
IV. Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap
Im már ne gye dik al ka lom mal ke rült meg -
ren de zés re a Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap,
mely nek idén Me ké nyes biz to sí tot ta a tö -
ké le tes hely színt a köz ség ár nyé kot adó
fái alatt a re kord mennyi sé gû ér dek lõ dõ -
nek.

A dél elõtt fo lya mán már több fõ zõ csa -
pat is be le fo gott az elõ ké szü le tek be,
ugyan is a Fõ zõ ver seny zsû ri tag ja i nak ki -
éle sí tett íz le lõ bim bói dél után már na gyon
vár ták, hogy meg kós tol has sák a vál to za -
tos ételeket. 

A Bi ka li- Egy há zas ko zá ri Ál ta lá nos Is -
ko la ro bo ti ka szak kö re ér de kes be mu ta tót
tar tott a Lego robotokkal.

A Ka pos- hegy há ti Na túr park káp rá za -
tos fo tó ki ál lí tá sá ról át sé tál hat tak az ér dek -
lõ dõk a Te le ház ba Tóth At ti lá né Sza lay
Ág nes bá mu la tos fest mény ki ál lí tá sá ra.
Ezek bõl a fest mé nyek bõl fel aján lás ra ke -
rült egy darab, melyet tom bo la tárgy ként
sorsoltunk ki. 

A he lyi áru sok sa ját ké szí té sû ter mé ke i -
ket bo csát ot ták áru ba és meg te kin tés re.
Fo lya ma to san ér kez tek a kí ván csi né zõk,
akik már részt ve het tek az egész ség sá tor
kí nál ta zöld ség- gyü mölcs kós to lás ban,
meg néz het ték a gyógy nö vé nye ket, meg -
mé ret het ték a vér nyo má su kat és vér cu kor -
szint jü ket. Mel let tük a sa ját ké szí té sû sü te -
mé nyek vár tak a kós to lás ra és a sza va zás -

ra. A „Ci põs do boz cse re bör ze” asz ta lá ra
érkeztek a felajánlott csomagok, ame lyek
végül szét osz tás ra kerültek.

A gye re kek sport fog lal ko zá so kon, népi 
já té ko kon, me se ve tél ke dõn és kéz mû ves
prog ra mon, a csa lá dok pe dig Csa lá di fo tó -
ver se nyen vehettek részt. 

Az ese mény meg nyi tá sa ként a Má go -
csi If jú sá gi Fú vós ze ne kar vet te bir tok ba a
szín pa dot ze nés mû so rá val, õket kö vet te
az „Akik re büsz kék va gyunk” prog ram,
ahol a há zi gaz da Lász ló- Le ge di Já nos né
volt, a ven dé gek pe dig: Tóth At ti lá né Sza -
lay Ág nes, Dravecz Isván és Peter Jansen
voltak.

Az Öt pró ba, mint min den év ben, idén is 
nagy si kert ara tott. Nem csak a négy csa pat 
tagjai, a né zõk is jót ne vet tek a vic ces fel -
ada to kon.

Lacz kó Ka ro li na és De csi Csa ba éne kes 
duó mû so ra után a Má go csi Nyug dí jas Kó -
rus bo hó kás elõ a dás sal ka cag tat ta a né zõ -
ket. Utá nuk jöt tek a gye re kek, akik a más -
na pi Anyák nap ja al kal má ból kö szönt öt ték 
a meg je lent édes anyá kat, a fi a ta lok és a
Pol gár mes ter Úr pe dig szé kely vic cek kel
szó ra koz tat ták a közönséget, majd el bû vö -
lõ tán cos be mu ta tó val ör ven dez tet tek a
Má go csi Bok ré ta Óvo da kis cse me téi. Ez a 
blokk vé gül a két helyi holland lakos éne -
kes- zenés produkciójával fejezõdött be.

