb ként
pont olyan volt, mint an nak ide jén, ami -
kor a ván dor di ák az út já ra bo csá tot ta. A
büsz ke bük kök lomb ját néha meg té páz ta
a tör té ne lem vi ha ra, amely leg alább olyan 
zord volt, mint az az égi há bo rú, amit az an gyal kel tett a hegy te tõn. Jan -
kó azon ban ki áll ta ezt a vi hart is, a tör té ne lem sze le sem tud ta meg in -
gat ni. Tet te a dol gát, és ha épp sem mi ten ni va ló nem akadt, csak ücsör -
gött a fák alatt az õrzõ tün dér tár sa sá gá ban. Egy idõ után híre ment,
hogy a Hegy há ton él egy ga ra bon ci ás, és töb ben meg pró bál tak a nyo -
má ra buk kan ni. A le gény azon ban csak be le bújt a ko bol dok ké szí tet te
ne mez ka bát ba, s már is el rej tõ zött a kí ván csi te kin te tek elõl.

Egye sek tud ni vé lik, hogy a ga ra bon ci ás még ma is él. El szán tan ku -
tat ják az egy ko ri bükk fák he lyét, hát ha meg le lik. Van, aki tud ja, Haj más 
felé kell ke res ni a li ge tet. Van, aki pont az el len ke zõ ol da lon, Má gocs
felé ku tat. S van, aki biz tos ben ne, Szalatnak a helyes irány.

S bár a le gényt nem le het lát ni- a
ka bát jól el rej ti-, ha va la ki elég ügyes 
és ki tar tó, a sze me sar ká ból az õr zõ -
tün dér re ta lán vet het egy pil lan tást.
De csak egyet, mert na gyon va ló szí -
nû, hogy az tán a lány is köddé válik.

2017-ben el ké szült a Bi kal ról szó -
ló me se könyv, „Ga ra bon ci á sok
köny ve” cím mel. A szer zõ  Csá szár
Le ven te, a gra fi kát Kõ Bol di zsár ké -
szí tet te. 
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In téz mé nye ink

Bi ka li Óvo da
Egyik leg fon to sabb in téz mé nyünk. Úgy gon dol juk, hogy te le pü lé sünk
jö võ jé vel kap cso lat ban na gyon sok mú lik az óvo dán. Ezért, kö zö sen az
ott dol go zók kal, min dent meg te szünk, hogy mo dern kör nye zet ben,
szín vo na las el lá tást nyújt sunk az ide járó gye re kek nek. Úgy lát szik,
hogy tö rek vé se ink nek kezd meg jön ni az ered mé nye. Óvo dá sa ink lét -
szá ma a há rom év vel eze lõt ti 18 fõ rõl év rõl évre gya ra po dik, mára kö -
ze lít a 30-as lét szám hoz. Ha a
ten den cia foly ta tó dik, új cso -
port szo bát fo gunk nyit ni, mely -
nek ki ala kí tá sát már az idei év -
ben meg kezd jük. Ah hoz, hogy
az óvo dánk ba járó gyer me kek
szü lei elé ge det tek le gye nek,
plusz szol gál ta tá so kat is nyúj -
tunk. Gyer me ke ink már évek
óta úszás ok ta tá son vesz nek
részt, s a ta va lyi év ben in téz mé nyünk ben el in dí tot tuk a Bo zsik prog ra -
mot is. Mind két fog lal ko zást szak kép zett edzõk tart ják, s a gye re kek na -
gyon sze re tik eze ket a prog ra mo kat. Re mél jük, hogy ezál tal mi is hoz -
zá já ru lunk ah hoz, hogy gyer me ke ink moz gást sze re tõ, egész sé ges fel -
nõt tek ké váljanak. 

Is ko la
Már nem tar to zik köz vet len fenn tar tá sunk alá az is ko la in téz mé nye, et -
tõl füg get le nül mi még ma gun ké nak érez zük, s nem kö te le zõ fel adat -
ként, de tá mo gat juk mû kö dé sét, fej lõ dé sét. Ez zel kap cso lat ban a ta va lyi 
év ben in dul tak el a kö zös gon dol ko dá sok, és az új te vé keny sé gek. En -
nek egyik ered mé nye, hogy rend sze rünk csat la ko zott a Mic ro soft In for -
ma ti kai óri ás cég prog ram já hoz, az „In no va tív is ko la” rend szer hez. A
prog ram ke re té ben kol lé gá ink egy ré sze kép zé se ken vett részt, új, mo -
dern, a fej lett vi lág ban is al kal ma zott ta ní tást se gí tõ szoft ve re ket kap -
tak, a hasz ná la tuk ról ki ké pez ték õket. A szoft ve re ket és a kép zé se ket a
Mic ro soft in gyen biztosította. 
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A ta va lyi év vé gén ka rá csony ra ön kor mány za ta ink egy 3D-s nyom -
ta tó val lep ték meg a di á ko kat. En nek a nyom ta tó nak a se gít sé gé vel gye -
re ke ink ki nyom tat hat ják az ál ta luk meg ál mo dott, meg ter ve zett tár gya -
kat. Az ér dek lõ dõ gye re kek szak kö ri képzés keretében használhatják az 
eszközöket.

Úgy gon dol juk, hogy egy új ipa ri for ra da lom ko rá ban élünk, s a jövõ
az in for ma ti káé, ro bo to ké, s nem sze ret nénk az ez zel kap cso la tos kép -
zés ben sem le ma rad ni, ezért pá lyá za ti for rá sok ból in téz mé nyünk
LEGO ro bo to kat vá sá rolt. Ezek a ro bo tok kü lön bö zõ ér zé ke lõk kel ren -
del kez nek, s prog ra moz ha tó ak. Ta nu ló ink ezen esz kö zök segítségével
sajátíthatják el a robotika alapjait.

Ter mé sze te sen az is ko lai sport ról sem fe lejt ke zünk el, ta nu ló ink lo -
vag lá son, ké zi lab da ok ta tá son és a Bo zsik prog ram kép zé se in ve het nek
rész a délutáni órákban.

Ci vil szer ve ze tek
Te le pü lé sün kön nagy örö münk re na gyon sok ak tív ci vil szer ve zet mû -
kö dik. Õk a sport ban, fa lu szé pí tés ben, ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá nak
se gí té sé ben, prog ra mok szer ve zé sé ben te vé keny ked nek. Az ál ta luk
vég zett mun kát te le pü lé sünk el is me ri, mû kö dé sü ket tá mo gat ja.
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Fej lesz té sek, pá lyá za tok
A 2017-es év ben is si ke rült te le pü lé sün -
kön je len tõs fej lesz té se ket meg va ló sí ta -
nunk. Leg elõ ször is em lí tést ér de mel óvo -
dánk fel újí tá sa, mely re si ke rült pá lyá za ti
for rá so kat is be von nunk, így meg újult
óvo dánk ét ke zõ je, az ét ke zõ höz tar to zó vi -
zes blokk, s az összes nyí lás zá rót is si ke -
rült ki cse rél nünk. Az épü let ezen ré szét kí -
vül rõl is rend be tet tük, s az idei év ben a la -
pos te tõ szi ge te lé sét is meg old juk. A mun -
ká la tok azon ban nem áll nak itt meg,
2018-ra el ké szül az óvo da fej lesz té si üte -
mé nek kö vet ke zõ sza ka sza is, mely re kb. 18 mil lió fo rin tot szá nunk. 

Foly ta tó dik út fel újí tá si prog ra munk is, az idei év ben az If jú ság utca
asz fal to zá sá nak elsõ sza ka szát fog juk megvalósítani.

Vég re el ér ke zett az az idõ is, hogy köz vi lá gí tá sun kat kor sze rû sí te ni
tud juk. A de cem ber ben be fe je zõ dõ prog ram so rán az összes lám pa test -
ben LED-es iz zók lesz nek el he lyez ve, így a kö zel jö võ ben je len tõs
energiamegtakarításra számíthatunk!

Az itt la kók köz ér ze tét ja ví tot ta az a há rom fel újí tás mely nek ke re té -
ben két busz meg ál lónk és a park ban ta lál ha tó pa vi lon tel je sen át ala kult, 
meg szé pült. Kö szö net érte a ki vi te le zõ nek! Ide so rol hat nánk to váb bá a
te le pü lé sen meg va ló sí tott jár da fel újí tá so kat és az ATM cse ré jét is,
mely nek se gít sé gé vel az itt la kók job ban érez he tik ma gu kat, hi szen
megújult környezetben vehetik igénybe a banki szolgáltatásokat.

Ön kor mány za tunk kon zor ci -
um ban az aláb bi pá lyá za to kat
nyúj tot ta be: EFOP-1.5.3-16
„Hu mán szol gál ta tá sok fej lesz -
té se tér sé gi szem lé let ben”,
VP-7.2.1 „Kül te rü le ti utak fej -
lesz té se”, TOP-5.3.1-16 „He lyi
iden ti tás és ko hé zió erõ sí té se”.
Ezen kí vül te le pü lé sünk ben ne
van még a Sásdi Járás „gye rek -
esély” programjában is.
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Tá mo ga tá sok
Te le pü lé sünk nem fe led ke zik meg a kö zép és fel sõ fo kú kép zé sek ben
részt ve võk tõl sem, ne kik min den év ben be is ko lá zá si tá mo ga tást nyúj -
tunk. Ezen kí vül fõ is ko lá sa ink és egye te mis tá ink pá lyáz hat nak Bur sa
ösz tön díj ra is, az ösz tön dí jak több, mint a fe lét ön kor mány za tunk biz to -
sít ja. A ta va lyi év ben nagy örö münk re nyol can él tek ez zel a le he tõ ség -
gel!

Te le pü lé sün kön to vább ra is in gye nes a sze mét szál lí tás, itt a la kos ság 
költ sé ge it ön kor mány za tunk átvállalja. 

Az idei év ben is le he tõ ség nyí lott Bi ka lon a há zak kül sõ fel újí tá sá -
nak tá mo ga tá sá ra. Az ér dek lõ dés a ta va lyi év hez ha son ló an most is
nagy volt. A la kók a be nyúj tott szám lák és az el vég zett mun kák iga zo lá -
sa után ma xi mum 150 e Ft támogatáshoz juthattak.

A Bi ka lon mû kö dõ vál lal ko zá sok is tá mo ga tá si pá lyá za tot nyújt hat -
tak be a falu ön kor mány za tá hoz.  Õk a 2017. évi fej lesz té se ik alap ján
jut hat tak for rá sok hoz ma xi mum 100 e Ft nagy ság ban. Az ér dek lõ dés
eb ben a ka te gó ri á ban is je len tõs volt, ami egy ben egy po zi tív vissza jel -
zés is, hi szen vál lal ko zó ink ezek alap ján hosszú tá von gondolkodnak, s
folyamatosan fejlesztenek és fejlõdnek.

Meg je le nés  mé di ák ban
Bi kal a 2017-es év ben az or szá gos mé di á ban is meg je lent. Te le pü lé sün -
ket a TV2 „Poggyász” címû mû so rá nak stáb ja ke res te fel, s ké szí tett
egy 6,5 per ces be mu ta tót. Eb ben a mû sor ban a Puch ner Kas tély szál ló -
val sze re pel tünk együtt, meg oszt va a mû sor idõt. A be mu tat ko zás na -
gyon jól si ke rült, azó ta már más csa tor nák is meg ke res tek ben nün ket!
Az anyag le tölt he tõ a https://tv2.hu/mu so ra ink/poggyasz/241979_
poggyasz—-2017.-08.-26. html cím rõl.

Rú zsa Mag di Bi ka lon
Az idei év vé gén Rú zsa Mag di is Bi ka lon for ga tott. A hely szí nek az él -
mény bir tok, a kas tély és az evan gé li kus temp lom vol tak. Az új dal
“Mosd fe hér re” cí met vi se li, s a klip min den koc ká ja ná lunk ké szült!
Néz zé tek meg mi nél töb ben, s le gyünk rá büsz kék, hogy olyan szép te -
le pü lé sen él he tünk, mely má so kat is meg ih let! A kli pet meg néz he ti tek a 
yo u tu be- on!
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2017. ÉVI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Gye rek nap
2017. má jus 27-én ke rült meg ren de zés re a gye rek nap, mely re a szer ve -
zõk sok szí nû prog ram mal ké szül tek.  Ezen a na pon a gye re kek meg néz -
het ték a Hang er dõ Tár su lat Sza már fü les Va rázs könyv címû ze nés me -
se já té kát. A dél elõtt fo lya mán pró bá ra te het ték ügyes sé gü ket sor ver se -
nyek ben, bi cik li zés ben és perc evés ben. A jó han gu la tú na pot piz zá zás -
sal zártuk.

XXX. Ci mea- kupa
2017. jú ni us 2-án ke rült meg ren de zés re a Ju bi le u mi XXX. Ci mea-
kupa. 7 is ko la (Bi kal-Egy há zas ko zár, Vá sá ros dom bó, Szász vár, Má -
gocs, Mind szent go di sa, Sásd, Göd re) 12 csa pa ta kép vi sel tet te ma gát.
Az ün ne pé lyes meg nyi tó után dél utá nig tar tot tak a mér kõ zé sek a mû fü -
ves pá lyán. A tor na dísz ven dé ge volt Di busz Dé nes, a Fe renc vá ros vá -
lo ga tott ka pu sa, aki a díj ki osz tón min den részt ve võ fo cis tá nak kü lön
gra tu lált. Is ko lánk mind két kor osz tály ban ver seny zett. A ha to di ko sok
kor osz tá lyuk ban az V., míg a 7-8. osz tá lyo sok kor osz tá lyuk ban az I. he -
lyen vé gez tek. Gra tu lá lunk! Kö szön jük a tá mo ga tást a Bi ka li és az Egy -
há zas ko zá ri Ön kor mány zat nak, va la mint min den tá mo ga tónk nak!
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Fa lu nap 
2017. au gusz tus 18-19-én ke rült meg -
ren de zés re a fa lu nap Bi ka lon, mely le -
he tõ sé get te rem tett arra, hogy vi dám
han gu lat ban is mer jék meg a he lyi ek, il -
let ve a te le pü lés re ér ke zõ ven dé gek Bi -
kal köz ség ér té ke it. A ren dez vény ge -
ne rá ci ó kon és te le pü lés- il let ve or szág -
ha tá ro kon át íve lõ prog ra mok kal (Szlo -
vá ki á ból és Len gyel or szág ból is ér kez -
tek csa pa tok, ill. ven dé gek), iga zi fesz -
ti vál han gu lat ban va ló sult meg, mely -
hez nagy ban hoz zá já rul tak kul tu rá lis
fel lé põ ink és az õket tá mo ga tó kö zön -
ség. Bi kal Köz ség Ön kor mány za ta a
falu tel jes la kos sá gát ven dé gül lát ta egy 
ebéd re, 12 fõ zõ csa pat köz re mû kö dé sé -
vel.

Ren dez vé nyün kön min den kor osz -
tály szá má ra ké szül tünk fel lé põk kel,
prog ra mok kal. A gyer mek- és if jú sá gi
kor osz tály tag ja i nak ve tél ke dõk kel, né -
pi- és szó ra koz ta tó já té kok kal, tán cos és éne kes pro duk ci ók kal; az idõ -
sebb ge ne rá ció szá má ra mu la tós slá ge rek kel, va la mint a fú vós ze ne kar
elõ a dá sá val. A ren dez vény zá rá sa ként a MR. Duó ze ne kar te rem tett jó
hangulatot kicsiknek, nagyoknak, idõsnek, fiatalnak egy a ránt.

A nap fo lya mán bár ki meg is mer ked he tett Ster ner Hen rik né Éva néni
(Bi kal), Pap Csil la (Bi kal), Ma isch Pat rí cia (Bi kal) és Bog nár-Pap
Fran cis ka (Bi kal) mun ká i val is. Éva néni fo nal ból hor golt kis ál lat fi gu -
rái nagy nép sze rû ség nek ör vend tek gye re kek és fel nõt tek kö ré ben egy -
a ránt. Pap Csil la pa pír ból ké szí tett fan tasz ti kus de ko rá ci ós, va la mint
hasz ná la ti tár gya kat (órát, kos arat, ké pet stb.). Ma isch Pat rí cia kéz mû -
ves, kéz zel ké szí tett ék sze re it cso dál hat ták meg a lá to ga tók. Bog -
nár-Pap Fran cis ka kiállított festményeivel örvendeztette meg a falunapi 
rendezvényünkön résztvevõket.

Fa lu há zunk, va la mint Tóth Mis ka bá csi ál lan dó fest mény ki ál lí tá sa
egész na pos nyit va tar tás sal vár ta a látogatókat.
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II. TÖK JÓ NAP 
A ta va lyi si ke ren fel buz dul va a Bi ka li Fa lu szé pí tõ és Fa lu vé dõ Egye sü -
let 2017. szep tem ber 30-án is mét meg ren dez te a tö kös na pot, amin örö -
münk re a falu ap ra ja-nagy ja és a kör nye zõ te le pü lé sek ér dek lõ dõi meg -
tölt öt ték a ren dez vény sát rat.

Ta vasz óta ké szü lõd tünk, a ren dez -
vény hez szük sé ges tö köt ma gunk ter mel -
tük. So kunk kert jé ben ka nya rog tak a tök
in dái. Kö szö net érte min den dol gos kéz -
nek.

A TÖK JÓ na pot az óvo dá sok és is ko -
lá sok pro duk ci ó já val in dí tot tuk. A Sa lá ta
Sára címû ver ses me sét mu tat ták be a kö -
zön ség nek. A szí nes jel me zek, a lel kes
elõ a dás meg tet te ha tá sát. A kö zön ség
nagy tapssal jutalmazta õket.

A be mu ta tó után iga zi vá sá ri han gu lat
ala kult ki. So kan a jobb nál-jobb tö kös éte -
le kért áll tak sor ba: kós tol hat tak sós és
édes tök le vest, tök saj tot, tök lek várt, ször -

pöt, tök bó lét, tök muff int, tö kös lek vár ral töl tött pis kó tát, tö kös pitét,
tökös mákos rétest stb.

A gye re kek szü lõk kel, nagy szü lõk kel és se gí tõ ik kel bol do gan fa rag -
ták, fes tet ték a tö kö ket.

Me net köz ben kü lön bö zõ moz gá sos, tré fás já té kok kal fo koz tuk a
han gu la tot. A gye re kek bát ran vál lal koz tak, a szü lõ ket azon ban ne he -
zen tudtuk játékra bírni.

A leg jobb tö kös al ko tá so -
kat, az ott hon ké szí tett leg öt -
le te sebb mun ká kat díjaztuk.

A TÖK JÓ nap szer ve zé -
se kor öröm mel ta pasz tal tuk
a bi ka li ak pél da sze rû össze -
fo gá sát. Jó cé lért ér de mes
dol goz ni, az ered ményt lát va 
pe dig annyit mondhatunk:
meg ér te.
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Kö szö ne tet sze ret nék mon da ni az egye sü let ak tív tag ja i nak az elõ ké -
szí tõ mun ká kért és a si ker ér de ké ben tett erõfeszítésükért.

Kö szön jük az óvo da és az is ko la dol go zó i nak a sze rep ta nu lás ban,
jel mez ké szí tés ben és bar ká cso lás ban vál lalt ön kén tes mun ká ju kat, a
szülõknek a támogatást.

Ter mé sze te sen kö szön jük az ön kor mány zat dol go zó i nak, más ci vil
szer ve ze tek nek, min den bi ka li nak és nem bi ka li nak a se gít sé gét, ami vel 
hoz zá já rul tak rendezvényünk sikeréhez.

Kü lön kö szö net jár azok nak a há zi asszo nyok nak, akik a tö kös éte le -
ket, ita lo kat, sü te mé nye ket ké szí tet ték. Az õ mun ká ju kat a kós to lók mi -
nõ sí tet ték - és a di csé rõ szavak nem maradtak el.

