
V. Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap
– Bi kal – 2019. jú ni us 1.

Im má ron ötö dik al ka lom mal ke rül meg ren de zés re a Mik ro tér -
sé gi Csa lá di Nap. Az idei év ben 2019. jú ni us elsõ szom bat ján,
Bi ka lon tart juk meg a ha gyo mány te rem tõ ren dez vényt. Az elõ zõ
évek hez ha son ló an az idén is sok iz gal mas prog ram mal vá runk
min den kit. Lesz fõ zõ ver seny, fo ci ku pa, kéz mû ves vá sár, tán cos
–ze nés pro duk ci ók.Az idei év nek több kü lön le ges sé ge is lesz. A
Bi ka li Ama tõr Szín ját szó Cso port fel lép a Lú das Ma tyi címû õs -
be mu ta tó val. A tom bo la sor so lás Fõ dija ként egy FULL HD LED
TV–vel le het gaz da gabb az, aki nek ked vez a sze ren cse. A ki tar -
tók pe dig az esti ut ca bál ban foly tat hat ják a szó ra ko zást. A ren -
dez vény év rõl évre nép sze rûbb és egy re több lá to ga tót vonz. Mi -
vel az idei év ben egy ben a Mik ro tér sé gi Unió meg ala ku lá sá nak
5. év for du ló ját is ün ne pel jük, sze ret nénk, ha az V. Mikrotérségi
Családi Nap mindenki számára emlékezetes lenne. Jövõre ismét
Mágocson kerül megrendezésre, új lendülettel.

„Jö võnk zá lo gai
a gyer me kek”

Meg újult óvo da, cso da szép böl csõ de vár ja szep tem ber tõl a
kis gyer me ke ket Má go cson! Má jus vé gén mû sza ki át adás ra
ke rül sor a fel újí tott óvo dá ban, il let ve az új böl csõ de is át adás -
ra ke rül. Az új, kü lön be já rat tal ren del ke zõ böl csõ dét szep tem -
ber tõl ve he tik bir tok ba a kis gyer me kes szü lõk. 14 fõ fé rõ hely
ki ala kí tá sá ra ke rült sor, kü lön mos dó hely sé gek kel, pe len ká -
zó val, öl tö zõ vel, sa ját ját szó szo bá val. Az óvo da is je len tõs át -
ala ku lá son ment ke resz tül, 104 fõ be fo ga dá sá ra vált al kal mas -
sá. Cso port szo bák, öl tö zõk, mos dók, tor na szo ba, ét ke zõk let -
tek ki ala kít va. Szep tem ber tõl az óvo dá sok is az új épü let ben
játsz hat nak, ta nul hat nak to vább.
 „Sze resd egész sé ge det, mert ez a je len!

 Védd a kis gyer me ket, mert õ a jövõ!

 Õrizd szü le id egész sé gét, mert a múlt ban épül fel a je len és a jövõ!”

Bárc zi Gusz táv

OKOS TÉRSÉG
Ko ráb ban már be szá mol tunk ar ról, hogy Ma -
gyar or szá gon el sõ ként te le pü lé se ink „Okos
tér ség”-ként kí ván nak együtt mû köd ni, jö võt
ter vez ni, jobb élet mi nõ ség re tö re ked ni, ki -
hasz nál ni a di gi tá lis vi lág elõ nye it, köz ben
meg tart va a vi dék kü lön le ges von zá sát. 

Az azó ta el ké szült Okos tér ség stra té gia sze rint en nek tar tal -
ma:  „A vi dé ki élet for ma kö zös sé gi új ra te rem té se ér té ke i nek
meg õr zé sé vel és a di gi tá lis át ala ku lás le he tõ sé ge i nek ki hasz ná lá -
sá val”.  Mind egyik te le pü lé sün kön ta lál ha tó Di gi tá lis Jó lét Pont,
ahol men to rok se gít sé gé vel a szük sé ges kész sé gek, ké pes sé gek is 
el sa já tít ha tók a min den na pok ban jól hasz nál ha tó prog ra mok és
esz kö zök hasz ná la tá hoz, és ez a program együtt jár azzal is, hogy
ott mindenki számára elérhetõ a szélessávú internet.