Ki sor so lás ra ke rül tek a tom bo la tár gyak 
a ren dez vé nyen re giszt rá ló részt ve võk kö -
zött, me lye ket he lyi ek és el szár ma zot tak
fel aján lá sá nak köszönhettünk.

A szí nes prog ra mok le zá rá sa ként meg -
tar tott ered mény hir de té sen ki osz tás ra ke -
rült a sok-sok em lék lap, ok le vél és kupa,
vé gül a Hap py Hens Nagy haj má si Co unt ry 
Tánc cso port zá ró mû so ra vé gén egy kö -
zön ség tánc ra in vi tál ta a lel kes ér dek lõ dõ -
ket, akik nek még ma radt ere je a hosszú, de
rend kí vül ese mény dús nap után, amelyen
minden korosztály jól érezhette magát. 

Sze ret nénk meg kö szön ni a ren dez -
vényt le bo nyo lí tó csa pat nak, akik ki vá ló ra 
vizs gáz tak szer ve zés bõl és le he tõ vé tet ték, 
hogy idén is re me kül érez hes se ma gát
min den ki. Kö szö net a hát tér mun ká sok -
nak, a fel lé põk nek és fel ké szí tõ ik nek, áru -
sa ink nak. Kö szö net azok nak, akik bár mi -
lyen mó don részt vet tek ab ban a mun ká -
ban, ami vel õriz het jük, fenn tart hat juk a
he lyi ha gyo má nyo kat és él ményt sze rez -
het tünk a nap fo lya mán a meg je len tek nek.
Min den lel kes ér dek lõ dõ nek kö szön jük a
rész vé telt és a vissza jel zést. A szer ve zõ
csa pat ne vé ben is re mél jük, Min den ki jól
érez te ma gát annyira, hogy jövõre is
velünk tartson egy újabb ha gyo mány õr zõ
Mikrotérségi Családi Napon, Bikalon.
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Ta nul jon szak mát,
érett sé giz zen hely ben!

 
 A PSZC Sás di Ven dég lá tó ipa ri Szak kö zép is ko lá ja a 
2018-2019-es  tan év ben újra in dít ja Szo ci á lis gon do -
zó és ápo ló szak kép zé sét Má go cson.

A fel nõtt ok ta tás ra azok je lent ke zé sét vár juk, akik
be tölt öt ték 16. élet évü ket, és ma xi mum egy, nap pa li
rend sze rû ok ta tás ke re té ben szer zett szak má juk van,
vagy el vé gez ték a kö zép is ko la 10. év fo lya mát. Je lent -
kez ni le het érett sé gi vel, vagy akár dip lo má val ren del -
ke zõk nek is, kor ha tár tól füg get le nül.

A szak kép zés 2 éves, esti mun ka ren dû, heti 3 na pos ok ta tás sal, mely bõl
két nap dél után a szak mai el mé let ok ta tá sa, egy nap a gya kor lat. A gya kor lat
idõ sza ká ra ta nu ló szer zõ dés és bé re zés jár. Itt a ta nu ló mun ka he lyi kö rül mé -
nyek kö zött sa já tít hat ja el a szak ma gya kor la ti fo gá sa it. A gya kor la ti kép zõ hely
akár a je len le gi mun ka hely is le het!

Sás di hely szí nen ter vez zük 2 éves sza kács, va la mint 2 éves érett sé gi re
fel ké szí tõ osz tály in dí tá sát is. 

Sza kács szak ké pe sí tés re a je lent ke zé si fel té te lek meg egyez nek a szo ci á lis
gon do zó és ápo ló szak kép zés nél le ír tak kal. Itt heti egy dél után a szak mai el mé -
let ok ta tá sa, két nap a gya kor lat.

Érett sé git adó kép zés re azok je lent kez het nek, akik már ren del kez nek egy
szak má val. 

