IV. Mikrotérségi Családi Nap
Immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Mikrotérségi Családi Nap,
melynek idén Mekényes biztosította a tökéletes helyszínt a község árnyékot adó
fái alatt a rekord mennyiségû érdeklõdõnek.
A délelõtt folyamán már több fõzõcsapat is belefogott az elõkészületekbe,
ugyanis a Fõzõverseny zsûri tagjainak kiélesített ízlelõbimbói délután már nagyon
várták, hogy megkóstolhassák a változatos ételeket.

ra. A „Cipõs doboz cserebörze” asztalára
érkeztek a felajánlott csomagok, amelyek
végül szétosztásra kerültek.
A gyerekek sportfoglalkozásokon, népi
játékokon, mesevetélkedõn és kézmûves
programon, a családok pedig Családi fotóversenyen vehettek részt.
Az esemény megnyitásaként a Mágocsi Ifjúsági Fúvószenekar vette birtokba a
színpadot zenés mûsorával, õket követte
az „Akikre büszkék vagyunk” program,
A Bikali- Egyházaskozári Általános Is- ahol a házigazda László- Legedi Jánosné
kola robotika szakköre érdekes bemutatót volt, a vendégek pedig: Tóth Attiláné Szalay Ágnes, Dravecz Isván és Peter Jansen
tartott a Lego robotokkal.
A Kapos- hegyháti Natúrpark kápráza- voltak.
tos fotókiállításáról átsétálhattak az érdeklõdõk a Teleházba Tóth Attiláné Szalay
Ágnes bámulatos festménykiállítására.
Ezekbõl a festményekbõl felajánlásra került egy darab, melyet tombolatárgyként
sorsoltunk ki.
A helyi árusok saját készítésû termékeiket bocsátották áruba és megtekintésre.
Az Ötpróba, mint minden évben, idén is
Folyamatosan érkeztek a kíváncsi nézõk, nagy sikert aratott. Nem csak a négy csapat
akik már részt vehettek az egészségsátor tagjai, a nézõk is jót nevettek a vicces felkínálta zöldség- gyümölcskóstolásban, adatokon.
megnézhették a gyógynövényeket, megLaczkó Karolina és Decsi Csaba énekes
mérethették a vérnyomásukat és vércukor- duó mûsora után a Mágocsi Nyugdíjas Kószintjüket. Mellettük a saját készítésû süte- rus bohókás elõadással kacagtatta a nézõmények vártak a kóstolásra és a szavazás- ket. Utánuk jöttek a gyerekek, akik a másnapi Anyák napja alkalmából köszöntötték
a megjelent édesanyákat, a fiatalok és a
Polgármester Úr pedig székely viccekkel
szórakoztatták a közönséget, majd elbûvölõ táncos bemutatóval örvendeztettek a
Mágocsi Bokréta Óvoda kis csemetéi. Ez a
blokk végül a két helyi holland lakos énekes- zenés produkciójával fejezõdött be.

Kisorsolásra kerültek a tombolatárgyak
a rendezvényen regisztráló résztvevõk között, melyeket helyiek és elszármazottak
felajánlásának köszönhettünk.