És van egy olyan te rü let is, ahol or szá gos szin ten is elöl já -
runk, ez pe dig a gyer me kek fel ké szí té se arra a na gyon kö ze li idõ -
szak ra, ami kor a kor sze rû is me re tek kel, prog ram és esz köz hasz -

ná lat tal már a jövõ
egyik leg ke re set tebb 
szak má já hoz kap -
hat ják meg az ala po -
kat. Tervezni és
meg va ló sí ta ni.

Foly ta tás a
2. ol da lon

MEGHÍVÓ
MIKROTÉRSÉGI CSALÁDI NAPRA
Sze re tet tel vá runk min den ked ves ér dek lõ dõt BIKALON
2019. jú ni us 1-jén, szom ba ton meg va ló su ló ren dez vény re!

Hely szín: Köz pon ti park

PROGRAM:

10.00- REGISZTRÁCIÓVAL TOMBOLAJEGY

10.00- KISTÉRSÉGI FOCI KUPA

10.00- FÕZÉSI LEHETÕSÉG

10.00-14.00 ZSÁKBAMACSKA, NÉPI JÁTÉKOK, CSILLÁMTETOVÁLÁS,

LÉGVÁR, KÉZMÛVES KIÁLLÍTÁS- ÉS VÁSÁR…

13.00- EGÉSZSÉGSÁTOR: VÉRNYOMÁS- ÉS CUKORMÉRÉS…

13.00- SÜTISAROK: SÜTEMÉNYEK KÓSTOLÁSA, SZAVAZÁS

13.50-14.00 KÕMÛVES JÓZSEF POLGÁRMESTER KÖSZÖNTÕJE

14.00-14.05 DRAVECZ ISTVÁN VERSE

14.15-15.00 MÁGOCSI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR

15.10- AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK, PÓDIUMBESZÉLGETÉS

ELSZÁRMAZOTT BIKALIAKKAL

16.00-16.30 BIKALI ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK MÛSORA

16.35-17.00 HAPPY HENS NAGYHAJMÁSI COUNTRY TÁNCCSOPORT

17.20-18.30 LÚDAS MATYI ÕSBEMUTATÓ

TOMBOLASORSOLÁS, EREDMÉNYHIRDETÉS

19.00-21.00 ZENÉL: KARCSI ÉS BARÁTAI

21.00- BÁL: MR. DUÓ
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Ha za vá ró Kér dõ ív
Öröm mel szá mo lunk be ar ról, hogy a

he lyi fi a ta lok nak szó ló Ha za vá ró kér dõ -
ívün ket 84-en tölt öt ték ki a mik ro tér ség -
bõl. A kér dõ ív ben arra vol tunk kí ván csi ak, 
hogy mi köti ide a fi a ta lo kat, mi ért men nek 
el tér sé günk bõl és mi az, ami vissza hoz ná
õket. Bár a kér dõ ív nem rep re zen ta tív,
még is egy kis be te kin tést nyújt a háttérben
zajló folyamatokra.

Sok ta nul sá gos in for má ci ót kap tunk ar -
ról, mik a leg fon to sabb dol gok a vá lasz -
adók szá má ra: óvo da, is ko la, or vo si el lá tás 
és gyógy szer tár, hosszú nyit va tar tá sú ve -
gyes bolt és szé les sá vú in ter net hely ben.
Fon to sak szá muk ra a kö zös sé gi prog ra -
mok és a tú rák is. A jó mun ka he lyért,
egyéb szó ra ko zá si le he tõ sé ge kért (mozi,
szin ház) már ki csit tá vo labb ra is utaz ná -
nak. Eh hez vi szont jó mi nõ sé gû köz utak ra, 
ru gal ma sabb he lyi és tér sé gi köz le ke dés re
len ne szük ség. 

Fon tos a fi a ta lok szá má ra is a ren de zett
te le pü lés kép, a sportolási le he tõ sé gek.
Többen részt vennének te le pü lé sük jö võ jé -
vel kapcsolatos programokon.