Az osz tá lyo kat meg fe le lõ lét szá mú je lent ke zõ ese tén tud juk in dí ta ni. A kép -
zés min den eset ben tan díj men tes, di ák iga zol vány igé nyel he tõ!
Je lent kez ni le het ema il-en, pos tai úton vagy sze mé lye sen, va la mint to váb bi tá -
jé koz ta tás kér he tõ hét köz na po kon 9-16 órá ig az aláb bi te le fon szá mo kon: ve ze -
té kes: 06-72/475-430, mo bil: 06-70/3992-820, 06-70/3992-821, pos ta cím:
7370 Sásd, Kos suth La jos u. 2., E-ma il cí münk: szak ko zep.sasd@gma il.com
Sze mé lyes be i rat ko zás le he tõ sé ge: Má go csi Könyv tár, nyit va tar tá si idõ ben,
7342 Má gocs, Sza bad ság u. 7., PSZC Sás di Ven dég lá tó ipa ri Szak kö zép is ko lá -
já ban, 7370 Sásd, Kos suth La jos u.2., hét fõ-pén tek 9-16 órá ig

Pá lyá za ti hí re ink
A Mik ro tér sé gi Unió mun ka szer ve ze -
te meg ala ku lá sa óta fog lal ko zik pá -
lyá za tí rás sal és pá lyá za ti prog ra mok
meg va ló sí tá sá val.  Az el múlt idõ szak -
ban több nyer tes pá lyá zat ról is kap -
tunk ér te sí tést, né hány pro jekt ese té -
ben már a meg va ló sí tá si sza kasz is le -
zá rult és si ke re sen el szá mol tunk.
Örö münk re szol gál, hogy egy re több
sze mé lyes meg ke re sést is ka punk, és
már ma gán sze mé lyek nek is ad tunk
be pá lyá za to kat.

Meg va ló sí tott, le zárt pá lyá za tok:
• Nagy haj má si Sport Egye sü let mû kö dé si 

tá mo ga tá sa 
• A nem ze ti ér té kek és hun ga ri ku mok

gyûj té sé nek, nép sze rû sí té sé nek tá mo -
ga tá sa - Észak- Hegy há ti Táj egy sé gi Ér -
ték tár lét re ho zá sa 

• Nem ze dé kek ér té ke- ér té kes nem ze dé -
kek- Utak és hi dak nem ze dé kek kö zött – 
Nyug dí ja sok Egye sü le te Má gocs

Nyer tes, fo lya mat ban levõ pá lyá za tok:
• 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 – Nagy haj más, Al só -
mo cso lád, Me ké nyes

• Kö zös sé gi in ter net hoz zá fé ré si pon tok
fej lesz té se, szol gál ta tá si port fó li ó juk
bõ ví té se- Di gi tá lis Jó lét Prog ram Pon -
tok fej lesz té se- Nagy haj más

• 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- „Kö zö sen él he tõbb la kó kör nye ze -
tün kért, min den nap ja in kért” Má go cson

• Le rom lott vá ro si te rü le tek re ha bi li tá ci ó -
ja- Él he tõbb la kó kör nye ze tün kért Má -
go cson

Be adott, el bí rá lás alatt álló
pá lyá za tok:
• A Nagy haj má si Táj ház fû tés kor sze rû sí -

té se, 3 nap ra for gós mi nõ sí té sû fa lu si
szál lás hely ki ala kí tá sa 

• Val lá si, ke gye le ti és kö zös sé gi ren del te -
té sû in gat la nok, esz kö zök re ha bi li tá ci ó -

ja és fej lesz té se: a Nagy haj má si ra va ta -
lo zó épü let kül sõ fel újí tá sa – a Má go csi
Ró mai ka to li kus te me tõ kör be ke rí té se, a 
meké nye si ját szó tér fel újí tá sa, szab vá -
nyo sí tá sa, bõ ví té se, a meké nye si pap lak
fel újí tá sa, Kö zös sé gi Szín tér, Táj ház ki -
ala kí tá sa