Úgy gon dol juk, jö võ re foly ta tás kö vet ke zik.

Fra di Suli Prog ram
A 2017/2018-as tan év ben is ko lánk si ke re sen pá lyá zott a Fra di Suli
Prog ram ban. Nagy volt az iz ga lom, a ta nu lók nagy lel ke se dés sel fo gad -
ták az 1899-ben meg ala pí tott Fe renc vá ro si Tor na Club já té ko sa it. Az
in ter ak tív prog ra mon a di á kok nak a klub bal kap cso la tos kér dé sek re
kel lett vá la szol ni uk, a he lyes meg ol dá so kért aján dé ko kat kap tak. A
részt ve võk meg is mer ték két vá lo ga tott spor to ló: Szo kol Szon ja (úszó)
és Ta kács Zsom bor (lab da rú gó) pá lya fu tá sát a Fra di nál. A te het sé gek
ki hang sú lyoz ták mennyi re örül nek, hogy en nek a „nagy csa lád nak” a
tag jai. Itt a si ke re ket is más ho gyan élik meg. A sport mel lett a ta nu lás
fon tos sá gá ra is fel hív ták a fi gyel met. Na gyon cél tu da tos nak kell len ni -
ük a fi a ta lok nak mind a ta nu lás, mind a sport te rü le tén, ha ered mé nye -
sek sze ret né nek len ni. Mo gyo ró si Pé ter, az FTC lab da rú gó szak osz tá -
lyá nak kom mu ni ká ci ós me ne dzse re ki emel te, hogy a jövõ Fra di spor to -
ló it és szur ko ló it sze ret nék ver bu vál ni a Fra di Suli Prog ram ke re té ben.
A kö zel egy órás prog ram alatt a gye re kek nek le he tõ sé gük volt kér dé se -

48



ket fel ten ni a ven dé gek nek, ké szít het tek ve lük kö zös fo tó kat, va la mint
meg te kint het tek egy be mu ta tó kis fil met a Club olim pi ai és vi lág baj nok
spor to ló ir ól, amely bõl még job ban meg is mer het ték az FTC-t. A lá to ga -
tás ból mo ti vá ci ót nyer het tek a ta nu lók, hogy sze res sék a moz gást és a
Fe renc vá rost. A prog ram ke re té ben is ko lánk je gye ket ka pott az
FTC-tõl, mely nek ke re té ben in gyen néz het meg egy ha zai baj no ki mér -
kõ zést a Gro u pa ma Aré ná ban.

Fa lu si disz nó to ros
2017. no vem ber 11-én a fa lu si disz nó to -
ros az ed di gi ek tõl el té rõ en zaj lott.
Az idén az Ön kor mány zat a te le pü lés
min den la ko sát ven dé gül lát ta egy kis
disz nó to ros kós to ló val.
Az egy ség cso ma go kat a Non pro fit Kft.
dol go zói a dél után fo lya mán min den csa -
lád nak ki szál lít ot ták.
A hur ka- és kol bász ké szí tés fá radt sá gos
mun ká ját ci vil szer ve ze tek se gít sé gé vel
vé gez ték el.
Po zi tív vissza jel zé sek ese tén ezt a ha gyo -
mányt to vább ra is foly tat ni fog ják.
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MÁGOCS

Te le pü lé si hí rek, ak tu a li tá sok, ren dez vé nyek

Nagy vá ra ko zá sok kal te kin tet tünk év ele jén a meg nyí ló pá lyá za ti le he -
tõ sé gek re és iz ga lom mal vár tuk az ered mé nye ket. A hosszú év ti ze des
mû kö dés alatt ke vés le he tõ ség volt az in téz mény rend szer kar ban tar tá -
sá ra.  A pá lyá za tok több sé ge az ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ in téz -
mény rend szer fel újí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re, bõ ví té sé re, ú szol gál ta tá -
sok be ve ze té sé re irá nyult. Öröm mel tá jé koz tat juk a tisz telt ol va só kat az 
in téz mé nyek te vé keny sé gé rõl, me lyek a vá ros tel jes la kos sá gát jó szín -
vo na lon szol gál ják és szí ne sí tik a ren dez vé nye ket. 

Má go csi Bok ré ta Óvo da
Egy sé ges Óvo da-böl csõ de

„A te vé keny ség fe gyel mez, a ta pasz ta lat ala kít,
az él mény élet hosszig el kí sér.”

„Ha gyo mány ápo lás él mény sze rû en” el ne ve zé sû Pe da gó gi ai Prog ra -
munk cél ja it és fel ada ta it szem elõtt tart va a 2017-es év él mé nyek ben,
te vé keny sé gek ben és ta pasz ta lat szer zés ben gaz dag év volt Bok ré ta
Óvo dá sa ink szá má ra.

Ja nu ár ban esett a hó, így a gyer me kek nagy örö mé re le he tõ sé günk
volt a hó ban ját sza ni, szán kóz ni és hó em bert épí te ni. Mint min den év -
ben, Szent Ba lázs nap já hoz kö ze led ve is mét meg lá to ga tott ben nün ket
Dr. Gyi me si Lász ló gyer mek or vos. A dok tor régi or vo si esz kö zö ket
mu ta tott be a gyer me kek nek, ame lyet
ki pró bál hat tak és beszélt a betegségek
megelõzésének fontosságáról is.  

Az el múlt évek hez ha son ló an az is -
ko la meg hí vá sá ra nagy cso por tos óvo -
dá sa ink 2017. 02.09-én részt ve het tek a 
Gla ub Nán dor né Te rü le ti Me se-és Pró -
za mon dó versenyen. 
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 „Jó gya kor la tunk” ré sze ként ha gyo má nyos prog ra mok kal és tar ta -
lom mal telt az óvo dai far san gi idõ szak. /2017.02.24-2017.03.03/ A he -
lyi ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en szal ma go lyót ké szí tet tünk, röp tet -
tünk és éget tünk, sa ját ké szí té sû csör gõ ink kel ûz tük el a te let.  Hús ha -
gyó ked den ba tyus tíz óra it et tünk, nagy cso por to sa ink pe dig lán cos le -
ány gyûj tés sel ele ve ní tet ték fel a régi má go csi nép szo kást. Ezen a na pon 
a far san gi fánk sem ma rad ha tott el. Ham va zó szer dán a má go csi ka to li -
kus temp lom ban vet tünk részt rö vid szer tar tá son.   Vá ro si far san gi fel -
vo nu lá sunk so rán to jást gyûj töt tünk a pol gár mes te ri hivatalban, a gyer -
mek or vo si rendelõnél, a takarékszövetkezetnél valamint az általános
iskolában.  

Tor kos csü tör tök nap ján sza lon nát sü töt tünk és et tünk, far san gi he -
tünk utol só nap ján pe dig óvo dai far san gi jel me zes be mu ta tót tar tott
min den cso port, majd egész dél elõtt fel hõt len mu la to zás sal búcsúztunk
a téltõl. 

Már ci us 15-e meg ün nep lé sét kö zös él mé nyek, te vé keny sé gek szí ne -
sí tet ték. Min den cso port fel dí szí tet te a cso port szo bá ja ab la kát és az
óvo dai fa li új ság ra a nem ze ti ün nep hez kap cso ló dó nem ze ti szí nû jel ké -
pe ket ké szí tett. A lá nyok pár tá ban tán col tak, a fiúk csá kó ban, pi ros ken -
dõ vel a vál lu kon lo vacs káz hat tak a kö zö sen ké szí tett fa lo vak kal. Nem -
ze ti szí nû lo bo gót ké szí tet tünk, majd az elsõ osz tá lyo sok kal együtt -
zászlófelvonást követõen -  elhelyeztük a lobogóinkat Mágocs fõterén. 

2017.03.21-23-ig a víz vi lág nap já hoz kap cso ló dó an „Vi zes Na pok”
vol tak az óvo dá ban. Kusz tor Csa ba bá csi elõ a dá sá ból a gyer me kek
meg is mer ked het tek a víz fel hasz ná lá sá val, fon tos tud ni va ló kat hall hat -
tak a víz vé del me ér de ké ben. Lá to ga tást szer vez tünk a he lyi szik víz -
üzem be, ahol a gyer me kek lát hat ták a szó da ké szí tés fo lya ma tát. Ki rán -
dul tunk az Ibolya völgybe, ahol követtük a pataknál a víz útját.

A Hús vét az óvo dá ban /2017.03.24/elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ket kö -
ve tõ en ha gyo má nyos mó don  nyu szi fé szek ké szí tés sel, to jás ke re sés sel,
aján dé ko zás sal és locsolkodással telt.

Le en dõ elsõ osz tá lyos ta ní tók több al ka lom mal lá to gat tak el nagy -
cso por to sa ink hoz, sze mé lyes aján dé kok kal és kö zös já ték kal te rem tet -
ték meg az iskolavárás hangulatát. 

Nagy cso por to sa ink 2017.03.31-én óra lá to ga tá so kon ve het tek részt
az elsõ osz tá lyo sok nál, mely nek cél ja az óvo da-is ko la át me net
könnyed, szo ron gás men tes biztosítása volt. 
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Áp ri lis ban a  Má gocs Jö võ jé ért Köz ala pít vány anya gi tá mo ga tá sá -
nak kö szön he tõ en fej lesz tõ já té ko kat ké szí tet tünk, ame lye ket egész év -
ben a gyer me kek egyé ni fejlesztésére használtunk.

A Ma gyar Nép mû vé szet Hete /2017.04.03-2017.04.07/ a régi nép ha -
gyo má nyo kat meg is mer te tõ, egy he tet fel öle lõ ren dez vény so ro za tunk
volt. Az óvo da fo lyo só ján ki ál lí tott kéz mû ves tár gyak, ké zi mun kák és
régi hang sze rek fel kel tet ték a gyer me kek ér dek lõ dé sét. A he tet a he lyi
Hely tör té ne ti Mú ze um ban tett lá to ga tás sal kezd tük. A gye re kek ér dek -
lõd ve fi gyel ték és csil lo gó sze mek kel
cso dál koz tak rá egy-egy számukra is -
me ret len, régi használati tárgyra. 

A Bi ka li él mény bir to kon tett lá to ga -
tás so rán meg is mer ked het tek régi mes -
ter sé gek kel és egy fe lejt he tet len kö zép -
ko ri lo va gi vi a dalt is lát hat tunk. 

A régi mes ter sé gek kö zül Tak so nyi
Le ven te ko vács mes ter jó vol tá ból a ló
pat ko lás for té lya it is mer het ték meg a gye re kek. Hé der Ró bert ver seny -
hin tó já ra fel mász va ki pró bál hat ták a csi kó sok mun ká ját, os tort pat tog -
tat hat tak, lát hat ták, mi ként kell a gyep lõ vel irá nyí ta ni a lo va kat. A hét
fo lya mán hang sze re ket ké szí tet tünk, csör gõt, do bot, száj har mo ni kát,
kasz ta nyet tát, ame lyek kel házi kon cert ke re té ben va la mennyi cso port
be mu ta tott egy-egy dalt.  A he tet az óvo da nép tánc cso port já nak tánc há -
zá val és a „Sze gény em ber szõ lõ je” címû ma gyar nép me se meg te kin té -
sé vel zártuk. 

In téz mé nyünk ben im már ha gyo mánnyá vált a köl té szet napi „Rím -
sta fé ta”. Idén 2017.04.11-én már ha to dik al ka lom mal min den cso port
két ked venc ver sét és mon dó ká ját sza val ta el. Ezu tán a „Rím sta fé ta”
ván dor bot ját egy-egy szí nes sza lag gal dí szí tet ték fel, ame lyen az el sza -
valt ver sek köl tõ je és címe sze re pelt. A fel dí szí tett sta fé ta bo tot nagy -
cso por to sa ink vitték tovább az iskolában.

Áp ri lis ban elsõ al ka lom mal csat la koz tunk egy or szá gos fel hí vás hoz, 
amely ben a „Föld nap ját” ün ne pel tük meg /2017.04.21/. Az óvo da min -
den gyer me ke el ké szí tet te sa ját kéz le nyo ma tát, ben ne a fel hí vás sal:
„Óvd a föl det!”. A vi lá gí tó föld gömb köré el he lye zett ke zecs kék meg -
ha tó lát ványt nyúj tot tak, erõ sít ve az össze tar to zás ér zé sét. A ter mé szet
és föl dünk vé del mé rõl egy pre zen tá ci ót lát hat tak a gyer me kek, ame lyet
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min den csoport életkori sajátosságok
figyelembe vételével dolgozott fel.

Áp ri lis ban /2017.04.25/ is mer ke -
dé si dél elõt töt tar tot tunk azok nak a
gyer me kek nek és szü le ik nek, akik a
2017/2018-as ne ve lé si év ben az óvo -
dai kis cso port ban kez dik meg óvo dai
éle tü ket.  Szü lõi ér te kez let ke re té ben
(2017. áp ri lis 27.) a szü lõk tá jé koz ta -
tást kap hat tak a vé dõ nõk tõl a be ó vo dá zás ne héz sé ge i nek ke ze lé sé rõl, a
gyer mek or vos tól az élet ko ri sa já tos sá gok ról, az ön kor mány zat mun ka -
tár sá tól a jog sza bály ban meghatározott kedvezmények, támogatások
igény be vé te lé nek szabályairól.

Áp ri lis vé gén /2017.04.28/ a kö zép sõ cso por tos fiúk ha gyo má nya -
ink nak meg fe le lõ en, a sza ka dó esõ el le né re is si ke re sen fel ál lít ot ták a
má jus fát, hogy min den kis lány ar cá ra cso dál ko zó, örömteli mosolyt
varázsoljanak.

Anyák nap ja az óvo dai prog ra munk ban a je les na pok kö zött sze re -
pel. Cé lunk a csa lád, a csa lá di ün ne pek, köz tük az anyák nap ja fon tos -
sá gá nak hang sú lyo zá sa volt. A gyer me kek már he tek kel meg elõ zõ en
ké szí tet ték anyák napi aján dé ka i kat, iz ga lom mal vár ták a nagy na pot.
2017.05. 4-én dél után tar tot tuk az anyák napi ün nep sé gün ket az óvo da
fel dí szí tett tor na ter mé ben. Min den cso port rö vid mû sor ral és az anyák
napi ké szü lõ dés rõl ké szült pre zen tá ci ó val kö szön töt te az édes anyá kat
és nagy ma má kat. Nagy cso por tos óvo dá sa ink a Gon do zá si Köz pont
Idõ sek Ott ho ná nak, kö zép sõ cso por tos gyer me ke ink pedig az Al só mo -
cso lá di Õszi Fény Idõsek Otthonának hölgy tagjait is köszöntötték
anyák napi mûsorukkal.

Má jus ele jén meg ren de zett
egész ség hét (2017. má jus 8-12.) fõ
té má ja a sze lek tív hul la dék gyûj tés,
egész sé ges táp lál ko zás volt. Új ra -
hasz no sít ha tó hul la dék ból bar ká -
csol tunk, az el ké szült mû vek bõl ki -
ál lí tást ké szí tet tünk. Fel ku tat tuk a
vá ros sze lek tív hul la dék gyûj tõ he -
lye it és meg ta nul tuk, mi ként kell a
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hul la dé kot szét vá lo gat va a ku kák ba be dob ni. Vi rá got ül tet tünk az óvo -
dá ban. Az egész ség na pot elõ ké szít ve so kat be szél get tünk az egész sé -
ges táp lál ko zás ról, a rend sze res moz gás fon tos sá gá ról, be teg ség meg -
elõ zés rõl.  A Szü lõi Kö zös ség szer ve zé sé ben ke rült sor a hét utol só nap -
ján az egész ség nap ra. Az óvo da épü le té ben 6 hely szí nen és az ud va ron
foly tak a prog ra mok: gyógy tor na, gyü mölcs kós to lás, bi cik lis ügyes sé gi 
verseny, vérnyomás és testsúlymérés, fogápolás, hajápolás, szelektív
hulladékgyûjtés és komposztálás, sószobában légzõgyakorlatok. 

Má ju si prog ram ja in kat a „Lur kók Hete” gaz da gí tot ta (2017. má jus
22-26.): a vá ro si ját szó té ren ját szot tunk, a fo ci pá lyán lab dáz tunk, „Bi -
cik lis na pon” óvo dai és sa ját bi cik lik kel köz le ked het tek gyer me ke ink, a 
„Mo zis na pon” a ked venc me sé i ket néz het ték meg óvo dá sa ink, köz ben
pat to ga tott ku ko ri cát et tek. „Most mu tasd meg” na pun kon min den ki el -
hoz hat ta és be mu tat hat ta ott ho ni ked venc já té kát. A hét utol só nap ján
dél elõtt a City Café cuk rász dá ban fagy lal toz hat tak a gye re kek, dél után
pe dig a köz ked velt ovi party zár ta a he tet, ahol ki tán col tuk a má jus fát,
má szó-és fû ré sze lõ ver senyt ren dez tünk, ahol apu kák és gye re kek meg -
mu tat hat ták ügyességüket. Zenés bohóc gondoskodott a gyermekek és
felnõttek szórakoztatásáról.

Jú ni us 10-én nagy cso por to sa ink részt vet tek Al só mo cso lá don, a 3.
Mik ro tér sé gi Csa lá di Na pon. Az év köz ben ta nult ze nés tán cok ból ké -
szí tett össze ál lí tást ad ták elõ a gye re kek, ame lyért „al só mo cso lá di
pénzt” kaptak jutalmul.

A Nem ze ti Össze tar to zás nap ján óvo dá sa ink rö vid meg em lé ke zést
tar tot tak a tri a no ni emlékmûnél. 

A ne ve lé si év utol só ese mé nye nagy cso por to sa ink utol só óvo dai
nap ja i nak em lé ke ze tes sé té te le vál to za tos prog ra mok kal: ját szó té ri já -
ték, fo ci meccs a nagy pá lyán, piz za evés, kincs ke re sés, óvo dá ban al vás,
reg ge li pár na csa ta. A bú csú zás nap ján dél elõtt a nagy cso por to sok be -
mu tat ták bal la gá si mû so ru kat óvo dás tár sa ik nak, meg hitt ver sek el sza -
va lá sá val bú csúz tak el a cso por tok is ko lá ba ké szü lõ tár sa ik tól. A szü -
lõk nek, ro ko nok nak, le en dõ ta ní tók nak, óvo da pe da gó gu sok nak, daj ka
né nik nek és meg hí vott ven dé gek nek dél után 4 óra kor mu tat ták be igé -
nyes mû so ru kat nagy cso por to sa ink. A Pol gár mes te ri Hivataltól és a
Roma Nem ze ti sé gi Önkormányzattól meglepetés ajándékot kaptak,
amit majd iskolás korukban is használhatnak.
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A szep tem ber ben kez dõ dõ ne ve lé si évet óvo da pe da gó gus hi ánnyal
in dí tot tuk, ezért na gyon sok olyan kö zös óvo dai prog ra mot nem tud -
tunk be ter vez ni, ame lyek az elõ zõ évben megvalósulhattak. 

A ne ve lé si év kez de te a gyer me kek vissza szok ta tá sá nak, az új gyer -
me kek be szok ta tá sá nak idõ sza ka. Szep tem be ri prog ram ja ink: ki rán du -
lá sok, sé ták, meg fi gye lé sek, õszi ter mé nyek gyûj té se, mustkóstolás
Jurisits Edit néninél.

2017 ok tó ber 30-tól no vem ber 13-ig tar tot tuk a „Tök jó he tet”. Szü -
lõk se gít sé gé vel sok faj ta tö köt gyûj töt tünk, ame lye ket a hét fo lya mán
kü lön bö zõ kép pen hasz nál tunk fel: az óvo da ud va rán moz gá sos, ügyes -
sé gi já té ko kat ját szot tunk, a ki fúrt tö kök bõl tök lám pá so kat, a gyer me -
kek öt le tei alap ján tök fi gu rá kat, a ma gok ból pe dig ter mény ké pe ket ké -
szí tet tünk. A ma gok ki szá rí tá sát és meg fes té sét kö ve tõ en va la mennyi
cso port matematikai játékokat játszott. A sütõtök kóstolása sem ma rad -
ha tott el.