Szó val már ed dig is sok min den re fény
de rült, de sze ret nénk foly tat ni a fel mé rést.
A kér dõ ívet eb ben a kör ben ki töl tõk kö zött 

ki sor so lás ra ke rült egy okos te le fon és há -
rom mik ro tér sé gi aján dék cso mag, me lyet
át ad tunk a sze ren csés nyer te sek nek. Akik
pe dig még vé le mé nyük kel hoz zá já rul ná -
nak te le pü lé sük, tér sé günk jö võ jé nek for -
má lá sá hoz, azok szá má ra a kér dõ ívet a ta -
pasz ta la tok alap ján ki bõ vít ve el ér he tõ vé
tesszük a min den te le pü lé sün kön meg lé võ
Di gi tá lis Jó lét Pon to kon, va la mint kö zös -
sé gi ese mé nye in ken, leg kö ze lebb a jú ni us
1-én meg ren de zés re ke rü lõ Mik ro tér sé gi
Csa lá di Napon, Bikalon.

Gye rek esély prog ram
– hasz nos is me re tek

to vább ta nu lás hoz, bol do gu lás hoz
Az EFOP-1.4.2-16-2016-00023 „Gyö -

ke rek és szár nyak” címû pro jekt ke re té ben 
két prog ram ele met tar tot tunk a Hegy há ti
Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la 7-8. osz tá lyos ta nu ló i nak. Az ösz -
tön zõ pá lya vá lasz tá si és pá lya ori en tá ci ós
prog ram so ro zat cél ja, hogy a hát rá nyos
hely ze tû tér ség ben elõ se gít se a pá lya vá -
lasz tás elõtt álló kor osz tály szá má ra a
meg fe le lõ szak ma vá lasz tást, ezál tal
hosszú tá von nö ve ked je nek a mun ka erõ pi a ci esé lye ik. Cé lunk volt, hogy a di á -
kok olyas mit ta nul ja nak, amit biz tos tud nak majd hasz nál ni és olyan is ko lát vá -

lassza nak, amely a ké -
pes sé ge ik ki bon ta ko zá -
sát se gí ti. An nak ér de ké -
ben, hogy si ke re sebb és
öröm te libb le gyen a ta -
nu lás és biz to sabb az el -
ér he tõ mun ka hely meg -
ta lá lá sa, rend ha gyó pá -
lya vá lasz tá si dél utá no -
kat tar tot tunk. Az üzem -
lá to ga tás sal a gye re kek

be te kin tést nyer het tek a má go csi cé gek te vé keny sé ge i be, mû kö dé sé be, ezál tal
szé le sebb is me re tek hez jut hat tak a cé gek mun ká ját il le tõ en. A kom pe ten cia fel -
mé rés ál tal tu da to sab ban hoz hat ták meg a pá lya vá lasz tást érin tõ dön té sü ket. A
prog ram so ro zat zá rá sa ként a „Mes te rem” cí met vi se lõ al ka lom so rán olyan
ven dé ge ket hív tunk meg a di á kok hoz, akik pél da kép ként és mo ti vá ló erõ vel
szol gál tak szá muk ra. Je len leg is fo lyik a „Ne ked va ló- élet re való!” In ter ak tív
mû hely mun ka so ro zat, mellyel cé lunk, hogy a di á kok olyan prak ti kus gya kor -
la ti is me re te ket sze rez ze nek, mellyel fi a tal fel nõtt ko ruk ra biz ton ság gal el iga -
zod nak a mindennapi ügyek intézésében.

A prog ra mot és an nak ered mé nye it Puch -
ner Il di kó ta nár nõ mu tat ja be:„Is ko lánk egyik
kü lön le ges sé ge a 3D nyom ta tónk. A le he tõ sé -
get ki hasz nál va, ter mé sze te sen in for ma ti ka
órán min den tan év ben fog lal ko zunk a 3D ter -
ve zés sel. Aki ked vet kap hoz zá, a 3D szak kö -
rön igazi profivá válhat.