• Észak–Hegy há ti Mik ro tér sé gi ha gyo -
mány õr zõ te ma ti kus tá bor

• A köz ren det, köz le ke dés- és köz biz ton -
sá got leg in kább ja ví tó, he lyi prog ra mok 
és fej lesz té sek-Nagy haj más köz le ke -
dés biz ton sá gá nak nö ve lé se – Me ké nyes 
köz biz ton sá gá ért

• Népi épí té sze ti em lé kek hely re ál lí tá sa
2018 – Nagy haj má si Táj ház te tõ cse ré je

Tér sé gi pá lyá za tok,
me lyek ben részt ve szünk:
• In teg rált tér sé gi gyer mek prog ra mok
• Össze fo gás ban az Észak- Hegy há tért
• Lé pés- Vál tás az Észak- Hegy há ti Mik -

ro tér ség ben

Új mun ka tár sunk be mu tat ko zik:

Ber ta  Kit ti

A nagy be tûs Élet-be lé pé sem kez de tén nem
Ma gyar or szá gon sze rez tem elsõ ta pasz ta la -
ta i mat. Ezál tal meg ta nul hat tam, kül föl dön
sem egy sze rû, tá vol az is me rõ sök tõl és a ha -
zám tól. Min den hol csak ide gen az em ber, itt
va gyok ott hon, itt sze ret ném se gí te ni és szí -
nes eb bé ten ni az em be rek éle tét. Nyi tott va -
gyok az új dol gok ra, kí ván csi an és lel ke sen
vá rom, hogy mit ta nul ha tok az új don sült kis
csa pa tom ban, ami vel se gít he tem a mik ro tér -
sé gi la ko sok min den nap ja it. 



ÉSZAK-HEGYHÁTI MIKROTÉRSÉG UNIO 3

Utak és hi dak nem ze dé kek kö zött
A Má go csi Nyug dí jas Egye sü let ál tal a

„Nem ze dé kek ér té ke – Ér té kes nem ze dé -
kek” címû, NEMZEDÉKEK -17-0031
jelû pá lyá za ti fel hí vás ra be adott „Utak és
hi dak nem ze dé kek kö zött” címû pro jek -
tünk si ker rel le zaj lott. A prog ram mal a fi a -
tal kor osz tály len dü le tét és az idõ sek ta -
pasz ta la tát is hasz no sít va a nem ze dé kek
együttmûködésének erõsítését céloztuk
meg. 

A pro jekt so rán sok ér de kes ese mény
va ló sult meg:

A prog ram nyi tó ta lál ko zó ját Me ké nye -
sen tar tot tuk, ahol a sze rep lõk meg is mer -

ked het tek egy más sal, il let ve a pá lyá za ti
prog ram mal. Ezen kí vül meg te kint het tük a 
Le ge di Há zat, a kö zös ebéd után fa lu sé tán
vet tünk részt, a he lyi fi a ta lok pedig
mûsorral is készültek az idõseknek.

A pro jekt so rán a nyug dí ja sok nak le he -
tõ sé gük nyílt el lá to gat ni az Al só mo cso lá di 
Fit ness park ba és ki pró bál ni a fel nõtt
játszótér eszközeit.

A kö zös sé gi mé dia hasz ná lat na gyik -
nak, pa pik nak mini tan fo lyam ál tal a nagy -
szü lõk szert te het tek olyan tu dás ra, mely a
tá vo labb lakó uno ká ik kal való kap cso lat -
tar tást könnyíti. 

A prog ram ban több pá lyá zat is meg hir -
de tés re ke rült. En nek ered mé nye ként el ké -
szült az egye sü let lo gó ja, me lyet a Bi ka li
tag is ko la Ro bo ti ka szak kö rö sei át ül tet tek
prog ra mo zás sal 3D-ben nyom tat ha tó vá. A
nagy szü lõk kel ké szí tett in ter júk ból sok
he lyi ér ték fel szín re ke rült, meg is mer het -
tünk élet sor so kat fel ele ve ní tés re ke rül tek
régi fa lu si já té kok és idõ töl té sek. Az

össze gyûj tött re cep te ket meg je len tet tük az 
Észak- Hegyháti Kalendáriumban, melyek 
a „hegyháti tudástárat” gazdagítják.