A Né met Nem ze ti sé gi Hét /2017.11.06-2017.11.10/ a Már ton napi
ha gyo má nyok fel ele ve ní té sé hez kap cso ló dott. Már ton nap ját meg elõ zõ 
na pok ban a Papp csa lád nál jár tunk, ahol ter mé sze tes élõ he lyén fi gyel -
het tük meg a li bá kat. Me se na pun kon Már ton napi éne ke ken és szent
Már ton éle tét be mu ta tó ked ves me sé ken ke resz tül is mer het ték meg a
gyer me kek a Már ton nap hoz köt he tõ le gen dá kat. Ki pró bál hat ták a li ba -
tol lal írást, a li ba toll ból ké szült pe hely pap lan ban fek vést, a Bor só szem
her ceg kis asszony me sé je öt le te alap ján a „bor só szem” ke re sõs já té kot.
Nyílt na pok ke re té ben kér tük a szü lõ ket, hogy a Már ton napi lám pást
együtt ké szít sék el gyer me ke ik kel. A szü lõk öröm mel és lel ke sen fes -
tet ték a lám pá so kat. A hét zárásaként került sor a hagyományos Márton
napi felvonulásra, amelyen nagyon sok óvodás vett részt szü le i vel.

Az ad ven ti idõ szak ban el ké szí tet tük az ad ven ti ko szo rú kat, meg te -
kin tet tük a vá ro si bet le he met, min den pén te ken meg gyúj tot tuk az ad -
ven ti gyer tyá kat, az elõ zõ évek nagy sza bá sú pro jekt jei az idén sze mé lyi 
fel té te lek hiányában csoportszintûre korlátozódtak.

De cem ber 6-án ér ke zett meg a Mi ku lás óvo dánk ba. Ér ke zé sét meg -
elõ zõ en lá zas ké szü lõ dés folyt, a gyer me kek ver se ket és éne ke ket ta -
nul tak. Má gocs Vá ros Ön kor mány za ta jó vol tá ból 100 000 Ft ér ték ben a 
Mi ku lás hoz ta az aján dé ko kat. A fa já té ko kat ügyes kezû apukák se gí -
tet tek összeszerelni.
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A te het ség gon do zás ki e mel ten fon tos óvo dánk szá má ra. A Bok ré ta
tánc cso port si ke re sen mû kö dik, több al ka lom mal le he tõ sé get kap tunk
fel lé pés re. Öre gek nap ja al kal má ból fel lép tünk a má go csi Ren dez vény -
ház ban, va la mint az Al só mo cso lá di Õszi Fény Idõ sek Ott ho ná ban. Fel -
ké rést kap tunk a Né met Nemzetisé gi Ön kor mány zat tól is az ad ven ti
tea dél utá non való sze rep lés re, azon ban a tán co sok kö zül nagyon sokan
megbetegedtek, így sajnos ezt a fellépést le kellett mondanunk.

Az el kö vet ke zen dõ évek ben is tö re ked ni fo gunk arra, hogy a gyer -
me kek te vé keny ség be ágya zott ta pasz ta lat szer zés se gít sé gé vel bõ vít -
hes sék is me re te i ket és eh hez le he tõ ség sze rint tö rek szünk a szü lõk
part ne rek illetve külsõ helyszín bevonására.

2018 év prog ram jai

Eb ben az év ben is meg tart juk a már évek óta ha gyo mánnyá vált té ma -
he te in ket:
• „Jó gya kor lat” Far sang
• Vi zes na pok
• Ma gyar Nép mû vé szet Hete
• Egész ség hét
• Lur kók hete
• Bal la gás hete
• Tök jó hét
• Né met nem ze ti sé gi hét- Szent Már ton nap ja

A bok ré ta Tánc cso port több al ka lom mal fel lép az óvo da szin tû és a
vá ro si ren dez vé nye ken.

Az Idõ sek Ott ho ná val ki ala kult jó kap cso la tun kat el sze ret nénk mé -
lyí te ni egy havi rend sze res ség gel meg ren de zés re ke rü lõ új kö zös dél -
elõt tel. Az óvo dá sok kö zös te vé keny sé ge az idõ sek kel mind két kor osz -
tály nak szép és értékes élményt jelent majd.

2018-ban kez dõ dik el az óvo da áta la kí tá sa és egy böl csõ de épí té se.
Az óvo da át köl tö zik a könyv tár épü le té be, ahol 4 cso port lesz ki ala kít -
va. A szé pen fel újí tott ter mek ben ele gen dõ hely áll ren del ke zés re, hogy
óvo dá sa ink meg fe le lõ kör nye zet ben tölt hes sék ezt az egy évet. Az át -
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köl tö zés nem jár az óvo da be zá rá sá val, a gyer me kek el he lye zé se az
eddig megszokott szünet beiktatásával fog történni.

Arra tö rek szünk, hogy a 2018/19-es ne ve lé si év ben is ha son ló an az
ed di gi ek hez szín vo na las prog ra mo kat tud junk kí nál ni a gyer me kek nek
és a szülõknek.

Tar nai Nán dor Vá ro si Könyv tár és Kul tu rá lis In téz mény

„Kul tú ránk tesz fel is mer he tõ vé ben nün ket, ezért nagy fe le lõs ség, hogy
mi ként ápol juk, és mi lyen pár be szé det foly tat nak a kö zön ség gel, il let ve
egy más sal.” (He ge dûs D. Géza)

A kul tu rá lis szem pon to kat – a fenn ma radt írá sos anya gok sze rint- a te -
le pü lé sen már ki fe je zet ten ko rán fi gye lem be vet ték. Má go cson éven te
át la go san mint egy 50 ün nep, il let ve ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra ke rül
sor az ép pen ak tu á lis ren dez vény nap tár sze rint. Az ön kor mány zat szer -
ve zé sé ben év rõl-év re meg ren de zés re ke rü lõ nem ze ti ün ne pe ken, év for -
du ló kon és meg em lé ke zé se ken kí vül (mint már ci us 15-e, au gusz tus
20-a és ok tó ber 23-a)  több fon tos, ha gyo mány õr zõ ese mény is van a
vá ros ban.  Van nak töb bek kö zött tán cos mu lat sá gok, kö zös sé gi ün nep -
sé gek, szín ját szó elõ a dá sok. A prog ra mok so ka sá ga, a ren dez vé nyek
sok szí nû sé ge, az ezek re ki írt pá lyá za ti le he tõ sé gek tet ték in do kolt tá azt
a kez de mé nye zést, mely nek vég ered mé nye ként 2014. jú li u sá ban lét re -
jött a kul tu rá lis in téz mé nyek irá nyí tá sát össze fo gó Tar nai Nán dor Vá ro -
si Könyv tár és Kul tu rá lis Intézmény.

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, me lyek
mind kü lön épü let ben ta lál ha tó ak. Olyan több cé lú in téz mény va gyunk,
amely 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 tar tó ta nu lás hoz, a
sok ol da lú mû ve lõ dés hez, a kulturált szórakozáshoz, a szabadidõ hasz -
nos eltöltéséhez.

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 elégedett annak minõségével.

57



Könyv tár

„Aki ol vas ni sze ret, az az una lom órá it, ame lyek el ke rül he tet le nek éle -
tünk ben, gyö nyö rû sé ges órák ra cse ré li fel.”

A Vá ro si Könyv tár te le pü lé si fel ada to kat is el lá tó nyil vá nos könyv tár, a
tu dás ala pú tár sa da lom alap in téz mé nye.

Kül de té se, hogy min den ki kor lá to zás nél kül hoz zá jus son a do ku -
men tu mok kü lön fé le tí pu sa i hoz, az in for má ci ó hoz a ma gyar és egye te -
mes kul tú ra, va la mint a gaz da ság va la mennyi te rü le tén. Te vé keny sé ge
so rán õrzi és ápol ja a klasszi kus könyv- és könyv tár kul tú rá hoz kap cso -
ló dó ér té ke ket, fel is me ri és hasz nál ja az új tech no ló gi á kat, együtt mû kö -
dik or szá gos és ré gi ós könyv tá ri há ló za tok kal és rend sze rek kel, a he lyi
kul tu rá lis és gaz da sá gi szer ve ze tek kel. Kül de té sét fo lya ma to san bõ vü -
lõ do ku men tum ál lo má nyá val, kor sze rû szol gál ta tá sa i val tel je sí ti, ame -
lye ket a felhasználók igényeihez alakít. A programokat felkészült szak -
em be re i vel és technikai felszereltségével valósítja meg.

Eb ben az el gé pi ese dett vi lág ban nö vek szik az igény a sze mé lyes
kap cso la tot fel té te le zõ ha gyo má nyos könyv tá ros – ol va só vi szony
iránt. Ezért a kor sze rû szol gál ta tá sok be ve ze té se mel lett igyek szünk
meg tar ta ni könyv tá runk családias, közvetlen hangvételû légkörét.

„ A Könyv tár nem a Tu dás Vára, ha nem a Meg tu dás háza”

Könyv tá runk fõ fel ada tá nak te kin ti, hogy a vá ros és von zás kör ze té ben
élõk in for má ci ó hoz való jo gát a le he tõ leg szé le sebb kör ben ér vé nye sít -
se. Se gít se a sza bad idõ hasz nos el töl té sét, vál lal ja fel az élet hosszig tar -
tó ta nu lás se gí té sét fel hasz ná lói kö ré ben. A könyv tár ad jon le he tõ sé get
azon kész sé gek el sa já tí tá sá hoz, ame lyek le he tõ vé te szik a könyv tár ban
ren del ke zés re álló szá mí tás tech ni kai és egyéb, a tá jé koz ta tás ban sze re -
pet ját szó esz kö zök ak tív hasz ná la tát. Tö re ked jünk a köz élet ben való
rész vé tel, a gaz da ság, a kul tú ra, a tu do mány és a mû vé sze tek kér dé se i -
ben való el iga zo dás le he tõ sé gé nek biz to sí tá sá ra. A könyv tár se gít se
mind azo kat, akik az ok ta tás kü lön fé le for má i ban vesznek részt.

Rö vid távú meg va ló sí tan dó cél ja ink kö zött sze re pel egy gyer mek ol -
va só sa rok ki ala kí tá sa, ahol már az új ge ne rá ció ol va só kö zön sé ge is
meg ta lál hat ja a he lyét a könyvek varázslatos világában.
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Prog ram ja ink: 
Min den év áp ri lis 11- én a Köl té szet nap ján út nak in dul a „rím sta fé ta”.
A prog ram jel ké pé vé vált ván dor bot, mely az egy há zas ko zá ri és bi ka li
is ko lá ból in dul, majd a má go csi óvo dán és is ko lán ke resz tül a könyv tár -
ban fe je zi be út ját. Min den részt ve võ el hoz za és fel ol vas sa a szá má ra
ked ves, szí vé hez kö zel álló ver -
sét, mely nek író ja és címe fel ke -
rül a ván dor bo ton el he lye zett
sza la gok ra.

Könyv tá runk is min den év -
ben csat la ko zott a könyv tá ra kat
nép sze rû sí tõ Or szá gos Könyv tá -
ri Na pok címû ren dez vény so ro -
zat hoz. Az el múlt év ben Könyv tá runk ban két szer is tar tot tunk in for ma -
ti kai tan fo lya mot, ahol a vá ros la ko sai  meg is mer het ték az alapokat a
számítástechnika világában.

Hely tör té ne ti Gyûj te mény

„A ha gyo mány ápo lá sa nem a hamu õr zé se, 
ha nem a láng to vább adá sa.”

Az in téz mé nyünk fel ada ta a gyûj te mény ben örök sé gül ka pott kul tu rá lis 
ja vak ál lag me gó vá sa, a meg fe le lõ rak tá ro zá si rend ki ala kí tá sa és fenn -
tar tá sa, a gyûj te mé nyi anyag fel dol go zá sa, be mu tat ha tó vá tétele.

Az ál lan dó ki ál lí tá sok fo lya ma tos meg újí tá sá val, va la mint idõ sza ki
ki ál lí tá sok ren de zé sé vel cél a hely tör té ne ti em lé kek be mu ta tá sa. Az in -
téz mény a kulturális emlékezet helyszíne.

Meg ha tá ro zó sze re pe van Má gocs kul tú rá já nak fel tá rá sá ban, meg õr -
zé sé ben, tu do má nyos fel dol go zá sá ban, és e tár gyi és szel le mi örök ség -
nek ki ál lí tá sok for má já ban való nyil vá nos ság elé tá rá sá ban. A gyûj te -
mény kul tu rá lis örök sé günk alap in téz mé nye, ér té kes gyûj te mé nyi
anyag gal bír; mû tár gyak ban, képi anyag ban, írá sos, raj zos és egyéb do -
ku men tu mok ban meg tes tes ülõ for rás bá zis. A Má go csi Hely tör té ne ti
Gyûj te mény az itt élõk, il let ve az el szár ma zot tak fel aján lá sá ból, gyûj té -
sé bõl és sa ját meg õr zött csa lá di „kin cse ik” át adá sá nak ered mé nye kép -
pen jött lét re. 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 -

59



met nem ze ti sé gi kul tú rá ra. 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. Gyûj ti 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. Meg fe le lõ en ki ala kí tott nyil ván tar tá si rend szer rel a gyûj te ményt
hozzáférhetõvé teszi a kutatások számára. Közmûvelõdési te vé keny sé -
ge keretében állandó és idõszaki kiállításokat, programokat rendez.
Széleskörûen tájékoztatja a város lakosságát tevékenységérõl, nyitva
tartási idejérõl. 

Élõ Mú ze um
Vá ro sunk és kul tu rá lis in téz mé nye -
ink a ha gyo má nyok õr zé se és ápo lá -
sa mel lett nagy hang súlyt fek tet a ge -
ne rá ci ók össze kap cso lá sá ra, és a ge -
ne rá ci ók kö zöt ti híd meg épí té sé re.
Ez ins pi rál ta a szer ve zõ ket arra,
hogy min den év szep tem be ré ben
élet re kel tik a Hely tör té ne ti Gyûj te -
ményt. A ren dez vény cél ja, hogy
Má gocs tör té nel mét, ha gyo má nya it,
az itt élõk min den nap ja it és szo ká sa -
it, a hasz ná la ti tár gyak mû kö dé sét az
idõ sebb ge ne rá ció is mer tes se meg a
fi a ta lok kal. 

A rég múlt idõk han gu la tát idé zõ
ci te ra meg szól al ta tá sa, a pa ra zsas
va sa ló hasz ná la tá nak meg is me ré se,
a rok ká val való szö vés,  a hor go lás és 
a zok ni kö tés mel lett meg is mer ked -
het tek a gye re kek a ci pész és a sep rõ -
kö tõ mes ter sé gé vel. Be pil lan tást
nyer het tek a pat ko ló ko vács, a ke ra -
mi kus és az asz ta los mes ter mun ká -
já ba. Meg ta nul tak csu hé ba bát és vi -
rág ko szo rút köt ni, meg is mer het ték a
szõ lé szet csín ját-bín ját. Az idei év -
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ben még me sé seb bé, in te rak tí vab bá tet tük a hoz zánk el lá to ga tó kö zel
400 gye rek nap ját, hi szen a nép me sék hez kapcsolódó rejtvényes fel a -
da tok megoldásával juthattak el egyik helyszínrõl a másikra.

Élõ mú ze u mi hely szí ne in ken a ha gyo má nyos tu dás ma is hasz nál ha -
tó ele me it, a kö zös ség kul tu rá lis ér té ke it igyek szünk be mu tat ni. Olyan
prak ti kus tu dás át adás köz ve tí té sét kér jük a Má go cson élõ idõ sebb ge -
ne rá ci ó tól, me lyet bár ki bár tan fel hasz nál hat nap ja ink ban is. Alap el -
vünk a kör nye zet tu da tos szem lé let, a mai ro ha nó és el gé pi ese dett vi lág
le las sí tá sa, az egész sé ges élet mód ra ne ve lés, a ter mé szet adta kin csek
meg- és felismerése, amelyhez a történeti múltunk hitelesség ad meg -
ala po zott hátteret.

Mû ve lõ dé si Ház

„A kul tú ra ab ban a tu dat ban gyö ke re zik, hogy van nak dol gok, me lyek
nem ha szo nért va lók, és még is nél kü löz he tet le nek.”

Má gocs kul tu rá lis mû ve lõ dé sé nek tör té ne te régi idõk re te kint vissza,
min den ko ri éle té hez hoz zá tar to zott a mû ve lõ dés, szó ra ko zás, a sza bad -
idõ kul tu rált el töl té se.

A he lyi tár sa da lom ban az egyén és a cso por tok igé nyei, ér de kei és ér -
té kei a leg fon to sab bak. A kö zös ség tra dí ci ó kat õriz, ide o ló gi á kat kép vi -
sel, me lyek a fel nö vek võ nemzedék számára is értékek.

Elõ de ink épp úgy fel ada tuk nak érez ték a ta ní tás mel lett a ha gyo má -
nyok ápo lá sát, él te té sét, to vább adá sát, kü lön bö zõ prog ra mok, ren dez -
vé nyek le bo nyo lí tá sát, mint nap ja ink ban, an nál is in kább, mi vel kör -
nye ze tünk ben is az évek so rán fo lya ma to san igény mu tat ko zott és mu -
tat ko zik ma is a mo no ton dol gos hét köz na pok mel lett a ki kap cso ló dás -
ra, együttlétekre, szórakozásra, ismereteink gyarapítására.

Ezen igé nyek fel kel té sé re és ki szol gá lá sá ra hi va tott in téz mé nyünk,
mely le he tõ sé get adott és ad azó ta is a mû ve lõ dés re, a nem ze ti és egye -
te mes kul tu rá lis örök ség ja va i hoz való hoz zá ju tás ra a fi a tal, fel nõtt- és
idõs kor osz tály szá má ra egya ránt, me lyek kel ja vít ja a polgárok és helyi
közösségek életminõségét.

Kí ná la tunk kal pró bál juk a he lyi mû ve lõ dé si pa let tát mi nél szí nes eb -
bé ten ni, köz mû ve lõ dé si te vé keny sé günk so rán a leg fon to sabb érték a
közösség.
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Olyan tár sa da lom ban élünk, amely ben min dent meg ha tá roz a pénz, a 
pénz utá ni haj sza, mely mel lett az iga zi em be ri ér té kek, a mû ve lõ dé si
igé nyek és szo ká sok is át ala kul nak, nem min dig po zi tív irány ba. A min -
den na pi lé te zé sért ví vott harc ban el tom pul nak az ér zé sek, a szép, a jó
irán ti vá gyunk, a kul tú ra is le ér ték elõ dik, igény te len né, a pénz ki szol -
gá ló já vá vá lik. Ne héz ilyen hely zet ben iga zi ér té ket köz ve tí te ni, te rem -
te ni.  Ro ha nó vi lá gunk ban még is meg kell áll nunk egy-egy pillanatra,
hogy pihenjünk, szórakozzunk, közösségi élményekbõl töltekezzünk.

A mû ve lõ dé si ház alap ve tõ kül -
de té se a kul tú ra köz ve tí tés, amely
egy részt min den ki fel ada ta, hi szen
ez az em ber ré vá lás útja, így adja to -
vább a kö zös ség a tu dá sát, de a
szak em ber fel ada ta is, hogy le he tõ -
ség nyíl jon min den kor osz tály kul -
tu rá lis, mû ve lõ dé si igé nyé nek ki e -
lé gí té sé re óvo dá tól az idõs korig.