Eb ben a tan év ben kül sõs ér dek lõ dõk nek is
tar tot tunk be mu ta tó kat, ahol meg néz het ték a
nyom ta tót mû kö dés köz ben, meg is mer ked -
het tek a 3D nyom ta tás alap ja i val. A prog ram
ré sze volt egy kulcs tar tó meg ter ve zé se is, me -
lye ket ki is nyom tat tunk. Fel nõt tek nek 4, gye -
re kek nek pedig 7 foglalkozást tartottunk.

Áp ri lis 9-én a Di gi tá lis Té ma hét ke re té ben
Ki rály egy há zán jár tunk. Az itt tar tott fog lal -
ko zá so kon a fel sõs ta nu lók ki pró bál hat ták a
3D-s ter ve zést a
Tin ker cad prog ram
se gít sé gé vel. A fog -
lal ko zá sok meg tar -
tá sá ban se gít sé gem -
re volt né hány 3D
ter ve zés ben jártas
diákom is.”

Ma már mél tán
le het büsz ke az is -
ko la és a tér ség
azok ra a gye re kek -
re, akik nem zet kö zi
szin ten is ki emel ke -
dõ ter ve zé si kész sé -
gek kel in dul nak
szak ma vá lasz tás
felé.

OKOS TÉRSÉG
 Foly ta tás az 1. ol dal ról
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He te dik össze jö ve te lét tart ja má jus ban
a Hegy há ti Kulcs em be rek Klub ja

Ta valy ok tó ber ben in dult út já ra a
Kulcs em be rek Klub ja, amely ben ha -
von ta ta lál koz nak a tér ség vál lal ko -
zói, in téz mény ve ze tõi, ci vil szer ve -
ze tek ve ze tõi, va la mint min den ak tív 

ér dek lõ dõ, aki szí ve sen vesz részt kö zös gon dol ko dás ban tér sé -
günk fej lesz té se ér de ké ben.

A klub prog ram ja min den al ka lom mal egy téma köré szer ve -
zõ dik. A téma át te kin té se után be mu tat koz nak az ügy ben érin tett
he lyi szer ve ze tek, szak ér tõk, majd a je len lé võk mû hely mun ka
ke re té ben be szél get nek a téma tér sé gi je len tõ sé gé rõl, a kap cso ló -
dó lehetõségekrõl, feladatokról. 

Elsõ al ka lom mal a tér ség mun ka rõ pi a ci hely ze tét jár tuk kö rül. 
Meg vizs gál tuk az igé nye ket, a tar ta lé ko kat és a tér sé gi mun ka erõ
pót lás le het sé ges for rá sa it. A no vem be ri al kal mon az ün ne pi mû -
sor elõtt Dr. And rás fal vy Ber ta lan tar tott elõ a dást a ha gyo má -
nyok, ün ne pi szo ká sok kö zös ség re gya ko rolt ha tá sá ról. Ja nu ár -
ban az ok ta tás volt a té mánk, több he lyi in téz mény be mu tat ko zott 
és meg is mer het tük a di gi ta li zá ció ok ta tás ra gya ko rolt ha tá sa it, a
ha zai ter ve ket. Feb ru ár ban be kap cso lód tunk a tér ség di gi tá lis
stra té gi á já nak el ké szí té sé be, meg is mer tük a le he tõ sé ge ket, a már
rész ben el ké szült hely zet fel mé rést és beszélgettünk a di gi ta li zá -

ció elõnyeirõl és veszélyeirõl. Nagy sikere volt a tér ség ben mû -
kö dõ robotika szakkör bemutatkozásának.

Már ci us ban a biz ton ság volt a téma, meg is mer tük a „Biz ton -
sá gos Észak-Hegy hát” stra té gi át és konk rét ja vas la to kat gyûj töt -
tünk össze a biz ton ság meg õr zé se cél já ból. Több ja vas lat kap cso -
ló dott a digitális térségi stratégiához. 

Áp ri lis ban a tér sé gi Le te le pe dé si Expo elõ ké szí té se kap csán
is mer ked tünk meg az or szá gos, me gyei és he lyi de mog rá fi ai fo -
lya ma tok kal, va la mint össze ál lí tot tuk a le te le pe dés re he lyet ke re -
sõk fo ga dá sá ra ter ve zett expo le het sé ges prog ram ja it. Kö zö sen
gon dol tuk vé gig, ho gyan mu tat nánk be tér sé gün ket az ér dek lõ -
dõk nek, akik le het, hogy szom széd ja ink lesz nek.