A színes programok lezárásaként megtartott eredményhirdetésen kiosztásra került a sok-sok emléklap, oklevél és kupa,
végül a Happy Hens Nagyhajmási Country
Tánccsoport zárómûsora végén egy közönségtáncra invitálta a lelkes érdeklõdõket, akiknek még maradt ereje a hosszú, de
rendkívül eseménydús nap után, amelyen
minden korosztály jól érezhette magát.
Szeretnénk megköszönni a rendezvényt lebonyolító csapatnak, akik kiválóra
vizsgáztak szervezésbõl és lehetõvé tették,
hogy idén is remekül érezhesse magát
mindenki. Köszönet a háttérmunkásoknak, a fellépõknek és felkészítõiknek, árusainknak. Köszönet azoknak, akik bármilyen módon részt vettek abban a munkában, amivel õrizhetjük, fenntarthatjuk a
helyi hagyományokat és élményt szerezhettünk a nap folyamán a megjelenteknek.
Minden lelkes érdeklõdõnek köszönjük a
részvételt és a visszajelzést. A szervezõ
csapat nevében is reméljük, Mindenki jól
érezte magát annyira, hogy jövõre is
velünk tartson egy újabb hagyományõrzõ
Mikrotérségi Családi Napon, Bikalon.
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Tanuljon szakmát,
érettségizzen helyben!
A PSZC Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskolája a
2018-2019-es tanévben újra indítja Szociális gondozó és ápoló szakképzését Mágocson.
A felnõttoktatásra azok jelentkezését várjuk, akik
betöltötték 16. életévüket, és maximum egy, nappali
rendszerû oktatás keretében szerzett szakmájuk van,
vagy elvégezték a középiskola 10. évfolyamát. Jelentkezni lehet érettségivel, vagy akár diplomával rendelkezõknek is, korhatártól függetlenül.
A szakképzés 2 éves, esti munkarendû, heti 3 napos oktatással, melybõl
két nap délután a szakmai elmélet oktatása, egy nap a gyakorlat. A gyakorlat
idõszakára tanulószerzõdés és bérezés jár. Itt a tanuló munkahelyi körülmények között sajátíthatja el a szakma gyakorlati fogásait. A gyakorlati képzõhely
akár a jelenlegi munkahely is lehet!
Sásdi helyszínen tervezzük 2 éves szakács, valamint 2 éves érettségire
felkészítõ osztály indítását is.
Szakács szakképesítésre a jelentkezési feltételek megegyeznek a szociális
gondozó és ápoló szakképzésnél leírtakkal. Itt heti egy délután a szakmai elmélet oktatása, két nap a gyakorlat.
Érettségit adó képzésre azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek egy
szakmával.
Az osztályokat megfelelõ létszámú jelentkezõ esetén tudjuk indítani. A képzés minden esetben tandíjmentes, diákigazolvány igényelhetõ!
Jelentkezni lehet email-en, postai úton vagy személyesen, valamint további tájékoztatás kérhetõ hétköznapokon 9-16 óráig az alábbi telefonszámokon: vezetékes: 06-72/475-430, mobil: 06-70/3992-820, 06-70/3992-821, postacím:
7370 Sásd, Kossuth Lajos u. 2., E-mail címünk: szakkozep.sasd@gmail.com
Személyes beiratkozás lehetõsége: Mágocsi Könyvtár, nyitvatartási idõben,
7342 Mágocs, Szabadság u. 7., PSZC Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskolájában, 7370 Sásd, Kossuth Lajos u.2., hétfõ-péntek 9-16 óráig

Új munkatársunk bemutatkozik:

Berta Kitti

A nagybetûs Élet-be lépésem kezdetén nem
Magyarországon szereztem elsõ tapasztalataimat. Ezáltal megtanulhattam, külföldön
sem egyszerû, távol az ismerõsöktõl és a hazámtól. Mindenhol csak idegen az ember, itt
vagyok otthon, itt szeretném segíteni és színesebbé tenni az emberek életét. Nyitott vagyok az új dolgokra, kíváncsian és lelkesen
várom, hogy mit tanulhatok az újdonsült kis
csapatomban, amivel segíthetem a mikrotérségi lakosok mindennapjait.