 
Sze ret nénk el ér ni, hogy a he lyi kö zös sé gi mun ka a sze mé lyes ki bon -

ta ko zás nak, az is me re tek meg szer zé sé nek, a ké pes sé gek bõ ví té sé nek is
for rá sa le gyen, elõny ben ré sze sít ve a kez de mé nye zõ- és al ko tó kész sé -
get, le he tõ vé téve, hogy az em be rek in kább cse lek võk, mint fel hasz ná -
lók és fogyasztók legyenek.

Prog ram ja ink:
Ün ne pek, vá ro si ren dez vé nyek 
A ha gyo má nyos vá ro si meg em lé ke zé sek, ün nep sé gek meg szer ve zé sét
Má gocs Vá ros Ön kor mány za tá val kö zö sen vé gez zük. In téz mé nyünk a
ren dez vé nyek kul tu rá lis ré szét szer ve zi meg, egyez te ti le a köz re mû kö -
dõk kel, biz to sít ja a szük sé ges tech ni kai 
fel té te le ket, va la mint a ren dez vé nyek -
hez tar to zó ki ad vá nyok (meg hí vó, pla -
kát) gra fi kai és sok szo ro sí tá si mun ká la -
ta it.
• Vá ro si Far sang
• Vá ro si Nõ nap
• Már ci us 15. 
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• Jú ni us 4. – Tri a non, a nem ze ti
össze tar to zás nap ja

• Jú ni us ele je – Pe da gó gus nap
• Szent Ist ván ün ne pe – Au gusz tus

20.
• Vá ros Nap ja-Szü re ti Fesz ti vál
• Ok tó ber 1. – Idõ sek nap ja
• Ok tó ber 6. – Ara di vér ta núk nap ja
• Ok tó ber 23. – 1956-os for ra da lom 

nap ja
• No vem ber – Má go csi Disz nó to ros és Kol bász töl tõ Fesz ti vál
• De cem ber 1. – Tá mo ga tók est je

Ön ál ló prog ram ja ink:
• Egész ség nap
• Kö zös sé gek hete
• Mú ze u mi ma já lis
• Gyer mek nap
• Élõ Mú ze um
• Öröm-ze ne-fesz ti vál
• Or szá gos Könyv tá ri na pok
• Mú ze u mok hete
• Mú ze u mok éj sza ká ja
• Bá lok
• Ó év bú csúz ta tó mu lat ság
• Ad ven ti vá sár
• Gaszt ro mo zi
• Tar nai Nán dor te rü le ti me se-, és

pró za mon dó ver seny
• Ál lan dó és idõ sza kos ki ál lí tá sok

a Hely tör té ne ti Gyûj te mény ben
• Kre a tív fog lal ko zá sok
• A Fel nõtt szín ját szó cso port elõ a dá sai
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Együtt mû kö dés, kap cso la tok

„Ha va la ki egye dül ál mo dik, az csak egy álom. Ha so kan ál mod nak
együtt, az egy új va ló ság kez de te.”

Szak mai szer ve ze tek 
Az in téz mény a jó kap cso lat ápo lá sá ra tö rek szik a fenn tar tó ön kor -
mány zat tal és an nak irá nyí tó és szak mai szer ve i vel, bi zott sá ga i val. Az
in téz mény to vább ra is ak tív részt ve võ je az or szá gos köz mû ve lõ dé si há -
ló zat nak. A szak mai szer ve ze tek ál tal ren de zett kon fe ren ci á kon, szak -
mai fó ru mo kon rend sze re sen részt vesz nek az in téz mény mun ka tár sai.
Igyek szünk ki hasz nál ni a díj ta lan to vább kép zé se ket, me lye ket uni ós
vagy egyéb for rá sok tesz nek le he tõ vé.

Nem ze ti sé gi Ön kor mány za tok 
Má gocs vá ro sá ban mû kö dõ nem ze ti sé gi ön kor mány za tok kal szo ros a
kul tu rá lis együtt mû kö dé sünk. A Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat tal
éven te több ese ményt bo nyo lí tunk le kö zös szer ve zés ben, mely ren dez -
vé nyek ke re té ben sa ját népi kul tú rá ju kat, ha gyo má nya i kat is mer he ti
meg a la kos ság. Idén is be épül nek az ön kor mány za tok ál tal szer ve zett
kul tu rá lis prog ram ele mek a ren dez vé nyek közé. A Né met Nem ze ti sé gi
Ön kor mány zat és a Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let ha gyo mány õr zõ ese -
mé nyei el sõ sor ban az egy há zi ün ne pek köré szer ve zõd nek. Ilyen az ad -
ven ti tea- és bar kács dél után (itt a fi a ta lok gyûl nek össze, és együtt ké -
szí te nek aján dé ko kat, dí sze ket, így ké szül ve a ka rá csony ra).

Ok ta tá si in téz mé nyek 
A mû ve lõ dé si ház kí ná la tá nak nagy ré sze az óvo dás, ál ta lá nos is ko lás
kor osz tályt cé loz za meg. Az in téz mé nyek igaz ga tó i val és pe da gó gu sa i -
val ha té kony mun ka kap cso lat ala kult ki az el múlt évek fo lya mán, ami -
nek kö szön he tõ en köl csö nö sen se gít jük egy más mun ká ját. Az is ko la, és 
az óvo da ki emelt prog ram ja it in téz mé nyünk ben tart ja, ki hasz nál va a
szín ház te rem adott sá ga it, va la mint az egyéb tech ni kai, inf ra struk tu rál is 
hátteret. 
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Ci vil szer ve ze tek
A ci vil szer ve ze tek, egye sü le tek ren dez vé nyei is em lí tés re mél tók, hi -
szen je len tõs szá mú prog ram mal kedv es ked nek a te le pü lés la kos sá gá -
nak. A vá ros ban mû kö dõ egye sü le tek is te vé ke nyen részt vesz nek a kö -
zös ség éle té ben. A Má go csi Nyug dí jas Egye sü letnek szá mos ren dez vé -
nye a Mû ve lõ dé si Ház fa la in be lül va ló sul meg. Az ál ta luk szer ve zett
kul tu rá lis ren dez vé nye ken fe lül heti rend sze res ség gel itt tart ják klub -
fog lal ko zá sa i kat. 

A Nyug dí jas kó rus te le pü lé sünk szin te va la mennyi ren dez vé nyén
szín vo na las mû sor ral áll szín pad ra. A te le pü lés éle té ben kü lö nö sen je -
len tõs sze re pet tölt be a zene, ame lyet jól pél dáz, hogy 1960-tól szá mos
ének- és ze ne kar ala kult itt. A má go csi Föld mû ves Szö vet ke zet ve gyes -
ka ra az 1950-es évek má so dik fe lé ben Ba la to ni Má tyás kar nagy ve ze té -
sé vel or szá gos si ke re ket ért el. En nek el is me ré se ként Ko dály Zol tán
hoz zá já ru lá sá val és je len lé té ben tar tott hang ver se nyen meg ada tott a ki -
tün te tés, hogy fel ve het te a Ko dály Ve gyes Kar ne vet. A mes ter ezt
mind össze két ének kar nak en ged te meg: az egyik a ga lán tai 1942-tõl,
majd 1960-tól a má go csi ve gyes kar. Az is ko lai ze ne ok ta tás ered mé nye -
ként 1996-ban meg ala kult , rend sze re sen hang ver senyt is adó if jú sá gi
fú vós ze ne kar is vá ro sunk büsz ke sé gei közé so rol ha tó. Az el múlt évek
so rán a ze ne kar a Tar nai Nán dor Vá ro si Könyvtár és Kulturális In téz -
ménnyel karöltve számos programot valósított meg együtt, ezzel is
színesítve Mágocs életének kulturális palettáját.

Leg fõbb cél ki tû zé sünk az össze fo gás, hi szen vá ro sunk kul tu rá lis jö -
võ je csak is eb ben rej lik, mert aki az össze fo gás nak szen te li ma gát, ha -
tár ta lan erõt és ih le tet me rít het be lõ le, az össze fo gás te he ti va lós sá ál -
ma in kat. Azért dol go zunk, hogy ami kor év vé gén szá mot adunk az el -
múlt év ese mé nye i rõl el mond has suk azt, hogy a mi mesénk igaz tör té -
net té, az álmunk valósággá lett.

A ren dez vény nap tá runk nem tel jes, in téz mé nye ink és ci vil szer ve ze -
te ink prog ram ja i val fo lya ma to san bõvül.

Szo ci á lis Gon do zá si Köz pont és Kony ha Má gocs
A Szo ci á lis Gon do zá si Köz pont és Kony ha fenn ál lá sá nak 40.év for du -
ló ját ün ne pel te 2017 ok tó ber hu sza di kán.
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Hõ nig Má ria pol gár mes ter kö szön tõ be szé dé vel nyi tot ta meg az ün -
nep sé get. El mond ta, hogy Má go cson már 40 éve biz to sí tott a szo ci á lis
el lá tá sok rend sze re az azt igény lõk ré szé re: a házi gon do zás, az ét kez te -
tés, a nap köz be ni klub sze rû el lá tás és a bent la ká sos el lá tás egya ránt. A
szol gál ta tá sok bõ ví té se fo lya ma tos feladata az önkormányzatnak és az
intézménynek egyaránt.  

„Min den nem ze dék éle te olyan egy ki csit, mint a ho mo kó ra. A ho -
mok sze mek elõbb utóbb le fut nak a fel sõ rész bõl az al só ba. Mind egyik
más kor és más kor. Mind egyik nek más tör té ne te van, de egyik ho mok -
szem nek sincs tör té ne te a töb bi ek nél kül. Sem azok nél kül, akik fe lül
van nak, sem azok nélkül, akik alul vannak.” 

Ezt kö ve tõ en az idõs ott hon ban la kók és a nap pa li el lá tás ban részt ve -
võk kö zös éne két hallhattuk.

Dra vecz Ist ván te le pü lé sünk ren dez vé nye i nek rend sze res sze rep lõ je, 
e je les al ka lom ra sa ját köl te mé nyé vel készült.

Mül ler Nán dor né in téz mény ve ze tõ be szé dé ben el mond ta, hogy az
in téz mény a 40 éves mû kö dé se alatt mi lyen át ala ku lá so kon ment ke -
resz tül. Az in téz mény ben el lá tott szak fel ada tok ról ké szült egy kis film,
mely ben az el lá tást igény be ve võk mond ják el ta pasz ta la ta i kat, gon do -
la ta i kat az általuk igénybe vett szolgáltatásról.

1977. ok tó ber 17-én, Öre gek nap kö zi ott ho na ként 20 fõ nap pa li el lá -
tá sá val kezd te meg mû kö dé sét az in téz mény. Az el lá tás a mai na pig is
mû kö dik ugyan azon a he lyen 30 fõ vel.  A házi se gít ség nyúj tás ke re te in
be lül a cél, hogy az idõs em ber a sa ját, meg szo kott kör nye ze té ben él -
hes sen. A film ben olyan idõ sek kel be szél get tünk, akik több éve igény -
lik a házi gondozást, és a szociális étkeztetést egyaránt.

A Gon do zá si Köz pont 150 ada gos sa ját kony há val ren del ke zik, a
szo ci á li san rá szo ru lók ré szé re ét kez te tést biz to sít Má go cson, va la mint
el lá tá si szer zõ dés sel Nagy haj más és Mekényes településeken is. 

Nö vek szik azok nak az ará nya, akik be teg sé gük, el esett sé gük mi att
ál lan dó, rend sze res gon do zást igé nyel nek. So kan éle tük mun ká ját hát -
ra hagy va, kény te le nek el hagy ni meg szo kott ott ho nu kat, la kó kör nye ze -
tü ket. Az in téz mény je len leg 35 fõ szá má ra biz to sít ál lan dó fel ügye le -
tet, a várólistára is többszörös túljelentkezés a jellemzõ.

Az in téz mény min den nap ja ja i ról Kesz ler Te réz adott in ter jút, aki
már több év ti ze de az ott hon la kó ja. Ah hoz hogy idõ sek ott ho ná ba la kók 
még kom for to sab ban érez zék ma gu kat, még több in ger érje õket a kül -
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vi lág fe lõl, ön kén tes se gí tõk lá to gat ják a la kó kat. Er rõl be szélt Sza bó
Má tyás né is, aki ön zet le nül, heti rend sze res ség gel jár az idõ sek hez. Az
in téz mény jó kap cso la tot ápol a Má go cson te vé keny ke dõ egye sü le tek -
kel. Az egye sü le tek kép vi se lõi elmondták, hogy milyen napi te vé keny -
ség fûzi õket az intézményhez.

Az idõs el lá tás mel lett 2014 ja nu ár 1-jétõl a Csa lád- és Gyer mek jól éti 
Szol gá lat is sze re pet ka pott az in téz mény fel ada tai kö zött Má go cson,
Al só mo cso lá don, Me ké nye sen és Nagy haj má son el lá tá si szer zõ dés sel.
Az in ter jú ban el hang zott, hogy mi lyen nagy igény van a szol gál ta tás ra,
sok in for má ci ót, ta ná csot és tárgyi segítséget nyújtanak a családsegítõk.

2016 szep tem be ré ben szo ci á lis gon do zó és ápo ló kép zés in dult a vá -
ros ban 12 fõ vel, ahol a Szo ci á lis Gon do zá si Köz pont biz to sít gya kor la ti 
ok ta tást a ta nu lók nak. Az egyik ta nu ló mond ta el, hogy az itt el töl tött
gya kor la ti idõ alatt meg erõ sí tést nyert a szo ci á lis el hi va tott sá ga az idõ -
sek gon do zá sa iránt. A di á kok mun ká ja nagy se gít ség a gondozó sze -
mély zet számára a nyári hónapok alatt.

Ta pasz ta la ta it a nyá ri mun ká ról Rajc zi Vik tó ria mond ta el.  Sé tál ta -
tás ban, fel ol va sás ban, ét kez te tés ben se gí tet te a bent la kó kat. Az ön kor -
mány zat pá lyá zik a te le pü lé sen be lül a köz mun ka prog ram ra, mely
hosszabb távú se gít sé get je lent a mun ka erõ ki se gí té sé ben. Az in téz -
mény ben vég zett munkájáról mondta el tapasztalatait Dravecz István.

A mû sor foly ta tá sa ként a Má go csi Nyug dí jas Ének ka ra kö vet ke zett,
akik kel az évek alatt szo ros kap cso la ta ala kult ki in téz mé nyünk nek, õk
rend sze re sen vissza té rõ ven dé ge ink. Vidám dalaikat hallhattuk.

Tál ász Zsolt ak tív tag ja a Má go csi kul tu rá lis élet nek, zon go rán 8 éve
ját szik, 40 sa ját da rab bal büsz kél ked het. Elõ a dá sá ban Bach: Jesu Ble i -
bet Me i ne Fre u de: Jé zus ma radj örö möm címû mûvét hallhattuk. 

Hõ nig Má ria és Mül ler
Nán dor né vi rág gal és aján -
dék cso mag gal kö szön töt te in -
téz mé nyünk leg idõ sebb la kó -
ját, a 95 éves Sza káll Gé -
za-Má tyás nét. 

Ezt kö ve tõ en a min den na pi 
mun ká ju kért el is me ré sül dí jat
kap tak azok, akik már rég óta
in téz mé nyünk lel ki is me re tes
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dol go zói: Sta ub Ti bor né,
Hrot kó Ist ván né és a mun kán -
kat köz vet le nül se gí tõ szak -
em be rek: dr.Pomsár János és
Várdáné dr.Bálint Éva. 

Karl-He inz Hal bich a Me -
is sen bõl ér ke zõ idõ sek ott ho -
ná nak ve ze tõ jén ke resz tül kö -
szö ne tün ket és jó kí ván sá ga in -
kat tol má csol tuk Ág nes Ha us -
man nak, aki egész sé gi ál la po ta mi att nem le he tett kö rünk ben. Ági néni
a ki te le pí tés elõtt má go csi la kos volt, ado mány gyûj tést szer ve zett Me is -
sen ben és kör nyé kén az idõ sek ott ho na szá má ra, ezért a kép vi se lõ tes tü -
let 2015-ben Mágocs Városért kitüntetõ címet adományozott neki.

Egy szál vi rág gal kedv es ked tünk nyug díj ba vo nult dol go zó ink nak.
A mû sor zá rá sa ként idõ se ink és a Gon do zá si Köz pont mun ka tár sai vi -
dám je le ne te ket ad tak elõ, ame lyek jól tük rö zik la kó ink és dolgozóink
szoros kapcsolatát.

A Mû ve lõ dé si Ház kis ter mé ben ál ló fo ga dást ren dez tünk. A szü le tés -
nap el ma rad ha tat lan kel lé ke a tor ta. Gyer tya gyúj tás sal zár tuk a ju bi le u -
mi ün nep sé gün ket.

      
      

Je les ese mé nyek

A Szo ci á lis Gon do zá si Köz pont szer ve zé sé ben áp ri lis kö ze pén Hús vé ti
Lo cso ló bált ren dez tünk.

Ven dé günk volt Hõ nig Má ria pol gár mes ter, Dr. Mor vay Kla u dia
jegy zõ, a Má go csi Pol gár õr Egye sü let tag jai, és a Má go csi Nyug dí jas
klub tagjai.

Az idei év ben is több in téz mény bõl el fo gad ták meg hí vá sun kat.  Ven -
dé ge ink ér kez tek a Ka posszek csõi Evan gé li kus Di a kó ni ai Ott hon ból, a
Skó ci ai Szent Mar git Gon do zó ott hon ból, a Dom bó vá ri Egye sí tett Hu -
mán Szol gál ta tó In téz mény bõl, a Mos dó si Kiss Fe renc Re for má tus Idõ -
sek Ott ho ná ból, Tamásiból, és az Egyházaskozári Idõsek Klubjából.
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Szín vo na las elõ a dá suk kal a bált a Ko zár mis le nyi Ba rá ti Dal kör nyi -
tot ta meg, ve ze tõ jük Li e ber And rás né pe dig sa ját ver se i bõl olvasott fel
nekünk.

Min den ki jól érez te ma gát, idõ se ink so kat tán col tak, be szél get tek, is -
mer ked tek más in téz mé nyek la kó i val, dol go zó i val. A ze nét Nyisz tor
György szolgáltatta.

 A fi nom va cso rát az idõ sek ott ho ná nak kony hai dol go zói, a tor tát az
is ko la kony ha dol go zói ké szí tet ték. A sü te mé nye ket az in téz mény dol -
go zói sütötték.

A dél után ból az es té be nyú ló bál re -
mek han gu lat ban telt, min den ki ked vé -
re ki tán col hat ta magát.

Egy tar tal mas dél utánt töl töt tünk el
együtt, bíz va ben ne, hogy a jó kap cso -
lat to vább ra is meg ma rad idõ se ink és az 
in téz mé nyek között.

A Gon do zá si Köz pont az idei év ben, már 5. al ka lom mal ren dez te
meg az Idõ sek Dal ver se nyét. A ré gió 13 bent la ká sos ott ho ná ból és Idõ -
sek nap pa li el lá tá sá ból je lent kez tek a részt ve võk. Az idõ sek kí ván sá gá -
nak ele get téve az egyé ni ver seny zõk mel lett, csapatok jelentkezését is
elfogadtuk.

A mû sort a Má go csi Ál ta lá nos Is ko la 7. osz tá lyos ta nu ló ja, Ko vács
Me lis sa in dí tot ta, a Re gi o ná lis Me se mon dó ver se nyen ezüst mi nõ sí tést
nyert Ádám és Éva címû szé kely me sé -
jé vel.  Tál ász Zsolt sa ját szer ze mé nyû
zon go ra já té ká val káp ráz tat ta el a je len -
lé võ ket. A kö szön tõt Kiss Ferenc
alpolgármester úrtól hallhattuk.

A zsû ri tag jai vol tak: Hal mai Gá bor -
né Zsu zsa Észak-Hegy há ti Unió Non -
pro fit Kft. szak mai ve ze tõ je, Fe hér Já -
nos né – Már ti – a Dom bó vá ri Egye sí tett Szo ci á lis In téz mé nyek nyu gal -
ma zott igaz ga tó ja, Schott né Glo i ber Ida a Má go csi Tar nai Nán dor Vá -
ro si Könyvtár és Kulturális Intézmény vezetõje.