A má ju si klub al ka lom a ci vil szer ve ze tek rõl szólt. Meg is mer -
het tük a te le pü lé sek ci vil szer ve ze te it, cél ja i kat, va la mint a me -
gye ci vil hely ze tét. A kö zös gon dol ko dás ban a tér ség ci vil tár sa -
dal má nak sze re pét, a ki hí vá so kat és a jövõre szóló ötleteket
gyûjtöttük össze.

A foly ta tás hoz vá runk té ma ja vas la to kat, vissza jel zé se ket arra, 
hogy kik nek a be mu tat ko zá sa len ne fon tos és ér de kes.  Kulcs em -
be rek azok a sze mé lyek, akik sa ját kö zös sé gük ér de ké ben töb bet
tesz nek, mint ami el vár ha tó, és ez ál tal be fo lyás sal van nak közös
jövõnkre. Várunk minden csatlakozót!

To vább bõ vül kö zös sé günk!
Meg mu tat juk a vi dé ki élet szép sé ge it a Le te le pe dé si Ex pon

Szep tem ber 13-14-én, pén te ken és szom ba ton meg ren de zés re
ke rül a Le te le pe dé si Expo címû ren dez vény az Észak-Hegy há ti
Mik ro tér sé gi Unió szer ve zé sé ben. A kör nye zõ te le pü lé sek
össze fo gá sa ál tal meg va ló su ló prog ram cél ja, hogy cso dás kin -
cse in ket, ér té ke in ket be mu tat va te gye von zó vá a tér sé get az or -
szág kü lön bö zõ pont ja in élõk nek, ösz tö nöz ve ez zel min den kit a 
ré gi ó ba tör té nõ be köl tö zés re.

A ren dez vény egy fél éves idõ sza kot le zá ró prog ram utol só
ál lo má sa, amely nem je len ti a prog ram vé gét, ha nem egy új idõ -
szak kez de tét nyit ja meg tér sé günk szá má ra. Az el kö vet ke zen -
dõ idõ szak ban egy ki sebb, de komp lex kom mu ni ká ci ós kam -
pány is meg va ló sul az Expo si ke res sé gé nek ér de ké ben. A fél
évet fel öle lõ prog ram cél ja, hogy meg tud juk, hogy a na gyobb
vá ro sok ban élõk mi lyen nek tart ják a ter mé szet kö ze li, vi dé ki
éle tet és mi lyen mo ti vá ci ók rej le nek a vá ro sok ból való ki köl tö -
zés mö gött, il let ve arra sar kall juk az ér dek lõ dõ ket, hogy mi nél
töb ben lá to gas sa nak el tér sé günk be a szep tem be ri Letelepedési

Expo elnevezésû ren dez vé nyük re, és kedvet kapjanak a kö zös -
sé günk höz való csat la ko zás hoz.

A program nem csak az Unió te le pü lé se in kí vül élõk nek lesz
ér de kes és iz gal mas, ha nem a kö zös sé günk tag jai is meg ta lál ják
majd a ren dez vé nyen a ked vük re való le he tõ sé ge ket. A la kos -
ság rész vé te lé vel még job ban be mu tat hat juk a tér sé get és azt,
hogy itt iga zán jó élni és a kö zös ség tag já nak len ni. Az elõ-re -
giszt rá ci ó hoz kö tött ren dez vény két blokk ban, kü lön bö zõ hely -
szí ne ken ke rül meg ren de zés re, így mind az öt te le pü lé sek tel jes
egé szé ben be mu tat koz hat nak a lá to ga tók nak. A meg hí vot tak és
részt ve võk az elõ a dá sok mel lett fel fe dez he tik a te le pü lé se ket a
lakók szemével, amelyek különbözõ programokkal kerülnek
meg szí ne sí tés re.