A prog ram zá rá sa ként a fi a ta lok és az
idõ sek egy kö zös dél utánt tölt het tek el a
„Kö zös al ko tó nap és ge ne rá ci ók ün ne -
pén”, ahol be mu ta tás ra ke rül tek a köl csö -
nös élet in ter júk, ki hir de tés re ke rül tek a pá -
lyá za ti ered mé nyek, majd az elõ a dá sok és
a kö zös ének lés után dr. Csi kay Erzsébet
elõadását hallhatták a vendégek.

El in dult a Lé pés-Vál tás az Észak Hegy há ton Eu ró pai Uni ós tá mo ga tás sal
zaj ló pro jekt, mely nek 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 (Al só mo cso lád, Bi kal, Kis va szar, Má gocs, 
Me ké nyes, Nagy haj más) élõk élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sát szol gál ják.

A bol do gu lás leg alap ve tõbb te rü le tei: egész ség, ér tel mes és gyü möl csö -
zõ mun ka, tar tal mas ki kap cso ló dás, ta nu lá si le he tõ ség, in ter net hez való
hoz zá fé rés és ez ál tal a könnyebb ügy in té zés le he tõ sé ge, a he lyi gaz da ság -
ban hasz nos és hasz nál ha tó is me re tek és tá mo ga tás. Eze ket a te rü le te ket
szeretnénk fejleszteni, ezeken hasznos programokat kínálni.

Az eh hez szük sé ges tu dás szint eme lé sét, a je len lé võ szo ci á lis hát rá nyok
le küz dé sét, az egész ség tu da tos ma ga tar tás erõ sí té sét, a te le pü lé sek nép es -
ség meg tar tó ké pes sé gé nek ja ví tá sát, a szek tor kö zi együtt mû kö dé sek
erõsítését szolgálják az egyes programelemek.

Né hány iz gal mas le he tõ ség: Ház tá ji ker té szet és gaz dál ko dás kép zés,
Ma gunk Ke nye rén Fó ru mok, a kis gyer me ke se ket se gí tõ te rá pi ás tor nák,
Kulcs em be rek klub ja, Se gí tõ Háló ko or di ná ci ós fó ru mok, nem ze ti sé gi kul -
tú rák nap jai, sport ág vá lasz tók, te ma ti kus sport na pok, egész ség fej lesz tõ
ren dez vé nyek, élet pá lya ta nács adás, pá lya vá lasz tás se gí té se, mun ka erõ- pi -
a ci térkép a foglalkoztatók és munkavállalók egymásra találásának se gí té -
sé re...

A pro jekt tel sze ret nénk hoz zá já rul ni a hely ben bol do gu lás hoz, a kö zös -
ség hez, te le pü lés hez, tér ség hez való kö tõ dés hez, me lyek ben he lyi men to -
rok lesz nek a se gí tõk, tá mo ga tók. Az idei év ben meg je lent Észak –Hegy há -
ti Ka len dá ri um tar tal maz za a rész le tes le írást, a prog ram ele mek rõl pe dig a
te le pü lé si to bor zó ren dez vé nye ken le het sze mé lyes in for má ci ót kap ni. Eze -
ket a ren dez vé nye ket ter ve ink sze rint 2018. szep tem ber és december között
tartjuk, melyrõl plakátokon keresztül is hírt adunk.

Tá bor a jövõ tech no ló gi á i nak 
be mu ta tá sá val

An nak ér de ké ben, hogy az ér dek lõ dõ, de hát rá nyos
hely ze tû gyer me kek se ma rad ja nak ki a le he tõ ség bõl
a csa lád anya gi hely ze te mi att, a szo ci á li san rá szo ru -
lók a rész vé te li díj tá mo ga tá sa ér de ké ben for dul hat -
nak a te le pü lé si ön kor mány za tok hoz!