Elõ ször az egyé ni in du lók, majd a csa pa tok éne kel tek. Volt sok vi -
dám, ko moly, vic ces dal.
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Min den in du lót nagy taps sal ju tal ma zott a kö zön ség, akik meg tölt öt -
ték a Mû ve lõ dé si Ház nagy ter mét. A min den részt ve võ em lék la pot és
köny vet kapott szerepléséért.

Amíg a zsû ri meg hoz ta dön té sét, fi nom po gá csá val, és ré tes sel kí nál -
tuk ven dé ge in ket.

A zsû ri több kü lön dí jat is ki osz tott.
In téz mé nyün ket Für ge Im ré né Gizi

néni és Hoh mann Eri ka kép vi sel te. Eri -
ka elõ a dá sát a zsû ri tag jai kü lön díj jal
jutalmazták. 

Kü lön kö szö net az egyé ni ver seny -
zõk és a csa pa tok fel ké szí té sé ért az in -
téz mé nyek ben dol go zó kollégáknak. 

Pá lyá za ta ink 2016-2017

Te le pü lé sünk ön kor mány za ta sa ját erõ for rá sa ink mel lett ak tív pá lyá za ti 
mun ká val is igyek szik se gí te ni stra té gi ai cél ja ink meg va ló su lá sát, fej -
lesz té si el kép ze lé se ink va ló ra vá lá sát. Ezt mu tat juk be az aláb bi ak ban:

Sor -
szám

Pá lyá zat
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti azo no sí tó
Pá lyá zat tel jes
költ sé ge (Ft)

Tá mo ga tás
mér té ke

(Ft)
Meg jegy zés

 2
Ön kor mány za ti épü le tek

ener ge ti kai kor sze rû sí té se
(Is ko la)

TOP-3.2.1-15-BA1
(Má gocs-Hegy há ti Ál ta lá nos Is ko la
és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la ener -

ge ti kai kor sze rû sí té se a ká ros-anyag 
ki bo csá tás csök ken té se cél já ból)

160.893.015 100%
tá mo ga tott

160.893.015

 3

A tár sa dal mi együtt mû kö dés
erõ sí té sét szol gá ló he lyi szin tû 

komp lex prog ra mok
(szeg re gá ció)

TOP-5.2.1-15 
(„Kö zö sen él he tõbb
la kó kör nye ze tün kért,

min den nap ja in kért” Má go cson)

75.000.000 100%
tá mo ga tott
75.000.000

 4
Le rom lott vá ro si te rü le tek

re ha bi li tá ci ó ja

TOP-4.3.1-15
(„Él he tõbb la kó kör nye ze tün kért”

Má go cson)
200.000.000 100%

tá mo ga tott
200.000.000

 6

A fog lal koz ta tás és az
élet mi nõ ség ja ví tá sa

csa lád ba rát, mun ká ba ál lást
se gí tõ in téz mé nyek, köz szol -

gál ta tá sok fej lesz té sé vel

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005
(Böl csõ de ki ala kí tás és Óvo da
fej lesz tés Má gocs Vá ro sá ban)

222.153.123 100%
tá mo ga tott

222.153.123
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Sor -
szám

Pá lyá zat
meg ne ve zé se

Pá lyá za ti azo no sí tó
Pá lyá zat tel jes
költ sé ge (Ft)

Tá mo ga tás
mér té ke

(Ft)
Meg jegy zés

 9
Nem ze ti Sza bad idõs-

Egész ség Sport park Prog ram
1314/2016. (VI. 30.) Korm. hat.

NFM

1 db B tí pu sú,
1 db C tí pu sú

sport park
100%

C tí pu sú
tá mo ga tott

10 „Büsz ke ség pon tok” pá lyá zat KKETTKK-56P-02-0394 431.800 381.800
tá mo ga tott
381.800

11

Kül te rü le ti he lyi köz utak
fej lesz té se és ön kor mány za ti
utak ke ze lé sét biz to sí tó gé pek

be szer zé se

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 10.441.104 9.919.049 El bí rá lás alatt

12

Aka dály men tes mos dó és
nyel vi la bor ki ala kí tá sa a

Tar nai Nán dor Vá ro si
Könyv tár ban

EFOP-4.1.8-16 100% El bí rá lás alatt

13
Má gocs Mû ve lõ dé si Ház

épü le té nek fel újí tá sa
EFOP-4.1.7-16 100% El bí rá lás alatt
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MEKÉNYES

2017. ÉVI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Az el múlt té len meg ren de zés re ke rült a
he lyi „Ki, mennyit tud” ve tél ke dõ, 5
csa pat rész vé te lé vel. Mû velt sé gi kvíz,
vers me mo ri zá lás, totó, sztár vi lág, ac ti -
vity, tip pe lõ, film me mó ria fel ada tok -
ban mér het ték össze tu dá su kat a részt -
ve võ csa pa tok. Az egész es tét be töl tõ
ve tél ke dõ alatt ki de rült, a fel nõt tek is
tud nak ön fe led ten ját sza ni, ve tél ked ni. Az ön kor mány zat az 1. he lye -
zett csa pa tot va cso ra utal vánnyal, a 2. és 3. he lye zet te ket pe dig aján dék -
utal vánnyal ju tal maz ta.

Min den év ben egy-két kö zös sé gi szín ház lá to ga tás ra is sor ke rül,
idén má jus ban a Pé csi Nem ze ti Szín ház ban a Me se au tó címû ze nés
víg já té kot te kint het ték meg az ér dek lõ dõk.

Te le pü lé sün kön na gyon ne héz meg szó lí ta ni az em be re ket, be von ni a 
kö zös sé gi élet be, ezért a Mik ro tér sé gi Unió ja vas la tá ra egy fa ce bo ok
cso por tot hoz tunk lét re „Me kény esi kis pad- Fa lu si hír ha rang” né -
ven. Itt a ha gyo má nyos ér te sí té si for má kon túl, mo dern esz közt igény be 
véve ér te sít he tõk a cso port tag jai a te le pü lés ese mé nye i rõl, tör té né se i -
rõl, meg mu tat hat juk ér té ke in ket, be mu tat hat juk azo kat, akik re büsz kék
le he tünk. 

Anyák nap ja: 
Az édes anyák ra em lé kez ve a gye re kek
kéz mû ves fog lal ko zás ke re té ben ké -
szít het ték el az anyák napi aján dé ku kat, 
édes anyák és gyer me ke ik együtt mû -
köd ve.

72



Má jus 1-jei fõ zõ ver seny: Az idei év -
ben is volt le he tõ ség arra, hogy csa lá -
dok, ba rá ti tár sa sá gok mu tas sák meg
fõ zé si tu do má nyu kat. Né há nyan él tek
is ez zel a le he tõ ség gel, bár ke ve seb ben, 
mint ta valy.

Jú ni us ban le bo nyo lí tás ra ke rült egy
14 km hosszú sá gú bi cik li tú ra An na -
für dõ re. A prog ra mon részt ve võk fél
táv nál tet tek egy sé tát az er dei lé te sít -
mény te rü le tén is.

Jú ni us 10-én Al só mo cso lá don mi is je -
len vol tunk a Mik ro tér sé gi Csa lá di
Na pon. Te le pü lé sünk he lyi fel lé põ vel,
kéz mû ves ter mék kel, va la mint fõ zõ- il -
let ve Öt Pró ba csa pat tal volt ré sze se az
ese mény nek.

Jú ni us 21-én a he lyi gye re kek nek le he -
tõ sé gük volt egy gya log tú rán részt
ven ni. A szom szé dos Len gyel te le pü -
lé sen meg te kin tet ték a kas télyt és a
hoz zá tar to zó par kot, majd az úti cél
An na für dõ volt.
 A kö zel 7 km-es tú rán a Hu nyor tan ös vé nyen a he lyi nö vény- és ál -
lat vi lág jel leg ze tes sé ge i rõl, táji, ter mé sze ti sa já tos sá ga i ról sze rez het tek
is me re tet a gye re kek. Meg is mer ked tek er de ink nagy vad fa ja i val, és
vad disz nó ete té sen is részt vet tek. A ki rán du lás so rán a hor gász ta vat is
meg te kin tet ték, mely kö rül szá mos õs ho nos fa faj tát lát tak. Ki pró bál ták
az er dei ját szó te ret, és a nem rég át adás ra ke rült Lomb ko ro na tan ös vé -
nyen men tek fel a ki lá tó ra és gyö nyör köd tek az er dõ ben.
Nagy haj más te le pü lés nek kö szön he tõ en, jú ni us 28-tól jú li us 2-ig, öt
me kény esi gye rek is ré sze se le he tett az ál ta luk szer ve zett né met-ma -
gyar tá bor nak. A gye re kek sok szí nes prog ra mon vet tek részt, él mé -
nyek kel gaz da gon tér het tek haza.
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Jú li us 21-én bi cik lis ügyes sé gi ve tél ke dõ
va ló sult meg, bi cik li tú rá val egy be köt ve. A
részt ve võ gye re kek kö zül a leg ügye sebb
lány, il let ve fiú ku pá val lett ju tal maz va, me -
lyet egy te le pü lé sen élõ hol land há zas pár
aján lott fel az ese mény re. De egy gye rek
sem tá vo zott szo mo rú an, hisz a fel ada to kat
min den ki tel je sí tet te és a rész vé tel egy-egy
táb la Mil ka cso ki val lett ju tal maz va.

Az idei nyá ron Ba la ton lel lé re kö zös sé gi
ki rán du lást szer vez tünk, mely re jú li us
29-én ke rült sor. Az úti költ sé get a gye re -
kek nek 18 éves ko rig az ön kor mány zat áll -
ta. A ki rán du lá son 54 fõ vett részt és az idõ -
já rás is ked ve zett a für dõ zés hez.

A nyá ri szü net ben a te le pü lé sen ját szó ház
mû kö dik, me lyen igyek szünk vál to za tos
prog ra mo kat biz to sí ta ni a gye re kek szá má -
ra, így le he tõ sé gük van kre a tív dol gok ké -
szí té sé re, mó kás fel ada tok tel je sí té sé re,
részt ve het nek egyé ni, vagy cso por tos ki sebb ve tél ke dõ kön, ver se nye -
ken, me lyek si ker él mény hez jut tat ják õket. 

A ki seb bek na gyon sze ret nek a „na gyok” kö ze lé ben len ni, ját sza ni
ve lük. Na gyon ked velt prog ram, ami kor a kör nye zõ ha tár ban, vagy er -
dõ ben va ló sul meg egy-egy ki rán du lás. A cso por tos fog lal ko zás nál, a
sa ját szint jük nek meg fe le lõ já té kos fel ada to kat ol da nak meg, a na gyob -
bak pe dig szí ve sen a se gít sé gük re van nak, il let ve ese ten ként,sa ját ma -
guk hát tér be he lye zé sé vel
ked vez nek a ki seb bek já ték -
ban való sze rep vál la lá sá ban.
Meg szo kott do log a sport fog -
lal ko zá so kon, hogy a csa pa tok 
ve gye sen van nak ki ala kít va és
jól meg fi gyel he tõ, hogy a kü -
lön bö zõ fel ada tok tel je sí té sé -
nél az idõ seb bek nem tü rel -
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met le nek a ki seb bek kel szem ben, iga zi gye rek kö zös sé get al kot nak. A
ját szó ház, mint kö zös sé gi tér le he tõ sé get ad, hogy a kü lön bö zõ kor cso -
por tú gye re kek job ban meg is mer jék, el fo gad ják egymást, tudjanak
együtt is játszani. Megteremti azt a kapcsolatot, mely a jövõben is az
egymáshoz való viszonyuk meghatározó tényezõje lesz.

Fa lu nap: Két év ki ha gyás után 2017.
au gusz tus 12-én is mét volt fa lu nap.
Szí nes prog ram, jó han gu lat és fi nom
ebéd vár ta az ér dek lõ dõ ket. 

Idõ sek nap ja: No vem ber ben ke rült
meg ren de zés re az idõ sek nap ja, ami
csak az idõ sek rõl szólt. A hely bé li gye -
re kek mû so rát kö ve tõ en fi nom va cso ra
és desszert vár ta a meg je len te ket, és
mi u tán min den ki jól la kott, tán col ha tott
ki ful la dá sig. 

Im már ha gyo má nyo san min den év ben az õszi prog ra mok közé tar to zik
no vem ber ben a Hal lo we en Party, il let ve a Már ton nap.  Hal lo we en -
kor szá mos tök lám pás ke rült ki fa ra gás ra, me lyek a sö tét ben rém
ijesz(tök) vol tak. Este a gye re kek cso kit és cuk rot csal tak a fa lu ban,
majd bá tor ság pró bán vet tek részt. A va -
cso ra me nü – „puf fadt hul la ke zek me -
leg te á val” – il lett az ese mény han gu la -
tá hoz.

A Már ton na pon a részt ve võ gye re kek
pa pír lám pást ké szí tet tek, mellyel a
ben nük lévõ mé cses meg gyúj tá sa után
a kul túr ház fo lyo só ját dí szí tet ték. Ezu -
tán Már ton püs pök szer te-szét bújó li -
bá it ke res ték meg. Ter mé sze te sen a
prog ram ról nem hi á nyoz ha tott a for ró
tea és a li ba zsí ros ke nyér hagy má val.

Egy te le pü lés nek ak kor van je le ne és 
jö võ je, ha is mer jük, tisz tel jük, és nem
fe lejt jük el a múltját.
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En nek a mot tó nak a je gyé ben szer vez tük meg no vem ber vé gén
„Múlt idé zõ kö zös sé gi be szél ge té sün ket”. Az ese mény re fõ ként a
rég múlt ra em lé ke zõ idõ se ket hív tuk meg, de bár ki kap cso lód ha tott a
prog ram hoz, akit ér de kel a te le pü lés múlt ja. Szá mos ér té kes in for má -
ció, név, szo kás, vi dám és szo mo rú tör té net ke rült elõ a be szél ge tés so -
rán.  

Me kény esi Ha za vá ró ta lál ko zó
Te le pü lé sünk ön kor mány za ta jövõ év nya rá ra ta lál ko zót szer vez a Me -
kény esi Ál ta lá nos Is ko lá ban vég zet tek szá má ra, mely nek azért van
nagy je len tõ sé ge, mert már kö zel 30 éve meg szûnt a he lyi is ko la. Ez
nagy fel adat min den ki szá má ra, ter ve ink kö zött sze re pel régi tab lók,
fény ké pek ke re sé se, eset le ges fel újí tá sa, a volt is ko la épü le té ben egy
tan te rem be ren de zé se olyan em lék tár gyak kal, be ren de zé sek kel, mely
min den ki szá má ra meg idé zi a kö zös múl tat. A volt di á kok fel ku ta tá sa,
kap cso la tok ke re sé se – min den, ami egy ilyen nagy ta lál ko zás meg szer -
ve zé sé hez szük sé ges – ko moly ki hí vás, de ugyan ak kor fel eme lõ ér zés
mind azok nak, akik részt vál lal nak ezen ügy si ke re ér de ké ben. A lét re -
ho zott kö zös sé gi cso port (Me kény esi kis pad) en nek a cél nak na gyon jó
kap cso ló dá si pont ja.

HELYI ÉRTÉKEK

A te me tõi gesz te nye fa sor 
Az elsõ vi lág há bo rú után Me ké nyes 51 ka to nát gyá szolt. Az õ em lé kük -
re ül tet ték a hoz zá tar to zók és a köz ség la kói a te me tõ dom bon az öt ven -
egy gesz te nye fát az út két ol da lán. Mind egyik mel lett el he lyez tek egy
kis táb lát, ame lyek so ká ig õriz ték az el huny tak ne vét. Saj nos ezek a táb -
lács kák már nin cse nek meg, és az el eset tek 
tel jes név so rát sem tud juk ma már.
A temp lom ban õr zött Hõ sök Köny vé ben
36 el esett ka to na neve van be je gyez ve,
azo ké, akik nek az öz ve gye vagy ár vá ja az
ál lam tól tá mo ga tást kap tak.

A ki szá radt fá kat 2006-ban pó tol tuk. 
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 Me ké nye sen a te me tõ két rész bõl áll, a régi és új te me tõ bõl. Szór vá -
nyo san még ta lál ha tók na gyon régi sír kö vek is. 1945. áp ri lis 11-én a II.
vi lág há bo rú ban el esett és a ha tár ban el te me tett 6 né met és 3 orosz ka to -
nát új ra te met ték a me kény esi te me tõ ben. Ké sõbb az 1960-as évek ben
az orosz ka to nák ma rad vá nya it a szov jet ál lam ha za szál lít tat ta.

Pap lak

Az evan gé li kus egy ház tu laj do ná ban lévõ pap la kot 1903-1904-ben épí -
tet ték, majd 1929-ben ve zet ték be az ára mot az épü let be. 1918. feb ru ár
10-én Büki Je nõt vá lasz tot ta meg a né met nyel vû gyü le ke zet lel ké szé ül. 
Ki emel ke dõ mun kát vég zett ta ní tó i val a köz ség kul tu rá lis fej lesz té sé -
ben, az if jú ság ne ve lé sé ben. Lel ké szi szol gá la tát szin te ha lá lá ig nagy
oda adás sal vé gez te. A pap lak ban ki ala kí tás ra ke rült egy em lék szo ba,
mely az ere de ti ében fa bú to rok kal van be ren dez ve és a Büki csa lád tu -
laj do na.

Le te le pe dé si em lék mû

A le te le pe dé si em lék mû 1935-ben épült, a te le pü lés ala pí tá sá nak 200.
év for du ló já nak al kal má ból. Mél tó meg em lé ke zés azok ré szé rõl, kik nek 
elõd jei fel vi rá goz tat ták a te le pü lést. Az év szá za dos küz de lem meg hoz -
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ta ered mé nyét, hi szen a 19. szá zad ban Me ké nyes a kör nyék leg je len tõ -
sebb evan gé li kus köz pont já vá nõt te ki ma gát. Pe dig nem volt könnyû
dol guk. És ezt azok is tud ták, akik az em lék mû vet meg épí tet ték. Vi -
szont azt nem sejt het ték, hogy 10 év el tel té vel
(1945 és az azt kö ve tõ pár év) vé get ér egy fo lya -
ma to san, de biz to san fej lõ dõ kor szak, és el kez -
dõ dik egy fo lya ma to san, de biz to san ha nyat ló
idõszak. 

A te le pü lés mai la kói nem ér zik iga zán ma gu -
ké nak az em lék mû vet, tör té ne tét sem min den ki
is me ri, még is na gyon fon tos, hogy meg õriz zük
az utó kor szá má ra. A te le pü lés ala pí tói a le he tet -
lent nem is mer ve, egy na gyon ne héz tör té nel mi
idõ szak ban hoz tak lét re egy olyan szor gal mas és össze tar tó kö zös sé get, 
mely pél da ér té kû le het ne a mai ge ne rá ci ók szá má ra. Ez az emlékmû
legyen bizonyítéka annak, hogy nincs lehetetlen. 