Szí ve sen mu ta tunk be he lyi cé ge ket, kéz mû ve se ket, ci vil
cso por to kat, he lyi ér de kes sé ge ket a Má go csi Ren dez vény ház -
ban szep tem ber 14-én, kap cso lód va a Város Napja Ka val kád -
hoz.
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Tár sa dal mi fel zár kóz ta tá si pro jek tek Má go cson
„KÖZÖSEN ÉLHETÕBB LAKÓKÖRNYEZETÜNKÉRT,

MINDENNAPJAINKÉRT” MÁGOCSON – TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002
„Má gocs Vá ros Ön kor mány za ta 75 mil lió fo rint vissza nem té rí -
ten dõ eu ró pai uni ós tá mo ga tást ka pott a TOP-5.2.1-15-BA1-
2016-00002 kód szá mú „Kö zö sen él he tõbb la kó kör nye ze tün kért, 
min den nap ja in kért” Má go cson címû pro jekt meg va ló sí tá sá ra. A
pro jek tet Má gocs Vá ros Ön kor mány za ta kon zor ci u mi part ner -
ség ben va ló sít ja meg a Ba ra nya Me gyei Ön kor mány za ti Hi va tal -
lal, a Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat Egye sü let tel, va la mint az
Ala pít vány Al só mo cso lá dért szer ve zet tel.”

2018-ban két egy más ra épü lõ a tár sa dal mi fel zár kó zást, az
együtt mû kö dé sek erõ sö dé sét, kész ség- és ké pes ség fej lesz tést,
va la mint eh hez kap cso ló dó an inf ra struk tu rál is ele me ket is tar tal -
ma zó pá lyá zat in dult út já ra Európai Uniós támogatással Má go -
cson.

A prog ram ele mek bo nyo lí tá sá nak bá zi sa a Je len lét Ház, ahol
fo lya ma to san pö rög nek az ese mé nyek. Heti két al ka lom mal
Gyer mek és If jú sá gi Klub zaj lik, a Je len lét Ház ban be szé lik meg
az Ezer mes ter Klub ke re té ben a szük sé ges fel újí tá so kat a la kó -
kör nye ze tük ben a részt ve võk. A ko ráb ban le zaj lott Mun ka erõ pi -
a ci tré nin get most rend sze res sze mé lyes mun ka erõ pi a ci ta nács -
adás kö ve ti. Na gyon szé les ská lán zaj la nak a kö zös sé gi prog ra -
mok, ahol gyer me kek és fel nõt tek együtt ün nep lik meg a na -
gyobb ün ne pe ket (Ka rá csony, Hús vét), és in nen in dul nak a te le -
pü lés ér de ké ben vég zett kö zös sé gi mun kák is, mint pél dá ul a sze -
mét sze dés, vagy a vi rá go sí tás ban való rész vé tel. Vol tak és lesz -
nek is még ki rán du lá sok, ta pasz ta lat cse rék, me lyek min dig nagy
él ményt je len tet tek a résztvevõknek.

Je len leg nagy ér dek lõ dés mel lett zaj lik az Ez csak ter mé sze tes 
klub, ahol a hét köz na pi ki hí vá sok le küz dé sé hez kap nak prak ti -
kus se gít sé get a részt ve võk (egész sé ges ét ke zés, tisz tál ko dás és a
kör nye zet tisz tán tar tá sa, ol csó és prak ti kus ház tar tás ve ze tés,
gyógy nö vé nyek hasz ná la ta). Rö vi de sen in dul az Egész ség ne ve -
lé si prog ram, téma lesz a Drog pre ven ció és az ál do zat tá vá lás
meg elõ zé se. Fel zár kóz ta tó, esély te rem tõ klub ke re té ben kap nak
se gít sé get a gye re kek az iskolai lemaradások pót lá sá ra, pozitív
példák megtekintésére kirándulás ke re té ben.

Eköz ben az inf ra struk tú ra fej lesz té se is el in dult.
Az „él he tõbb la kó kör nye ze tün kért Má go cson TOP-4.3.