Tár sa dal mi fel zár kóz ta tás pro jek tek Má go cson
Má gocs az elõ zõ év ben két fon tos, a tár sa dal mi fel zár kó zást, együtt mû kö dé sek erõ sí té sét, ké pes -
ség- és kész ség fej lesz tést, fon tos inf ra struk tú ra fej lesz té sei ele me ket is tar tal ma zó pá lyá za tot nyert
el Eu ró pai Uni ós forrásból:
• 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- Kö zö sen él he -

tõbb la kó kör nye ze tün kért, min den nap ja in kért Má go cson- TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 szá -
mú prog ram hoz 75 mil lió Ft értékben

• Le rom lott vá ro si te rü le tek re ha bi li tá ci ó ja- Él he tõbb la kó kör nye ze tün kért Má go cson-
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003 szá mú prog ram hoz 200 mil lió Ft ér ték ben
A pro jek tek cél ja a hát rá nyos hely ze tû (tar tó san mun ka nél kü li, ala csony is ko lai vég zett sé gû) la -

kos ság fi zi kai és tár sa dal mi ki re kesz tett sé gé nek, ki re kesz tõ dé sé nek csök ken té se, hosszú tá von en nek a hely zet nek a meg szün te té se,
az együtt mû kö dé sek gya ra pí tá sa, a kör nye zet szeb bé tétele, a szolgáltatások könnyebb elérésének biz to sí tá sa.

A prog ra mok egy más ra épül nek, az elsõ pro jekt már el in dult, az inf ra struk tú ra fej lesz té sek most van nak ter ve zés alatt. A meg va ló -
sí tás sok szí nû együtt mû kö dés ben tör té nik: A Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat Egye sü let vég zi a szo ci á lis mun kát, ami ma gá ban fog -
lal ja az érin tet tek kel való kap cso lat fel vé telt, egyé ni fej lesz té si ter vek el ké szí té sét, tá mo ga tást, krí zis ke ze lést, kö zös ség fej lesz tést,
Ezer mes ter Klub mûködtetését, Gyermek és ifjúsági Klubot.

A Ba ra nya Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal lát ja el a pro jekt me nedzs ment fel ada to kat. Az
Ala pít vány Al só mo cso lá dért iz gal mas klub so ro za tok kal, tré ning gel és ta nács adás sal kí -
ván hoz zá já rul ni a prog ram si ke ré hez: Hét köz na pi Prak ti kák, Ez csak ter mé sze tes
klub, Mun ka erõ- piaci tréning és tanácsadás.

A fõ pá lyá zó, Má gocs Vá ros Ön kor mány za ta drog pre ven ci ó val, a szom szé -
dok egy má sért moz ga lom nép sze rû sí té sé vel, él mény pe da gó gi ai tré nin gek -
kel, egész ség ügyi szû ré sek kel és egész ség na pok kal, an ti disz kri mi ná ci ós
tré ning gel kí ván ja megalapozni a hosszú távú pozitív változást.

Emel lett 3 szo ci á lis bér la kás ke rül ki ala kí tás ra, lét re jön egy nyi tott
kö zös sé gi tér, új jár da sza kasz épül a Dom bó vá ri úti szeg re gá tum és a
te le pü lés kö zött, jár dák és út sza ka szok vál nak szeb bé, aka dály men te -
seb bé a második program segítségével.
Az együtt mû kö dõk re mé lik, hogy na gyon so kan fog ják él vez ni a kö -
zö sen elért ered mé nye ket, és va ló ban el in dul a fel zár kó zás. 
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OKOS TÉRSÉG
Sok fé le do log ban ke res sük a vi dék

meg úju lá sát, jö võ jé nek ala ku lá sát. Fo lya -
ma to san dol go zunk a he lyi gaz da ság erõ sí -
té sé ért, fon tos nak gon dol juk a pá lya vá -
lasz tást, és a mun ká hoz se gí tõ kép zé se ket.
Dol go zunk azon, hogy több olyan prog -
ram, szol gál ta tás, ese mény va ló sul jon meg 
tér sé günk ben, ami táp lál ja a kötõdést, se -
gít az itt maradásban, itthon bol do gu lás -
ban.