A hí res Me kény esi fér fi kó rus
A kó rus meg ala ku lá sá ról nincs pon tos dá tum, ala pí tó ja He in rich Becht
kán tor ta ní tó volt, aki 1926-ig ve zet te a da lo so kat. El sõ sor ban egy há zi
éne ke ket ad tak elõ kü lön bö zõ val lá si ren dez vé nye ken. Becht ta ní tó úr -
tól Se bas ti an Re idl vet te át a kó rus ve ze té sét, aki nek a mun ká ja ré vén a
falu ha tá ra in kí vül is is mer té vál tak. 1933-ban egy ver se nyen ván dor -
ser le get nyer tek Me cse kal ján, 1934-ben négy szó la mú kó rus ként 2. he -
lyen vé gez tek Har kány ban. A leg na gyobb si ke rü ket 1938.04.19-én ér -
ték el, ami kor is a Ma gyar Rá dió Bu da pes ti Stú di ó já ban lép tek fel
43 éne kes sel. Né hány
hét tel a fel lé pés után
Re idl ta ní tó urat az
evan gé li kus egy ház ve -
ze tés Deb re cen be hív ta. 
He in rich Mül ler kán tor -
ta ní tó vet te át a kó rus
ve ze té sét, de a má so dik
vi lág há bo rú ki tö ré se
után rö vid idõ vel fel -
osz lott a da lár da.
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Ter mé sze ti ér té ke ink
Me ké nyes mel lett el te rü lõ er dõ ség a
kör nyék leg na gyobb ki ter je dé sû er de je. 
A tölgy ben, bükk ben, gyer tyán ban gaz -
dag erdõ egyik meg ha tá ro zó nö vé nye a
szi ge te ket al ko tó, vé dett szú rós cso da -
bo gyó. Örök zöld, éve lõ nö vény, ter mé -
se hú sos pi ros bo gyó.
A lösz föld tör té ne ti mér cé vel néz ve na -
gyon fi a tal anyag, a Ma gyar or szá gon
gya ko ri agya gos-isza pos, úgy ne ve zett
pan nó ni ai üle dé kek né hány mil lió éve -
sek. Me ké nye sen és kör nye ze té ben
szá mos lösz fa lat, lösz fal ba vájt pin cét,
lösz-szur di kot lát hat az erre járó tu ris ta.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK…

Ber ki Jó zsef Ger gely
1986. október 22-én szü let tem Dom bó vá ron, csa lá dom 3. gyer me ke -
ként. Ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya i mat a Má go csi Ál ta lá nos és Ze ne is -
ko lá ban vé gez tem el, ezt kö ve tõ en, Len gye len az Ap po nyi Sán dor Me -
zõ gaz da sá gi szak is ko lá ban ta nul tam, majd ott érett sé giz tem, és Dom -
bó vá ron az 516-os Szak is ko lá ban sza kács vég zett sé get sze rez tem. Az
is ko la be fe je zé se után Auszt ri á ban vál lal tam mun kát, ott dol goz tam
4 évig. 

– Mi mo ti vált arra, hogy fes té szet tel fog lal kozz?
– Egész ség ügyi prob lé mák mi att ad di gi mun kám mal kény te len vol -

tam egy idõ re fel hagy ni. Ez idõ alatt idõ töl tés ként fes té szet tel kezd tem
fog lal koz ni, elõ ször csak víz fes ték kel, tem pe rá val. Fo gal mam sem volt
ar ról, hogy eh hez te het sé gem len ne, hisz rajz ból soha nem je les ked tem
is ko lai ta nul má nya im so rán.

Né hány el ké szült, szá mom ra is tet szõ kép után érez tem úgy, hogy ezt 
nem sza bad ab ba hagy nom és eset leg ko mo lyab ban kel le ne vele fog lal -
koz nom; ek kor vál tot tam vá szon ra és olajfestékre. 
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– Elsõ ké pe id in kább hegy vi dé ket áb rá zol nak. Mennyi re kö szön he tõ
ez az Auszt ri á ban töl tött évek nek?

– Az Auszt ri á ban el töl tött évek él mé nye kez det ben meg je len tek
mun ká im ban, hisz azt kény sze rül tem ott hagy ni. Ké sõbb vál tot tam más
jel le gû táj ké pek re. Me ké nye sen nõt tem fel és Me ké nyes is fes tõi szép -
sé gû he lyen fek szik. A falu és ha tá ra, az er dõk na gyon sok fest mé nye -
men je len nek meg.

– Ho gyan ju tot tál el ad dig, hogy mû ve -
id a tá gabb kö zön ség szá má ra is lát ha tó -
vá vál tak?

– 2017 áp ri li sá ban meg hir det tek egy
or szá gos ama tõr fes tõ ver senyt. Ek kor ke -
rült elõ ször na gyobb nyil vá nos ság elé egy 
fest mé nyem a fa ce bo o kon. Sza va za tok
alap ján vá lasz tot ták be mû ve met a leg -
jobb 25 al ko tás közé, így ke rült ki ál lí tás ra
Kecs ke mé ten a Bács- Kis kun me gyei Ke -
res ke del mi és Ipar ka ma ra  épü le té ben.

Ek kor még csak egy éve fes tet tem és na gyon jó ér zés sel töl tött el,
hogy or szá gos ver se nyen a leg jobb 25 közé be ke rült a „Ta va szi Vi rág -
cso kor” címû képem. 

Nagy örö möm re szol gált, ami -
kor az idei Fa lu na pon le he tõ sé get
kap tam egy ki ál lí tás ra a he lyi
könyv tár ban. Szá mom ra meg le põ
volt, hogy mi lyen so kan lá to gat ták
meg a ki ál lí tást és min den ki tõl po -
zi tív vissza jel zést kap tam. 

Je len leg a fest mé nye i met, a Fa -
ce bo o kon, „Ber ki Art” ol da lon te -
kint he tik meg az ér dek lõ dõk.

– Ta vasz al al ko tó tá bor ban is jár tál. Mennyi ben se gí tik ezek a tá bo -
rok a szak mai fej lõ dé se det?

– Min den al ko tó tá bor se gí ti a fej lõ dé se met fes té szet te rü le tén. Úgy
gon do lom, hogy min dig és min den ki tõl, bár hol le het ta nul ni. Egy re
szebb tech ni ká val és egy re jobb ké pek kel pró bá lom a ter mé sze tet meg -
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örö kí te ni. Az al ko tó tá bo rok ban fon tos az együtt al ko tás él mé nye, va la -
mint nagy sze re pe van a kap cso la tok épí té sé ben is. 

Ta vasszal Al só ná nán vet tem részt al ko tó tá bor ban Nagy Krisz ti án
ve ze té sé vel (Kín va Art)  tõle sok bíz ta tást kap tam. Ez a tá bor mun ká im -
ra és fej lõ dé sem re nagy ha tás sal volt. Új tech ni ká kat ta nul tam és az ál -
ta lam hasz nált tech ni kák javításában is segítséget kaptam. 

Je len leg on li ne tan fo lya mo kon ve szek részt. 
– Kez dõ ként kik se gí tet tek?
– Elsõ pró bál ko zá sa im alatt csa lá dom tól kap tam na gyon sok bíz ta -

tást. So kat kö szön he tek egy Me ké nye sen élõ hol land há zas pár nak, akik 
szin tén fes té szet tel fog lal koz nak. Kez de tek tõl fi gye lem mel kí sér ték
mun ká i mat, min dig jó ta ná csok kal lát tak el fej lõ dé sem ér de ké ben. 

– Mi az, ami re a leg büsz kébb vagy, mi ó ta ez zel fog lal ko zol?
– El sõ sor ban sa ját fej lõ dé sem re va gyok iga zán büsz ke, mi vel nem

ta nul tam a fes té sze tet, au to di dak ta mó don ké pez tem ma gam. Az Or szá -
gos ver se nyen elér ered mé nyem re, hisz ak kor még szin te egy éve fog -
lal koz tam csak a fes té szet tel. Vé ge ze tül pe dig a sok po zi tív vissza jel -
zést em lí te ném meg.

– Mit je lent szá mod ra a fes tés? Mi lyen ér zés sel tölt el, míg dol go zol
egy mun ká don?

– Ki töl ti a min den nap ja i mat, néha nincs ked vem, nem lá tom ér tel mét 
a foly ta tás nak, de ha né hány nap el te lik fes tés nél kül, ak kor már úgy ér -
zem, mu száj ecse tet ra gad nom. Mi kor el kez dek fes te ni, at tól a pil la nat -
tól kezd ve nem gon do lok sem mi re, csak fes tek.

A fes tés maga, olyan fon tos szá mom ra, mint a vég ered mény a vász -
non.

– Mun ká id el sõ sor ban táj ké -
pek. Sze retsz kint fes te ni a ter -
mé szet ben?

– Fog lal koz tat a sza bad té ri
fes tés gon do la ta, de je len leg
még nem ér zem erre ké szen ma -
gam. So kat kell még ta nul nom,
mi vel gra fi kai ta nul má nya im
nin cse nek, így ezt ne he zeb ben
tud nám meg va ló sí ta ni. 
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Fõ ként fo tók alap ján fes tek. Úgy gon do lom, hogy egy fest mény,
nem a va ló ság hû má so la ta, ha nem azt je le ní ti meg, amit a fes tõ lát va la -
mi ben, hisz a vég ered mény számít.

– Mik a to váb bi cél ja id ezen a té ren?
– So kat kell még ta nul nom. A gra fi kai ta nul má nya im ki ma rad tak, ezt 

úgy ér zem, hogy pó tol nom kell. Sze ret nék vissza tér ni ere de ti fog lal ko -
zá som hoz, vi szont az elért si ke rek után nem sze ret ném a fes té sze tet ab -
ba hagy ni. Foly tat ni sze ret ném, de min den egyéb te kin tet ben a sors ra bí -
zom ma gam.Ha vé let le nül úgy ala kul na, hogy a hob bym a fog lal ko zá -
som má vá lik, öröm mel ál lok elé be. Vi szont, ha meg ma rad sza bad idõs
te vé keny ség szint jén, ak kor an nak fo gok majd örül ni. De van egy biz -
tos pont az éle tem ben, ami hez bár mi kor tu dok for dul ni, ha egy kis ki -
kap cso ló dás ra vágyok.

Sok si kert és ki tar tást kí vá nunk a to váb bi mun ká id hoz!
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NAGYHAJMÁS

TELEPÜLÉSI HÍREK, AKTUALITÁSOK

2017- ben  te le pü lé sünk el ké szít tet te a Te le pü lés ké pi Ar cu la ti Ké zi -
köny vet, il let ve Nagy haj más Te le pü lés ren de zé si ter vét, Te le pü lés fej -
lesz té si Kon cep ci ó ját és an nak Meg ala po zó vizs gá la tát. En nek kap csán 
vál lal ko zói és la kos sá gi fó ru mot tar tot tunk, hogy a vé le mé nyek, ja vas -
la tok mi nél szé le sebb kör ben be épí tés re ke rül je nek. 

Eb ben az év ben több pá lyá zat is be adás ra ke rült: 
• Test vér-te le pü lé si kap cso lat dí ja zá sa „Die le ben digs te Städ te -

part ners chaft” cím mel, mellyel 15 000 Euro pénz dí ja zást le he tett 
el nyer ni 
A test vér-te le pü lé si kap cso lat kez de mé nye zõ je a Nagy haj más ról Né -
met or szág ba ki te le pí tett Ba u mann Mi hály volt. Mühl bach és Nagy -
haj más egy köl csö nös ba rá ti kap cso lat ki ala kí tá sa mel lett dön tött,
me lyet 2007. szep tem ber 21-én egy együtt mû kö dé si szer zõ dés alá -
írá sá val pe csé telt meg. Ez zel el kö te lez tük ma gun kat amel lett, hogy a
ki tû zött cé lok el éré sét kö zös mun ká val va ló sít juk meg, emel lett
együtt dol go zunk nem zet kö zi ci vil kap cso la tok ki épí té se te rü le tén is. 
Ezen ba rá ti kap cso lat meg nyi tot ta az utat a te le pü lé sek szá má ra egy -
más prog ram ja in való részvételre.

• „A vi dé ki tér sé gek kis mé re tû inf ra struk tú rá já nak és alap ve tõ
szol gál ta tá sa i nak fej lesz té se: Kül te rü le ti he lyi köz utak fej lesz té -
se, ön kor mány za ti utak ke ze lé sé hez, ál la pot ja ví tá sá hoz, kar ban -
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tar tá sá hoz szük sé ges erõ- és mun ka gé pek be szer zé se”
(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pá lyá za ti fel hí vás ke re té ben len ne le he tõ ség
föld utak kar ban tar tá sá hoz szük sé ges gé pek be szer zé sé re. Az elõ ze -
tes egyez te té sek alap ján Al só mo cso lád, Me ké nyes és Nagy haj más
te le pü lé sek kon zor ci u mi meg ál la po dás ke re té ben Nagy haj más gesz -
tor sá gá val nyúj tot tunk be pá lyá za tot.

• A Nagy haj má si Sport Egye sü let a Nem ze ti Együtt mû kö dé si
Alap hoz mû kö dé si célú tá mo ga tás ra pá lyá za tot nyúj tott be, me -
lyen 450.000 Ft tá mo ga tást nyert.

• Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma ál tal ki írt a te le pü lés rõl
el szár ma zot tak kal való kap cso lat tar tást, a te le pü lés ér de ké ben
tör té nõ kap cso lat épí tést cél zó prog ra mok te rü le tén. A pá lyá za ton el -
nyer he tõ összeg 500.000 Ft vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás 1000 fõ
alat ti te le pü lé sek la ko sai szá má ra. 

• Az EFOP-1.3.5 fel hí vás ra az Ala pít vány Al só mo cso lá dért szer ve -
zet ál tal be nyúj tott Lé pés-Vál tás az Észak Hegy há ti Mik ro tér ség -
ben pá lya mun kát a Bí rá ló Bi zott ság po zi tí van ér té kel te, így Nagy -
haj más is le he tõ sé get ka pott arra, hogy 3 éven ke resz tül az
Észak-Hegy há ton, Al só mo cso lád, Má gocs, Bi kal, Kisvaszar és Me -
ké nyes te le pü lé sek kel össze fog va he lyi kö zös ség fej lesz tõ, ci vil tár -
sa dal mat erõ sí tõ pro jek tet va ló sít son meg. 

• Te le pü lé sünk idén újra be ne ve zett a 2017 áp ri li sá ban im má ron 24.
al ka lom mal meg hir de tett Vi rá gos Ma gyar or szág Kör nye zet szé pí -
tõ Ver seny re, mely nek cél ja a kul tu rált és von zó or szág kép ki ala kí -
tá sa, a te le pü lé sen élõk össze fo gá sá nak ösz tön zé se, a kör nye zet tu da -
tos gon dol ko dás és szem lé let erõ sí té se, va la mint a ter mé sze ti és az
épí té sze ti örök ség meg õr zé se és gya ra pí tá sa. La ko sa ink és a Nagy -
haj má si Õszi Ki ke rics Fa lu szé pí tõ Egye sü let vi rág fel aján lá sok kal
se gí tet ték a ver seny ben való szereplésünket.

Te le pü lé sünk csat la ko zott a Ka -
pos-hegy há ti Na túr park kez de mé -
nye zés hez, mely nek cél ja a Ka -
pos-hegy há ti Na túr park te rü le tén
lévõ te le pü lé sek ter mé sze ti és épí -
tett ér té ke i nek vé del me, azok fel tá -
rá sa, me gó vá sa, a kul tu rá lis ha gyo -
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má nyok meg õr zé se, is me ret ter jesz tés, tú rák, tu -
risz ti kai prog ra mok szer ve zé se. 

En nek ke re té ben tu ris ta út vo na lat je löl tek ki
elsõ ütem ként Döb rö köz Öreg he gyi ját szó tér tõl a
Nagy hor hón ke resz tül a me gye utat (szé les utat)
érint ve Nagyhajmási Tájházig.

Az aláb bi ké pek a Dom bó vá ron meg ren de zett
fo tó ki ál lí tá son vol tak meg te kint he tõ, de re mé nye -
ink sze rint az idei év ben Nagy haj más ra is meg ér -
ke zik a vándorkiállítás. 

2017. ÉVI ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Feb ru ár
2017 feb ru ár 11-én tar tot tuk meg te le pü lé sün kön ha gyo má nyos far san -
gi mu lat sá gun kat. A gye re kek öt le tes jel me zek ben je len tek meg a bál -
ban. Já té kos és tán cos ve tél ke dõk kel és tom bo la sor so lás sal szí ne sí tet -
tük a far san gi mu lat sá got. Meg ven dé gel tük õket far san gi fánk kal és
me leg te á val. 

Má jus
2017 má jus 27-én a Nagy -
haj má si Roma Nem ze ti sé gi
Ön kor mány zat tá mo ga tá sá -
val tar tot tuk meg a Gyer -
mek na pot, ahol ügyes sé gi
és szel le mi ve tél ke dõn mér -
het ték össze tu dá su kat
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gyer me ke ink. A nap fény pont ja a „Hab party”
volt, me lyet ki csik és na gyok is na gyon él vez -
tek.

Jú ni us
Az Észak- Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió ál tal
szer ve zett Csa lá di Nap eb ben az év ben jú ni us
10-én Al só mo cso lá don ke rült meg ren de zés re, 
me lyen Nagy haj más két csa pat tal is kép vi sel -
tet te ma gát a já té kos ve tél ke dõ ben és a fõ zõ -
ver seny ben. A ren dez vény vé gén a Nagy haj -
má si Hap py Hens Co unt ry Tánc cso port fel lé -
pé se nagy si kert ara tott. 

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, 13-16 éves gye re -
kek nek, hogy egy he tet Né met or szág ban tá -
bo roz za nak. Az idei év ben a tá bor nem Né -
met or szág ban, ha nem Ma gyar or szá gon ke rült meg ren de zés re Nagy haj -
más Köz ség Ön kor mány za ta, a Nagy haj má si Né met Nem ze ti sé gi Ön -
kor mány zat és vál lal ko zók tá mo ga tá sá val. 2017 jú ni us 28-án in du ló
nem zet kö zi tá bo ro zás al kal má val 20 né met és 20 ma gyar fi a tal nak  és
kí sé rõ ik nek volt le he tõ sé ge részt ven ni az aláb bi programokon:
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Vá ros lá to ga tás (Pécs), er dei ki rán du lás (Len gyel An na-für dõ), Aba -
li ge ti csepp kõ bar lang túra, sport prog ram, Bi ka li Él mény bir tok lá to ga -
tás.

 A Nagy haj má si na pon fa lu sé tá val, he lyi ne ve ze tes sé gek és vál lal ko -
zók meg lá to ga tá sá val, il let ve egyéb szí nes prog ram mal, ke men cé ben
sült ebéd del és a nyug dí ja sok ál tal sü tött házi sü te mé nyek kel kedv es -
ked tünk a tá bo ro zók nak. A ven dég lá tás ban helyi önkéntesek is részt
vettek.

Jú li us
Ér ték nap – Fa lu nap: az Ala pít vány Al só mo cso lá dért nyer tes pá lyá za tá -
nak ke re té ben va ló sult meg 2017. jú li us 15-én, Nagy haj má son az
Észak-hegy há ti iden ti tás II. Ér ték nap. Ren dez vé nyün kön a gye re kek -
nek népi já té kok kal és lég vár ral ké szül tünk, a fel nõt te ket és az idõ sebb
kor osz tályt pe dig tán cos-ze nés prog ra mok kal szó ra koz tat tuk.  A jó han -
gu lat ról nagy haj má si fel lé põk is gon dos kod tak: Hor váth Emí lia és a
Hap py Hens Co unt ry Tánccsoport.
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Au gusz tus
Ci vil szer ve ze te ink eb ben  a hó nap ban
tart ot ták ha gyo má nyos ün ne pe i ket, a
Nagy haj má si Né met Nem ze ti sé gi Ön kor -
mány zat au gusz tus 12-én a Né met Na pot
il let ve a Nagy haj má si Roma Nem ze ti sé gi 
Ön kor mány zat au gusz tus 26-án a Roma
Na pot.

Szep tem ber 
2017. szep tem ber 1-3. kö zött ke rült meg -
ren de zés re Al só mo cso lá don a Kés- és
Fej sze ha jí tó Eu ró pa Baj nok ság, ahol
Drüsz ler Gá bor 500 in du ló ból 10 ma gyar
ver seny zõ kö zött kép vi sel te te le pü lé sün -
ket.

Ok tó ber
Az Idõ sek vi lág nap ja al kal má ból nyug dí ja sa ink ré szé re 2017. ok tó ber
5-én ün nep sé get szer vez tünk, ahol ta nu ló ink és Fa ze kas Láz ár elõ a dá -
sá val kö szön töt tük szép ko rú la ko sa in kat.