1-15-BA1-2016-00003 szá mú pro jekt ben ren del ke zés re álló
200 mil lió Ft-os tá mo ga tá si ke ret bõl fel sze re lés re ke rül tek a

biz ton ság erõ sí té sét szol -
gá ló ka me rák, fo lyik az
épít ke zés a szeg re gá tum -
ban, ahol olyan nyi tott
kö zös sé gi tér ke rül ki ala -
kí tás ra, aho vá a vá ros
más ré szé bõl is ér de mes
lesz el men ni, kö zö sen ki -
kap cso lód ni. Ké szül a
jár da és árok fel újí tás a
Szé che nyi utca pá rat lan
ol da lán, és a Dom bó vá ri út mel let ti jár da ki ala kí tá sá nak mun ká -
la tai is meg kez dõd tek. Má jus vé gé ig mind há rom, a pro jekt ke re -
té ben vál lalt szo ci á lis bér la kás át adás ra ke rül, me lyek igény be vé -
te lé re a be adott pá lyá za tok a projekt elvárásai szerint elbírálásra
kerültek, igy 3 család kap lehetõséget lakáskörülményeinek
minõségi javulására.

An nak ér de ké ben, hogy az érin tet tek és a vá ros la kók is pon to -
san tá jé ko zód ni tud ja nak, havi prog ram aján lók ké szül nek és ke -
rül nek ki he lye zés re, az inf ra struk tú ra fej lesz tés sel kap cso lat ban
pedig lakossági fórum is zajlott.

A sok szí nû prog ra mok és az inf ra struk tu rál is fej lesz té sek
egya ránt azt a célt szol gál ják,
hogy nõ je nek a le sza ka -
dók esé lyei és erõ -
söd jön a tár sa -
dal mi be -
fo ga -
dás.

Pá lyá za ti hí rek
Az el múlt idõ szak ban több fon tos ese mény is tör tént a pá lyá za ti
vi lág ban. Le zá rult a Nem ze ti Együtt mû kö dé si Alap 2019. évi pá -
lyá za ta i nak be adá si idõ sza ka. Mik ro tér sé günk bõl hat ci vil szer -
ve zet nek ad tunk be pá lyá za tot, me lyek kö zül 5, ami a szer ve ze tek 
mû kö dé sét se gí ti tá mo ga tás ra ke rült, a ha to dik még el bí rá lás alatt 
van.

A Le a der pá lyá za tok nál je len leg is tart a hi ány pót lá si sza kasz.
A Me csek Völgy ség Hegy hát Egye sü let tá jé koz ta tá sa sze rint már 
fo lya mat ban van a pá lyá za tok el bí rá lá sa és ha ma ro san az elsõ tá -
mo ga tá si ok ira tok is meg ér kez nek.

Ki írás ra ke rül tek a Ma gyar
Falu Prog ram elsõ pá lyá za tai,
mely ben két te le pü lé sünk, Má -
gocs és Me ké nyes is pá lyá zott a
Kul túr ház fel újí tá sá ra. Vár juk a
to váb bi ki írá so kat, me lyek ben
szin tén pályázni fognak te le pü lé -
se ink.

A Ma gyar Falu Prog ram ke re té ben 2019. jú li us 1-jétõl 2022.
jú ni us 30-ig vi dé ken is  el ér he tõ lesz a Csa lá di Ott hon te rem té si
Ked vez mény (CSOK), mely te le pü lé se ink mind egyi kén igény be
ve he tõ. „A ta nyák ra is ki ter je dõ fa lu si csok-nak kö szön he tõ en az
egy gyer me kes csa lá dok 600 ezer fo rint, a két gyer me kes csa lá dok 
2 mil lió 600 ezer fo rint, a há rom gyer me kes csa lá dok pe dig
10 mil lió fo rint vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást kap nak hasz nált
la kás vá sár lá sá ra vagy an nak kor sze rû sí té sé re, bõ ví té sé re. A
prog ram új don sá ga, hogy a már meg lé võ la kás fel újí tá sá hoz is
igénybe vehetõ ez a tá mo ga tás” – mu tat ta be a le he tõ sé get Gyo -
pá ros Alpár kormánybiztos.

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

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

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

lap in gye nes • Tör de lés Li Art di gi tal Kft., Szek szárd • Nyom ta tás:

Böcz Sán dor nyom dász, Szek szárd