Pályázati híreink
ja és fejlesztése: a Nagyhajmási ravataNyertes, folyamatban levõ pályázatok:
lozó épület külsõ felújítása – a Mágocsi
• Külterületi helyi közutak fejlesztése és
Római katolikus temetõ körbekerítése, a
önkormányzati utak kezelését biztosító
mekényesi játszótér felújítása, szabvágépek beszerzése – Nagyhajmás, Alsónyosítása, bõvítése, a mekényesi paplak
mocsolád, Mekényes
felújítása, Közösségi Színtér, Tájház ki• Közösségi internet hozzáférési pontok
alakítása
fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk
bõvítése- Digitális Jólét Program Pon- • Észak–Hegyháti Mikrotérségi hagyományõrzõ tematikus tábor
tok fejlesztése- Nagyhajmás
• A társadalmi együttmûködés erõsítését • A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok
szolgáló helyi szintû komplex prograés fejlesztések-Nagyhajmás közlekemok- „Közösen élhetõbb lakókörnyezedésbiztonságának növelése – Mekényes
tünkért, mindennapjainkért” Mágocson
közbiztonságáért
• Leromlott városi területek rehabilitációMegvalósított, lezárt pályázatok:
ja- Élhetõbb lakókörnyezetünkért Má- • Népi építészeti emlékek helyreállítása
• Nagyhajmási Sport Egyesület mûködési
2018 – Nagyhajmási Tájház tetõcseréje
gocson
támogatása
• A nemzeti értékek és hungarikumok Beadott, elbírálás alatt álló
Térségi pályázatok,
gyûjtésének, népszerûsítésének támo- pályázatok:
melyekben részt veszünk:
gatása - Észak- Hegyháti Tájegységi Ér- • A Nagyhajmási Tájház fûtéskorszerûsí- • Integrált térségi gyermekprogramok
téktár létrehozása
tése, 3 napraforgós minõsítésû falusi • Összefogásban az Észak- Hegyhátért
• Nemzedékek értéke- értékes nemzedé• Lépés- Váltás az Észak- Hegyháti Mikszálláshely kialakítása
kek- Utak és hidak nemzedékek között – • Vallási, kegyeleti és közösségi rendelterotérségben
Nyugdíjasok Egyesülete Mágocs
tésû ingatlanok, eszközök rehabilitáció-

A Mikrotérségi Unió munkaszervezete megalakulása óta foglalkozik pályázatírással és pályázati programok
megvalósításával. Az elmúlt idõszakban több nyertes pályázatról is kaptunk értesítést, néhány projekt esetében már a megvalósítási szakasz is lezárult és sikeresen elszámoltunk.
Örömünkre szolgál, hogy egyre több
személyes megkeresést is kapunk, és
már magánszemélyeknek is adtunk
be pályázatokat.
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Utak és hidak nemzedékek között
A Mágocsi Nyugdíjas Egyesület által a
„Nemzedékek értéke – Értékes nemzedékek” címû, NEMZEDÉKEK -17-0031
jelû pályázati felhívásra beadott „Utak és
hidak nemzedékek között” címû projektünk sikerrel lezajlott. A programmal a fiatal korosztály lendületét és az idõsek tapasztalatát is hasznosítva a nemzedékek
együttmûködésének erõsítését céloztuk
meg.
A projekt során sok érdekes esemény
valósult meg:
A program nyitó találkozóját Mekényesen tartottuk, ahol a szereplõk megismer-

kedhettek egymással, illetve a pályázati
programmal. Ezen kívül megtekinthettük a
Legedi Házat, a közös ebéd után falusétán
vettünk részt, a helyi fiatalok pedig
mûsorral is készültek az idõseknek.
A projekt során a nyugdíjasoknak lehetõségük nyílt ellátogatni az Alsómocsoládi
Fitness parkba és kipróbálni a felnõtt
játszótér eszközeit.
A közösségi médiahasználat nagyiknak, papiknak mini tanfolyam által a nagyszülõk szert tehettek olyan tudásra, mely a
távolabb lakó unokáikkal való kapcsolattartást könnyíti.
A programban több pályázat is meghirdetésre került. Ennek eredményeként elkészült az egyesület logója, melyet a Bikali
tagiskola Robotika szakkörösei átültettek
programozással 3D-ben nyomtathatóvá. A
nagyszülõkkel készített interjúkból sok
helyi érték felszínre került, megismerhettünk életsorsokat felelevenítésre kerültek
régi falusi játékok és idõtöltések. Az

összegyûjtött recepteket megjelentettük az
Észak- Hegyháti Kalendáriumban, melyek
a „hegyháti tudástárat” gazdagítják.
A program zárásaként a fiatalok és az
idõsek egy közös délutánt tölthettek el a
„Közös alkotónap és generációk ünnepén”, ahol bemutatásra kerültek a kölcsönös életinterjúk, kihirdetésre kerültek a pályázati eredmények, majd az elõadások és
a közös éneklés után dr. Csikay Erzsébet
elõadását hallhatták a vendégek.