Ok tó ber 7-én a Nagy haj má si Sport Egye sü let szer ve zé sé ben ke rült
meg ren de zés re  a X. Ci vil napi fõ zõ ver seny. Szép szám ban je lent kez tek 
csa pa tok és fõz tek fi no mabb nál finomabb ételeket.

No vem ber
Nagy haj má si Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat ha gyo mány õr zõ
disz nó vá gá sa min den év no vem ber elsõ szom bat ján ke rül meg ren de -
zés re. Idén Nagy haj más Köz ség Ön kor mány za tá val kö zö sen össze fog -
va tar tot ták meg ezt az ese ményt, mely re meg hí vást kap tak a Né met or -
szá gi test vér te le pü lés kép vi se lõi is. Ezen a na pon a he lyi la ko sok disz -
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nó to ros va cso ra ke re té ben íze lí tõt kap nak a ha gyo má nyo san el ké szí tett
éte lek bõl. 

No vem ber 11-én Már ton napi fel vo nu lá sun kat gye re kek mû so ra nyi -
tot ta meg, ez tán a fa lu ban lam pi o nos sé tát tet tünk, majd a vé gén ven dé -
gül lát tuk a részt ve võ ket li ba zsí ros ke nyér rel, me leg te á val és for ralt
bor ral.

De cem ber 
De cem ber 2-án tar tot tuk ha gyo má nyos Ad ven ti bar kács dél után un kat,
ahol gyer me kek szü le ik kel együtt el ké szí tet ték ad ven ti ko szo rú i kat,
kar ács nyi dí sze i ket és részt ve het tek Ne u ba u er Szil via kéz mû ves fog -
lal ko zá sán, me lyet a Csor ba Gyõ zõ könyv tár tá mo ga tott.

De cem ber 22-én szin tén a Csor ba Gyõ zõ könyv tár ál tal tá mo ga tott
Ka rá cso nyi mû so ron ve het tek részt la ko sa ink, ahol Or csik Fe renc író
ün ne pi elõ a dá sát hall gat hat ták idé ze tek kel, sze mel vé nyek kel és az al -
ka lom ra írott mini no vel lá val. Te le pü lé sünk gyer me ke i nek elõ a dá sát is
él vez het tük.
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NAPTÁR 2018

Mun ka szü ne ti na pok a 2018-as év ben:
2018. ja nu ár 1. hét fõ – Új Év elsõ nap ja
2018. már ci us 15. csü tör tök – 1848-as for ra da lom ün ne pe
2018. már ci us 16. pén tek – pi he nõ nap
2018. már ci us 30. pén tek – Nagy pén tek
2018. áp ri lis 2. hét fõ – Hús vét hét fõ 
2018. áp ri lis 30. hét fõ – pi he nõ nap
2018. má jus 1. kedd – Mun ka Ün ne pe 
2018.má jus 21. hét fõ – Pün kösd hét fõ 
2018. au gusz tus 20. hét fõ – Ál lam ala pí tás Ün ne pe
2018. ok tó ber 23. kedd – 1956-os For ra da lom Ün ne pe 
2018. no vem ber 1. csü tör tök – Min den szen tek nap ja
2018. no vem ber 2. pén tek – pi he nõ nap
2018. de cem ber 24. hét fõ – pi he nõ nap
2018. de cem ber 25-26. kedd és szer da – Ka rá csony 

Mi kor kell szom ba ton dol goz ni?
2018. már ci us 10.
2018. áp ri lis 21.
2018. ok tó ber 13.
2018. no vem ber 10.
2018. de cem ber 1.
2018. de cem ber 15.
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2018 JANUÁR

Ho rosz kóp: 
Bak: de cem ber 22. – ja nu ár 19.
Víz ön tõ: ja nu ár 20. – feb ru ár 18. 

Drá ga kö ve: Grá nát kõ

Je les na pok: 
Ja nu ár 1. A béke vi lág nap ja 
Ja nu ár 22. A ma gyar kul tú ra nap ja 
Ja nu ár 27. A ho lo ka uszt nem zet kö zi em lék nap ja 
Ja nu ár har ma dik va sár nap ja A val lá sok vi lág nap ja 

Ren dez vé nye ink:
Ja nu ár 6. (szom bat) – Má go csi If jú sá gi Fú vós ze ne kar – Új évi Kon cert – 
Má gocs
Ja nu ár 13. (szom bat) – Új évi kon cert és újév kö szön tés – Al só mo cso lád
Ja nu ár 17. (szer da) – Ci vil ke rek asz tal – Al só mo cso lád
Ja nu ár 22. (hét fõ) – Ma gyar kul tú ra nap ja – Má gocs
Ja nu ár 25. (csü tör tök) – Pót szil vesz ter – Má gocs
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Bi kal (Fotó: Gärt ner né Pa ragh Er zsé bet)



2018 FEBRUÁR

Ho rosz kóp: 
Víz ön tõ: ja nu ár 21. – feb ru ár 19. 
Ha lak: feb ru ár 20. – már ci us 20.

Drá ga kö ve: Ame tiszt 

Je les na pok: 

Feb ru ár 1. A ci vi lek nap ja 
Feb ru ár 4. Rák el le nes vi lág nap 
Feb ru ár 11. Be te gek vi lág nap ja 
Feb ru ár 14. Va len tin (Bál int) nap, a sze rel me sek nap ja 
Feb ru ár 21. Az anya nyelv nem zet kö zi nap ja 
Feb ru ár má so dik va sár nap ja A há zas ság vi lág nap ja 

Ren dez vé nye ink:
Feb ru ár 3. (szom bat) – Vá ro si Far sang – Má gocs
Feb ru ár 10. (szom bat) – Far sang – Nagy haj más, 
                            Far san gi ké szü lõ dés, Far san gi Mu lat ság – Al só mo cso lád
Feb ru ár 14 (szer da) – Va len tin napi gaszt ro mo zi – Má gocs
Feb ru ár 20. (kedd) –  Far sang – Me ké nyes
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Me ké nyes (Fotó: Bá tai Éva)



2018 MÁRCIUS

Ho rosz kóp: 
Ha lak: feb ru ár 20. – már ci us 20. 
Kos: már ci us 21. – áp ri lis 20.

Drá ga kö ve: Ak va ma rin 

Je les na pok: 
Már ci us 6. Ener gi a ta ka ré kos sá gi vi lág nap 
Már ci us 8. Nem zet kö zi nõ nap 
Már ci us 15. Az al vás vi lág nap ja 
Már ci us 21. A köl té szet vi lág nap ja 
Már ci us 22. A víz vi lág nap ja 
Már ci us 27. Szín há zi vi lág nap 
Már ci us 30. A Föld ó rá ja (20.30-21.30) 

Ren dez vé nye ink:
Már ci us 2. (pén tek) – X. Ke mény Ber ta lan Díj át adó Ün nep ség
       – Al só mo cso lád
Már ci us 8. (csü tör tök) – Vá ro si Nõ nap – Má gocs
Már ci us 9. (pén tek) – Nyug dí jas Egye sü let Nõ nap – Má gocs
Már ci us 14. (szer da) – Már ci us 15-i meg em lé ke zés – Mágocs
Már ci us 21. (szer da) – A köl té szet vi lág nap ja – Egy éj sza ka a Könyv -
tár ban (Vir rad a ta vasz) – Má gocs
Már ci us 23. (pén tek) – Hús vét vá ró kéz mû ves dél után – Me ké nyes
                                    Hús vé ti ké szü lõ dés és kéz mû ves vá sár – Al só mo cso lád
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Má gocs (Fotó: Dá vid-Kle isz Bi an ka)



2018 ÁPRILIS

Ho rosz kóp: 
Kos: már ci us 21. – áp ri lis 20. 
Bika: áp ri lis 21. – má jus 21. 

Drá ga kö ve: Gyé mánt 

Je les na pok: 
Áp ri lis 1. Bo lon dok nap ja 
Áp ri lis 7. Az egész ség vi lág nap ja 
Áp ri lis 18. Mû em lék vé del mi vi lág nap 
Áp ri lis 20. A csil la gá szat nap ja (ta vasz) 
Áp ri lis 22. A Föld nap ja 

Ren dez vé nye ink:
Áp ri lis 1. (va sár nap) – Hús vét (kre a tív bar kács dél után),
          Lo cso ló bál – Má gocs
Áp ri lis 4. (szer da) – Ci vil ke rek asz tal- Al só mo cso lád
Áp ri lis 6. (pén tek) – Egész ség nap- Má gocs
Áp ri lis 7. (szom bat) – Roma Vers mon dó Ver seny – Nagy haj más
Áp ri lis 11. (szer da) – A ma gyar köl té szet nap ja – Rím sta fé ta – Má gocs
Áp ri lis 14. (szom bat) – „Élõ” Föld Nap ja – ön kén tes nap – 
         Al só mo cso lád
                                    Sváb bál a Puch ner Kas tély ban – Bi kal
Áp ri lis 20. (pén tek) – III. Vers- és me se mon dó ver seny az Idõs Ott ho -
nok kö zött – Al só mo cso lád, Má gocs
Áp ri lis 28. (szom bat) –  Ma já lis – Bi kal
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Bi kal (Fotó: Dá vid-Kle isz Bi an ka)



2018 MÁJUS

Ho rosz kóp: 
Bika: áp ri lis 21. – má jus 21. 
Ik rek: má jus 22. – jú ni us 21. 

Drá ga kö ve: Sma ragd 

Je les na pok: 
Má jus 5. Eu ró pa-nap 
Má jus 5. Anyák nap ja 
Má jus 6. A ma gyar sport nap ja 
Má jus 9. Az Eu ró pai Unió nap ja 
Má jus 10. Ma da rak és fák nap ja 
Má jus 15. A csa lád nem zet kö zi nap ja 
Má jus 18. Az In ter net vi lág nap ja 
Má jus 26. Gyer mek nap 

Ren dez vé nye ink
Má jus 1. (kedd) – Mú ze u mi ma já lis- Má gocs
Má jus 4. (pén tek) – Anyák na pi bar kács dél után – Má gocs
Má jus 5. (szom bat) – Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap – Me ké nyes
Má jus 7-13. (hét fõ-va sár nap) – Kö zös sé gek he te – Má gocs
Má jus 26. (szom bat) – Gyer mek nap – Nagy haj más
                                     Gye rek nap – Bi kal
Má jus 27. (va sár nap) – Vá ro si Gyer mek nap – Má gocs
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Al só mo cso lád (Fotó: Mol nár-Val kó Kor né lia)



2018 JÚNIUS

Ho rosz kóp: 
Ik rek: má jus 22. – jú ni us 21. 
Rák: jú ni us 22. – jú li us 22. 

Drá ga kö ve: Igaz gyöngy 

Je les na pok: 
Jú ni us 2. Pe da gó gu sok nap ja 
Jú ni us 4. A tri a no ni bé ke szer zõ dés em lék nap ja 
Jú ni us 5. Kör nye zet vé del mi vi lág nap 
Jú ni us 14. Vér adók vi lág nap ja 
Jú ni us 16. Apák nap ja 
Jú ni us 21. A zene vi lág nap ja 

Ren dez vé nye ink:
Jú ni us 1. (pén tek) – Ci mea-ku pa – Bi kal
Jú ni us 4. (hét fõ) – Nem ze ti össze fo gás nap ja, és Vá ro si
     Pe da gó gus nap – Má gocs
Jú ni us 8. (pén tek) – 24 órás fo ci – Bi kal
     Nö ven dék hang ver seny – Má gocs
Jú ni us 18. – júni us 23 (hét fõ-szom bat) – Né met tá bor – Nagy haj más
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Me ké nyes (Fotó: dr. Mor vay Kla u dia)



2018 JÚLIUS

Ho rosz kóp: 
Rák: jú ni us 22. – jú li us 22. 
Orosz lán: jú li us 23. – au gusz tus 23. 

Drá ga kö ve: Ru bin 

Je les na pok: 
Jú li us 1. Sem mel we is-nap, a ma gyar egész ség ügy nap ja 
Jú li us 6. Pol gár õr nap 
Jú li us 20. A Hold nap ja 
Jú li us 27. A ba la to ni ha lak nap ja 
Jú li us 28. A he pa ti tisz vi lág nap ja 

Ren dez vé nye ink:
Jú li us 1. (va sár nap) – Or go na hang ver seny – Má gocs
Jú li us 2-jú li us 7. (hét fõ-szom bat) – Né met-ma gyar tá bor – Nagy haj más
Jú li us 14. (szom bat) – Csa lá di ki rán du lás a Ba la ton ra – Nagy haj más
                                   Öröm- ze ne- fesz ti vál – Má gocs
Jú li us 21. (szom bat) – Fa lu nap – Nagy haj más
                                   Stu der Imre em lék tor na és ha lász lé fõ zõ ver seny – Bi kal
Jú li us 22. (va sár nap) – Bú csú – Bi kal
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Nagy haj más (Fotó: Hor váth Ábel)



2018 AUGUSZTUS

Ho rosz kóp: 
Orosz lán: jú li us 23. – au gusz tus 23. 
Szûz: au gusz tus 24. – szep tem ber 22. 

Drá ga kö ve: Pe ri dot 

Je les na pok: 
Au gusz tus 1. A fo rint szü le tés nap ja 
Au gusz tus 9. Az ál lat ker tek nap ja 
Au gusz tus 12. A fi a ta lok vi lág nap ja 
Au gusz tus 13. Bal ke ze sek vi lág nap ja 
Au gusz tus 29. A ma gyar fo to grá fia nap ja 
Au gusz tus 30. Az el tûn tek vi lág nap ja. 

Ren dez vé nye ink:
Au gusz tus 4. (szom bat) – Roma Nap – Nagy haj más
Au gusz tus 11. (szom bat) – Né met Nap – Nagy haj más
Au gusz tus 17-18. (pén tek-szom bat) – Fa lu nap – Bi kal
Au gusz tus 20. (hét fõ) – Szent Ist ván ki rály ün ne pe – Má gocs
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Má gocs- (Fotó: Mol nár- Val kó Kor né lia)



2018 SZEPTEMBER

Ho rosz kóp:
Szûz: au gusz tus 24. – szep tem ber 22. 
Mér leg: szep tem ber 23. – ok tó ber 23. 

Drá ga kö ve: Za fír 

Je les na pok: 
Szep tem ber 1. A má so dik vi lág há bo rú ki tö ré sé nek em lék nap ja 
Szep tem ber 5. Jó té kony sá gi vi lág nap 
Szep tem ber 21. ENSZ nem zet kö zi bé ke nap 
Szep tem ber 21. A hála vi lág nap ja 
szep tem ber 29. A szív vi lág nap ja (szep tem ber utol só va sár nap) 
szep tem ber 30. A nép me se nap ja 
szep tem ber 30. A he lyi ön kor mány za tok nap ja 

Ren dez vé nye ink:
Szep tem ber 8. (szom bat) – Bi kal ku pa – Bi kal
                                          Vá ros Nap ja – Má gocs
Szep tem ber 29. (szom bat) – Tök fesz ti vál – Bi kal
Szep tem ber 30. (va sár nap) – Élõ Mú ze um a ma gyar nép me se nap ján-
Má gocs
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Nagy haj más
(Fotó: Kle isz né Pis kár Tí mea)



2018 OKTÓBER

Ho rosz kóp: 
Mér leg: szep tem ber 23. – ok tó ber 23. 
Skor pió: ok tó ber 24. – no vem ber 22.

Drá ga kö ve: Opál 

Je les na pok: 
Ok tó ber 1. A zene vi lág nap ja 
Ok tó ber 1. Az idõ sek vi lág nap ja 
Ok tó ber 4. Az ál la tok vi lág nap ja 
Ok tó ber 15. Fa lu si - vi dé ki nõk nap ja 
Ok tó ber 15. Az öle lés vi lág nap ja 
Ok tó ber 18. A ma gyar fes té szet nap ja 
Ok tó ber 21. Föl dün kért vi lág nap 
Ok tó ber 31. Hal lo we en

Ren dez vé nye ink:
Ok tó ber 1. (hét fõ) – Idõ sek Vi lág nap ja – Má gocs
Ok tó ber 4. (csü tör tök) – Idõ sek Nap ja – Nagy haj más
Ok tó ber 6. (szom bat) – Ci vil Nap – Nagy haj más
                                    Az Ara di vér ta núk nap ja – Má gocs
Ok tó ber 23. (kedd) – 1956-os for ra da lom ün ne pe – Má gocs
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Al só mo cso lád (Fotó: Ne mes Ad ri enn)



2018 NOVEMBER

Ho rosz kóp: 
Skor pió: ok tó ber 24. – no vem ber 22. 
Nyi las: no vem ber 23. – de cem ber 21. 

Drá ga kö ve: Cit rin 

Je les na pok: 
No vem ber 3. A ma gyar tu do mány nap ja 
No vem ber 9. Eu ró pai fel ta lá lók nap ja 
No vem ber 11. Az elsõ vi lág há bo rú vé gé nek em lék nap ja 
No vem ber 13. A ma gyar nyelv nap ja 
No vem ber 17. Nem zet kö zi di ák nap 
No vem ber 19. Nem zet kö zi fér fi nap 
No vem ber 25. A ma gyar lab da rú gás nap ja 
No vem ber 29. Ne vá sá rolj sem mit! nap (no vem ber utol só pén tek)

Ren dez vé nye ink:
No vem ber 3. (szom bat) – Ha gyo mány õr zõ Disz nó vá gás – Nagy haj más
No vem ber 9. (pén tek) – Már ton Nap – Nagy haj más
No vem ber 10. (szom bat) – Fa lu si disz nó tor – Bi kal
No vem ber 11. (va sár nap) – Már ton nap – Má gocs
No vem ber 17. (szom bat) – III. Má go csi Disz nó to ros és Kol bász töl tõ
Fesz ti vál – Má gocs

101

Nagy haj más (Fotó: Kle isz Fan ni)



2018 DECEMBER

Ho rosz kóp: 
Nyi las: no vem ber 23. – de cem ber 21. 
Bak: de cem ber 22. – ja nu ár 20. 

Drá ga kö ve: Kék to páz 

Je les na pok: 
de cem ber 6. Mi ku lás – Szent Mik lós 
de cem ber 10. Em be ri jo gok nap ja 
de cem ber 14. A hû ség nap ja – Sop ron nap ja 
de cem ber 18. A Nem ze ti sé gek nap ja Ma gyar or szá gon 
de cem ber 31. Szil vesz ter – az év utol só nap ja 

Ren dez vé nye ink:
De cem ber 1. (szom bat) – Ad ven ti Bar kács dél után – Nagy haj más
De cem ber 5. (szer da) – Ház hoz megy a Mi ku lás – Má gocs
De cem ber 7. (pén tek) – Tá mo ga tói est – Má gocs
De cem ber 15 (szom bat) – Ad ven ti vá sár – Má gocs
De cem ber 16. (va sár nap) – Ad ven ti vá sár – Bi kal
De cem ber 21. (pén tek) – Ka rá cso nyi Ün nep ség – Nagy haj más
De cem ber 31. (hét fõ) – Ó év bú csúz ta tó – Má gocs
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NAGYI RECEPTJEI

Re cep tek Al só mo cso lád ról

Bó dog An tal né Er zsi ke kony há já ból: 
„Én is úgy ta nul tam eze ket a re cep te ket,
ez egész csa lád na gyon sze re ti õket!”

Ká posz tás lán gos

Hoz zá va lók:
50 dkg fi nom liszt,  1,5 tk. só, 3 dl víz, 3 dkg 
élesz tõ, 50 dkg ká posz ta, 1 te ás ka nál só,
1 mok kás ka nál bors, 1 te ás ka nál cu kor,
2 ek. olaj, 1 li ter olaj a sü tés hez.