Még is van egy olyan te rü let, ami biz to -
san a jövõ gaz da sá gá nak és min den na pi
éle tünk nek is egyik leg ko mo lyabb be fo -
lyá so ló ja lesz. Nem vé let len, hogy már ed -
dig is több ször le he tett hal la ni a Smart City 

(Okos vá ros) Smart Vil la ge (Okos falu) ki -
fe je zé se ket, melyek a jövõbe mutatnak.

El kez dõ dött a vi dék di gi ta li zá ci ó ja, a
di gi tá lis tech ni kai meg ol dá sok és szol gál -
ta tá sok el ter je dé se az ott ho nok ban, és biz -
to san a kö zel jö võ ben el ter jed nek a mo dern 
tech ni ká val mû köd te tett meg ol dá sok ház -
tá ji gaz da sá gok ban, gaz da ság ban és köz -
élet ben, így a vidéki életminõség fej lõ dé -
sét is befolyásolni fogják.

Utá na kul lo gunk en nek a fo lya mat nak,
vagy elé be me gyünk és pró bá lunk el sõk
kö zött élni a le he tõ sé gek kel, ki hasz nál ni
az újdondonságokat?

2016. de cem ber 7-én meg ala kult a Di -
gi tá lis Jövõ Te le pü lé si Há ló zat a Te le pü lé -
si Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge
kez de mé nye zé sé re Bu da örs és Al só mo -
cso lád rész vé te lé vel, ott fo gal maz ta meg
Gás pár Má tyás szak ér tõ a kö vet ke zõ ket:
„Az okos falu ké nyel mes sé te szi a vi dé ki
éle tet, idõt, pénzt és fel ada tot spó rol meg a
falu la kó i nak, csök ken ti a tá vol sá go kat,
nö ve li a le he tõ sé ge ket és ésszerûbbé teszi

a meglévõ erõ for rá -
sok fel hasz ná lást. 

Sze ret nénk, ha a 
mik ro tér ség is csat -
la koz hat na eh hez a
fo lya mat hoz és

konk rét te rü le te ken is to vább tud nánk lép -
ni. A Di gi tá lis Jó lét Prog ram ban mind -
egyik te le pü lé sünk si ker rel pá lyá zott, így a 
kö zel jö võ tõl mo dern eszközök, min den ki
szá má ra el ér he tõ szé les sá vú in ter net és
men to rok fog ják se gí te ni, hogy a jövõ
tech no ló gi á ja se gít sen a min den na pi ügy -
in té zés ben. A kö vet ke zõ lé pés an nak vé -
gig gon do lá sa, hogy mely to váb bi te rü le te -
ken le het ne a jövõ tech no ló gi á it hely be
hoz ni, az „okos” meg ol dá so kat min den te -
rü le ten job ban kihasználni (oktatás, ener -
gia fel hasz ná lás, közlekedés, gazdaság,
szó ra ko zás). Ehhez keresünk partnereket.

A tér sé gi ügye ink kö vet ke zõ be szél ge tõ 
köre (TÜKÖR) ezt a té mát sze ret né kö rül -
jár ni. Jú ni us 7-én a Mik ro tér sé gi Iro dá ba
vár juk mind azo kat, aki ket ér de kel nek az
okos le he tõ sé gek, öt le tük van, szí ve sen
dol goz ná nak ve lünk a fen ti cé lért: le gyünk 
az elsõk között az OKOS térségek so rá -
ban.
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