Tábor a jövõ technológiáinak
bemutatásával

Elindult a Lépés-Váltás az Észak Hegyháton Európai Uniós támogatással
zajló projekt, melynek célja olyan szolgáltatások kifejlesztése és nyújtása,
melyek az érintett településeken (Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs,
Mekényes, Nagyhajmás) élõk életminõségének javítását szolgálják.
A boldogulás legalapvetõbb területei: egészség, értelmes és gyümölcsözõ munka, tartalmas kikapcsolódás, tanulási lehetõség, internethez való
hozzáférés és ez által a könnyebb ügyintézés lehetõsége, a helyi gazdaságban hasznos és használható ismeretek és támogatás. Ezeket a területeket
szeretnénk fejleszteni, ezeken hasznos programokat kínálni.
Az ehhez szükséges tudásszint emelését, a jelenlévõ szociális hátrányok
leküzdését, az egészségtudatos magatartás erõsítését, a települések népességmegtartó képességének javítását, a szektorközi együttmûködések
erõsítését szolgálják az egyes programelemek.
Néhány izgalmas lehetõség: Háztáji kertészet és gazdálkodás képzés,
Magunk Kenyerén Fórumok, a kisgyermekeseket segítõ terápiás tornák,
Kulcsemberek klubja, Segítõ Háló koordinációs fórumok, nemzetiségi kultúrák napjai, sportágválasztók, tematikus sportnapok, egészségfejlesztõ
rendezvények, életpálya tanácsadás, pályaválasztás segítése, munkaerõ- piaci térkép a foglalkoztatók és munkavállalók egymásra találásának segítésére...
A projekttel szeretnénk hozzájárulni a helyben boldoguláshoz, a közösséghez, településhez, térséghez való kötõdéshez, melyekben helyi mentorok lesznek a segítõk, támogatók. Az idei évben megjelent Észak –Hegyháti Kalendárium tartalmazza a részletes leírást, a programelemekrõl pedig a
települési toborzó rendezvényeken lehet személyes információt kapni. Ezeket a rendezvényeket terveink szerint 2018. szeptember és december között
tartjuk, melyrõl plakátokon keresztül is hírt adunk.

Annak érdekében, hogy az érdeklõdõ, de hátrányos
helyzetû gyermekek se maradjanak ki a lehetõségbõl
a család anyagi helyzete miatt, a szociálisan rászorulók a részvételi díj támogatása érdekében fordulhatnak a települési önkormányzatokhoz!
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Társadalmi felzárkóztatás projektek Mágocson
Mágocs az elõzõ évben két fontos, a társadalmi felzárkózást, együttmûködések erõsítését, képesség- és készségfejlesztést, fontos infrastruktúrafejlesztései elemeket is tartalmazó pályázatot nyert
el Európai Uniós forrásból:
• A társadalmi együttmûködés erõsítését szolgáló helyi szintû komplex programok- Közösen élhetõbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért Mágocson- TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 számú programhoz 75 millió Ft értékben
• Leromlott városi területek rehabilitációja- Élhetõbb lakókörnyezetünkért MágocsonTOP-4.3.1-15-BA1-2016-00003 számú programhoz 200 millió Ft értékben
A projektek célja a hátrányos helyzetû (tartósan munkanélküli, alacsony iskolai végzettségû) lakosság fizikai és társadalmi kirekesztettségének, kirekesztõdésének csökkentése, hosszú távon ennek a helyzetnek a megszüntetése,
az együttmûködések gyarapítása, a környezet szebbé tétele, a szolgáltatások könnyebb elérésének biztosítása.
A programok egymásra épülnek, az elsõ projekt már elindult, az infrastruktúrafejlesztések most vannak tervezés alatt. A megvalósítás sokszínû együttmûködésben történik: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület végzi a szociális munkát, ami magában foglalja az érintettekkel való kapcsolatfelvételt, egyéni fejlesztési tervek elkészítését, támogatást, kríziskezelést, közösségfejlesztést,
Ezermester Klub mûködtetését, Gyermek és ifjúsági Klubot.
A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal látja el a projektmenedzsment feladatokat. Az
Alapítvány Alsómocsoládért izgalmas klubsorozatokkal, tréninggel és tanácsadással kíván hozzájárulni a program sikeréhez: Hétköznapi Praktikák, Ez csak természetes
klub, Munkaerõ- piaci tréning és tanácsadás.
A fõpályázó, Mágocs Város Önkormányzata drogprevencióval, a szomszédok egymásért mozgalom népszerûsítésével, élménypedagógiai tréningekkel, egészségügyi szûrésekkel és egészségnapokkal, antidiszkriminációs
tréninggel kívánja megalapozni a hosszú távú pozitív változást.
Emellett 3 szociális bérlakás kerül kialakításra, létrejön egy nyitott
közösségi tér, új járdaszakasz épül a Dombóvári úti szegregátum és a
település között, járdák és útszakaszok válnak szebbé, akadálymentesebbé a második program segítségével.
Az együttmûködõk remélik, hogy nagyon sokan fogják élvezni a közösen elért eredményeket, és valóban elindul a felzárkózás.