El ké szí tés: 
A ká posz tát le re szel jük, el ke ver jük a só val és kb. 20 per cig áll ni hagy -
juk, hogy a le vét ki en ged je. Ezu tán ki nyom kod juk és a fel me le gí tett 2
evõ ka nál ola jon pu há ra pá rol juk. A sü tés vé gén meg szór juk a cu kor ral,
és rö vid ide ig to vább süt jük. Vé gül meg hint jük a bors sal. Ki hût jük. A
kéz me leg víz ben fel old juk az élesz tõt. A lisz tet tál ba szi tál juk, el ke ver -
jük a só val. Az élesz tõs víz zel be da gaszt juk. Vé gül hoz zá ad juk a ki hûlt
ká posz tát és óva to san be le dol goz zuk. A tá lat le ta kar juk és 40-45 per cig
pi hen tet jük. Ola jos kéz zel gom bó co kat sza kí tunk be lõ le, 8-10 da ra bot.
A gom bó co kat to váb bi 10-15 per cig pi hen tet jük. 

Egy na gyobb ser pe nyõ ben meg me le gít jük az ola jat. A tész ta gom bó -
co kat ola jos kéz zel ki húz kod juk és óva to san a bõ, for ró olaj ba csúsz tat -
juk. Sü tés köz ben a tész tát az olaj alá nyom kod juk.  Ol da lan ként 2-3
per cig süt jük, majd pa pír tör lõ re szed jük, hogy a felesleges zsiradék
lecsepegjen róla.

Só val, tej föl lel kí nál juk.
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Hegy há ti Ká posz tás po gá csa
Ba logh Ani kó tól:

Hegy há ti ká posz tás po gá csa

Hoz zá va lók:
1 fej ká posz ta, só (kb 2 ká vés ka nál), bors,
ét olaj (kb 1 dl), 70 dkg liszt, 1 db 25 dkg
Ráma mar ga rin, 2 to jás, 1 do boz tej föl, 5
dkg élesz tõ, 1 dl tej, 1 kis ka nál cu kor, 

El ké szí tés:
A ká posz tát le re szel jük, meg sóz zuk, meg bor soz zuk, hagy juk áll ni kb
30 per cet, ezu tán ki nyom kod juk, ét ola jon meg dinsz tel jük, 3 felé oszt -
juk a ke nés hez, egy adag az elsõ ke nés hez le gyen na gyobb, mint a má -
sik ket tõ. A te jet cu kor ral meg lan gyo sít juk, el ke ver jük ben ne az élesz -
tõt, fel fut tat juk, a lisz tet, mar ga rint, to jás sár gá ját, tej fölt, sót és a fel fut -
ta tott élesz tõt össze gyúr juk, 1 órát ke leszt jük. 1 óra el tel té vel vé kony ra
kb 1/2 cen tis re so dor juk, meg ken jük a ká posz ta har ma dá val, haj to gat -
juk, ke nünk, haj to gat juk, ke nünk, a har ma dik haj to ga tás után 1/2 órán
át újra ke leszt jük, majd ki so dor juk kb 2 cm-re, te te jét koc kás ra vag dal -
juk, meg ken jük a fel vert to jás fe hér jé vel, szag gat juk, 10 per cet pi hen tet -
jük majd 180 fo kon 10-15 perc (sütõ füg gõ, az enyém ben alul fe lül sü -
tés sel lég ke ve rés sel elég a 10 perc) alatt kész re sütjük. 

Re cep tek Me ké nyes rõl

Lász ló- Le ge di Já nos né:

Bor le ves/We in sup pe/

Hoz zá va lók:
Bor és víz fe le- fele arány ban /fél- fél li ter/
3 ka nál cu kor, Ke vés va ní lia cu kor/ ha
volt/, Fa héj, szeg fû szeg, 1dl édes tej szín,
2-3 to jás sár gá ja

104



A vi zes bor ba fel fõz zük a fû sze re ket, a to jás sár gá ját el ke ver jük a cu -
kor ral, a le ves hez ke ver jük a tej színt, utá na foly to nos ke ve rés köz ben
hoz zá ad juk a cuk ros to jás sár gá ját. Né hány perc for ra lás után le szûr jük
és tá lal juk. /A nagy apám min dig ke nyér rel ette, de kif li vel is na gyon fi -
nom./  

Krump lis csa lán fõ ze lék
Fris sen sze dett fi a tal csa lán ból ké szül. A
csa lánt for ró víz zel meg mos suk, ap ró ra
vág juk. For ró zsír ban meg pi rít juk, majd
ke vés víz zel fel en ged jük és pé pes re fõz -
zük. Meg szór juk egy kis liszt tel, tej jel fel -
en ged jük és sû rû re fõz zük. Só val, fe ke te -
bors sal íze sít jük. Mi e lõtt kész len ne, hoz -
zá ad juk az elõ re, sós víz ben meg fõ zött,
koc ká ra vá gott krump lit és 1-2 per cig
össze fõz zük.

Tej már tás
El sõ sor ban le ves ben fõtt hú sok mel lé et -
tük.
Kb. ne gyed li ter tej, 3 ka nál liszt, íz lés
sze rint cu kor és ke vés só kell hoz zá.
El ké szí té se a pu ding hoz ha son ló.
A lisz tet ke vés tej jel cso mó men tes re ke -
ver jük, a te jet for ral juk, de még mi e lõtt el
kezd forr ni, foly to nos ke ve rés köz ben be -
le ada gol juk a lisz tes masszát.
Vi gyáz ni kell, hogy ne cso mó sod jon össze. Ha be sû rû sö dött már kész is 
a fi nom tej már tás. 
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Re cep tek Nagy haj más ról

Mol nár Sán dor né:

Dö döl le/Krump li kása/  
Hoz zá va lók: 3 fej kö ze pes hagy ma, 6 
db kö ze pes krump li, íz lés sze rint
liszt, annyi, hogy sû rûn ke ver he tõ le -
gyen, íz lés sze rint tej föl, zsír vagy ét -
olaj, íz lés sze rint pi ros pap ri ka, víz,
só  
El ké szí tés: A meg pu colt és fel koc ká zott krump lit sós víz ben pu há ra
fõz zük. Annyi víz zel önt jük fel, hogy bõ ven el lep je. Ha meg fõtt a
krump li, a víz fe lét le önt jük róla. Annyi lisz tet ke ve rünk ap rán ként hoz -
zá, hogy sû rûn ke ver he tõ le gyen (ke mé nyebb, mint a püré). Az ap ró ra
vá gott hagy mát üve ges re pi rít juk, fél re húz zuk, hoz zá ad juk a pi ros pap -
ri kát (ki csit túl pi rít juk a hagy mát). A tep sit ki ken jük a pi ros pap ri kás
hagy má val és be le mor zsol juk a fõtt bur go nyás masszát. 

Sztra pacs ka 
Hoz zá va lók: 1 kg krump li, 1 to jás, 5 dkg
zsír, kb. 40-50 dkg liszt, 15 dkg juh tú ró,
0,5 l tej föl  
El ké szí té se: A há mo zott bur go nyát nyer -
sen, fi no man meg re szel jük, hoz zá ke ve -
rünk 2 dkg lan gyos zsírt, 1 egész to jást és
annyi lisz tet, hogy ren des ke mény sé gû
ga lus ka tész tát kap junk. Vi ze zett desz ká -
ról kés sel, bõ sós víz be apró ga lus ká kat
vag da lunk és kb. 15 per cig fõz zük. Víz bõl 
ki szed ve me leg víz zel le öb lít jük, és for ró zsír ba tesszük. Az el mor zsolt
juh tú ró val össze ke ver jük és tej föl lel meg lo csol juk. Ké szít het jük túró
he lyett pi rí tott ká posz tá val is, mint a ká posz tás tész tát. A ga lus ka ké szí -
té sé vel gyor san dol goz zunk, kü lön ben meg bar nul. A tú ró hoz sült sza -
lon na is na gyon fi nom. Szép sor ba rak juk, so ron ként le önt jük tej föl lel,
hagy más-pap ri kás olaj jal és tá lal juk. 
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Szlo vák fo nott ka lács
(ma gas ol da lú gáz tep si hez)  

Hoz zá va lók: Tész ta: 90 dkg liszt, 9 dkg
élesz tõ, ki csi só, 4-5 dl tej, 10 dkg por cu -
kor, 3 ek. ét olaj, 3 to jás fel vert hab ja
Krém: 1 l tej ben meg fõ zünk 2 ta sak cso -
ko lá dé pu din got. Még me le gen hoz zá ke -
ve rünk egy Rama mar ga rint, 25 dkg cuk -
rot és 4 ek. ka ka ót.  
El ké szí té se: Elõ ször a kré met ké szít jük
el. A tész ta hoz zá va ló kat össze gyúr juk,
6 gom bó cot ké szí tünk és hagy juk meg kel ni. A meg kelt gom bó co kat
egyen ként ki so dor juk kb. 20-40 cm tég la lap ra (a tep si mé re té hez iga zít -
va) és meg ken jük a pu din gos töl te lék kel (a pu din got is 6 egyen lõ rész re
oszt juk). A meg kent tég la la po kat ket te sé vel fel csa var juk, így 3 rúd lesz
be lõ le, me lye ket a tep si be fek te tünk. A 3 to jás sár gá ját 3 ek. ét olaj jal el -
ke ver jük, ez zel a ru da kat jól be ken jük. Ad dig süt jük, míg gyö nyö rû fé -
nyes lesz a te te je.

Re cep tek Bi kal ról

Ster ner Gás pár né:
Re isz – /né met étel/
Gyûj töt te: Zám bó Krisz ti án 7.
osztályos ta nu ló

Ser tés com bot, sár ga ré pát apró koc -
kák ra vá gunk, sok pet re zse lyem zöl -
det ap rí tunk bele, só val, bors sal íze -
sít jük, majd víz be fedõ alatt fé lig
meg fõz zük. Eköz ben rizst pi rí tunk,össze ke ver jük, a fé lig fõtt hús sal és
az egé szet kész re fõz zük. A kész ételt ki zsí ro zott kug lóf for má ba
tesszük, majd tál ra önt jük és így tesszük az asz tal ra.
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id. Val ki Ala jos né:
Dampfk lész – /né met étel/
Gyûj töt te: Bar tos Mó ni ka, Sza bó Ág nes 7. osz tá lyos ta nu lók

Fél ki lo gramm liszt bõl 1 to jás sal kelt tész tát ké szí tünk. Ha meg kelt, ujj -
nyi vas tag ságú ra nyújt juk, fánk szag ga tó val fán ko kat szag ga tunk be lõ -
le. Ha az aláb bi ak ban el ké szí tett ká posz ta forr ni kezd, a fán ko kat rá he -
lyez zük. Egy hagy mát ap ró ra vá gunk, majd egy nagy lá bas ban zsí ron
meg pi rít juk. Kö rül be lül 1 ki lo gramm sa va nyú ká posz tát adunk hoz zá,
majd az egé szet össze ke ver jük és el te rít jük az edény al ján. Õrölt pap ri -
ká val meg hint jük, víz zel fel en ged jük és fedõ alatt for rá sig me le gít jük.
Ami kor a fán kok rá ke rül nek a ká posz tá ra, a fa ze kat egy tál lal be bo rít -
juk, hogy több gõz le gyen és eb ben a gom bóc jó pu há ra meg fõ hes sen.
Kö rül be lül fél órá ig fõz zük még las sú tûz nél. Tá la lás kor tej föl lel lo -
csol juk. 

Ta kács Já nos né:
„Ku ko ri ca pró sza” /fel vi dé ki böj ti ele del/
Gyûj töt te: Hild Ág nes 7. osz tá lyos ta nu ló

Ku ko ri ca da rát meg szi tál juk, és a szi tált liszt -
bõl kö rül be lül fél ki ló nyit 1 li ter tej jel le for -
rá zunk. 15 per cig áll ni hagy juk. Ezu tán csi -
pet nyi sót, 2 to jást, íz lés sze rint cuk rot, 1 deci 
ét ola jat vagy 5 deka va jat ke ver jünk hoz zá.
Ki vaj azott tep si be pi ros ra süt jük. Tá la lás kor sós tej föl lel lo csol juk.

Fel ler Hen rik né:
Cu kor ré pás kö ret
Gyûj töt te: Fel ler Ju dit 5. osz tá lyos ta nu ló

Egy hagy mát ke vés zsí ron üve ges re pi rí tunk, majd a tûz rõl le vé ve pi -
ros pap ri ká val meg hint jük. Kö rül be lül fél kiló krump lit, fél kiló cu kor -
ré pát meg há mo zunk, apró koc kák ra vág juk és hoz zá ad juk a pi rí tott
hagy má hoz. Ke vés víz zel fel en ged jük, majd fedõ alatt pu há ra fõz zük az 
egé szet. Édes kés ízû kö re tet ka punk. Tá lal hat juk sült kol básszal vagy
to jás rán tot tá val.
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Re cep tek Má gocs ról

Ju ri sits Jó zsef né - Fel vi dé ki re cep tek
édes anyám tól:

Sa va nyú bab le ves
Hús men tes édes-sa va nyú étel

Hoz zá va lók: fél kg. bab, 1 kö ze pes fej
hagy ma, ba bér le vél, só, 2 evõ ka nál liszt,
zsír, vagy olaj, 2-3 dl. tej, cu kor, ecet

Fél kiló jól át mo sott ba bot fel tesszük víz ben fõni. 
Be le te szünk egy kö ze pes fej hagy mát ka ri ká ra vág va és egy ba bér le ve -
let. Nem fû sze rez zük, mert a bab sós víz ben ké sõbb fõ meg. 
Ami kor meg pu hult a bab, te szünk bele sót, majd el ké szít jük 2 evõ ka nál
liszt tel a rán tást. 
Ami kor a liszt a zsi ra dék ban arany bar ná ra sült le vesszük a tûz rõl és
egy kis ide ig hagy juk hûl ni, majd te szünk bele tört pap ri kát. Ezu tán fel -
önt jük a rán tást kb. 2-3 dl tej jel. 
Ezt a rán tást a for rás ban lévõ le ves hez ad juk és ke ver ge tés köz ben szé -
pen be sû rít jük.
Ezu tán te szünk bele kb. fél evõ ka nál cuk rot. Né hány per cig for ral juk,
majd le vesszük a tûz rõl és hûl ni hagy juk 5-10 per cig. Ezt kö ve tõ en ke -
rül bele az ecet. 
Az ece tet egy me rõ ka nál ba tesszük, majd a le ves be óva to san be le me rít -
ve ve szünk hoz zá ke vés le vest. Ez zel ki csit össze for gat va, fo lya ma to -
san ada gol juk az ece tes le vest a fa zék ban lévõ le ves hez. Ez azért fon tos, 
mert az ecet össze kap hat ja a le ves ben a te jet. A cu kor és az ecet he lyes
ará nyá nak a meg ta lá lá sa csak kós to lás sal le het sé ges. Több szö ri kós to -
lás után le het cu kor, il let ve ecet hoz zá a dá sá val el ta lál ni az íz lé sünk nek
meg fe le lõ ízt.
Ak kor fi nom a le ves, ha meg fe le lõ sû rû sé gû.
Anyu kám min dig krump lis po gá csát sü tött hoz zá, amit a le ves sel együtt 
et tünk. Ha nincs po gá csa, ak kor ke nye ret szol gá lunk fel hoz zá.
Tar tal mas és na gyon fi nom le ves. Ma nap ság én a ba bot elõ ször szó da -
bi kar bó nás víz ben elõ fõ zöm né hány per cig, majd le ön töm róla ezt a vi -
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zet és friss víz zel ra kom fel is mét. Ez azok nak aján lott, akik nek a gyom -
ra, emész tõ rend sze re nem bír ja a bab okoz ta meg ter he lést.

Disz nó vá gá si sült vér

A vért for ró víz be tesszük és meg -
fõz zük só nél kül. Ak kor van ké -
szen, ha a szét vá gott da ra bok kö ze -
pe nem pi ros, ha nem bar na.
Pör költ ala pot ké szí tünk egy ser pe -
nyõ be. A hagy mát ka ri ká ra vág va
bõ zsi ra dék ban meg süt jük. Ami kor
ki csit ki hûlt tört pap ri ká val meg -
szór juk, majd be le tesszük a koc ká ra vá gott fõtt vért. 
Azért kell a bõ zsi ra dék, mert a vér na gyon szá raz. Ha ke vés a zsír, ak -
kor na gyon össze tö rik.
Óva to san össze ke ver jük, sóz zuk, ve ge táz zuk, bor soz zuk, ma jo rán nát
te szünk rá. Íz lés sze rint tört erõs pap ri ká val is meg szór hat juk. 
Jól át süt jük, több ször kós tol juk, és en nek meg fe le lõ en íze sít jük újra. 
Sa va nyú ubor ká val, friss ro po gós ke nyér rel kí nál juk disz nó vá gás reg -
ge lén.

Schusz ter Pé ter né:

Krump li flut ta

Krump lit ka ri ká ra vág juk, sós víz -
ben meg fõz zük. A vi zet le önt jük/
ki csi ma rad/. Krump li nyo mó val
össze tör jük. Liszt, amennyit fel vesz 
és to jás. Kö ze pes lágy ságú ra össze -
ál lít juk. Evõ ka nál lal for ró olaj ban
szag gat juk.
Tá la lás kor Be fõt tet vagy pa ra di csom már tást adunk hoz zá. 
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Job bágy La jos né:

La ko dal mas ke nyér

Hoz zá va lók: 1 kg. liszt, 1 cit rom héja, 5 dkg
élesz tõ, tej ben cu kor ral fel fut tat va, 3 to jás
sár gá ja, 15 dkg por cu kor, 15 dkg mar ga rin,
15- 20 db. édes ke, 1 kk só, ke vés sáf rány, 2 cs. va ní li ás cu kor

A fel fut tatott élesz tõt be le tesszük a liszt be, ami be be le tet tük a cit rom hé -
ját. A to jás sár gá ját ki ke ver jük a por cu kor ral, majd hoz zá ad juk a mar ga -
rint, ami vel szin tén si má ra ke ver jük. Az édes két ke vés tej ben fel old juk,
mely hez sót és sáf rányt te szünk, vé gén be le tesszük a va ní li ás cuk ro kat.

A hoz zá va ló kat jól össze gyúr juk, ke lesz te ni hagy juk.  A tep si be (ka -
csas ütõ) pa pírt te szünk, a ke lesz tett tész tát ke nyér for má ra alakítjuk.

A tész ta te te jét egy fel vert to jás sal meg ken jük, 175-180 C-on meg -
süt jük. A te te jét le ta kar juk, hogy ne égjen meg.

Pad li zsán krém (Er dé lyi re cept)
Glöck ler né Var ga Mag dol na édes any ja re cept je alap ján

Pad li zsán krém

4 kg. pad li zsánt sü tõ ben meg kell süt ni, utá na hi deg
víz be ten ni, meg há moz ni, fel koc káz va össze fõz ni a
kö vet ke zõ le csó alap pal: 

2 kg. pa ra di csom pap ri kát, 2 kg. sár ga hú sú pap ri kát, 1-2 csí põs pap ri kát, 
1 li ter ét ola jat, 1 ba bér le ve let, 0,5 kg. hagy mát meg dinsz tel jük, hoz zá
adunk 2 dl. pa ra di csom le vet, íz lés sze rint sót, borst te szünk hoz zá és
egé szet át passzí roz zuk.
Fel for ral juk, 1 kk. sza li cilt adunk hoz zá és for rón üve gek be tölt jük, te -
te jé re ét ola jat te szünk, le zár va szá raz dunszt ban hagy juk ki hûl ni.

A ka len dá ri um ban a  re cept gyûj te mény meg je -
le né se a  „Nem ze dé kek ér té ke – Ér té kes nem ze -
dé kek – NEMZEDÉKEK -17-0031 – Utak és hi -
dak nem ze dé kek kö zött” pá lyá zat tá mo ga tá sá -
val va ló sult meg.
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