OKOS TÉRSÉG
Sokféle dologban keressük a vidék
megújulását, jövõjének alakulását. Folyamatosan dolgozunk a helyi gazdaság erõsítéséért, fontosnak gondoljuk a pályaválasztást, és a munkához segítõ képzéseket.
Dolgozunk azon, hogy több olyan program, szolgáltatás, esemény valósuljon meg
térségünkben, ami táplálja a kötõdést, segít az itt maradásban, itthon boldogulásban.
Mégis van egy olyan terület, ami biztosan a jövõ gazdaságának és mindennapi
életünknek is egyik legkomolyabb befolyásolója lesz. Nem véletlen, hogy már eddig is többször lehetett hallani a Smart City

(Okos város) Smart Village (Okos falu) kifejezéseket, melyek a jövõbe mutatnak.
Elkezdõdött a vidék digitalizációja, a
digitális technikai megoldások és szolgáltatások elterjedése az otthonokban, és biztosan a közeljövõben elterjednek a modern
technikával mûködtetett megoldások háztáji gazdaságokban, gazdaságban és közéletben, így a vidéki életminõség fejlõdését is befolyásolni fogják.
Utána kullogunk ennek a folyamatnak,
vagy elébe megyünk és próbálunk elsõk
között élni a lehetõségekkel, kihasználni
az újdondonságokat?
2016. december 7-én megalakult a Digitális Jövõ Települési Hálózat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
kezdeményezésére Budaörs és Alsómocsolád részvételével, ott fogalmazta meg
Gáspár Mátyás szakértõ a következõket:
„Az okos falu kényelmessé teszi a vidéki
életet, idõt, pénzt és feladatot spórol meg a
falu lakóinak, csökkenti a távolságokat,
növeli a lehetõségeket és ésszerûbbé teszi
a meglévõ erõforráKiadja: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft. • 7342 Mágocs, Szabadsok felhasználást.
ság u. 39. • Tel: +36 72/451-110 • Felelõs szerkesztõ: Halmai Gáborné
Szeretnénk, ha a
• E-mail: unio@magocs.hu • Megjelenik 1500 példányban • A lap inmikrotérség is csatgyenes • Tördelés Lugio-press Bt., Szekszárd • Nyomtatás: Böcz Sánlakozhatna ehhez a
dor nyomdász, Szekszárd
folyamathoz
és

konkrét területeken is tovább tudnánk lépni. A Digitális Jólét Programban mindegyik településünk sikerrel pályázott, így a
közeljövõtõl modern eszközök, mindenki
számára elérhetõ szélessávú internet és
mentorok fogják segíteni, hogy a jövõ
technológiája segítsen a mindennapi ügyintézésben. A következõ lépés annak végiggondolása, hogy mely további területeken lehetne a jövõ technológiáit helybe
hozni, az „okos” megoldásokat minden területen jobban kihasználni (oktatás, energiafelhasználás, közlekedés, gazdaság,
szórakozás). Ehhez keresünk partnereket.
A térségi ügyeink következõ beszélgetõ
köre (TÜKÖR) ezt a témát szeretné körüljárni. Június 7-én a Mikrotérségi Irodába
várjuk mindazokat, akiket érdekelnek az
okos lehetõségek, ötletük van, szívesen
dolgoznának velünk a fenti célért: legyünk
az elsõk között az OKOS térségek sorában.

