
Fon tos ál lo má sok a
Lé pés-Vál tás pro jekt ben
Elõ zõ szá munk ban be mu tat tuk azt a pro jek -
tet, me lyet kö zös ter ve zés sel hoz tunk lét re,
és amely re mé nye ink sze rint mind egyik te -
le pü lé sünk éle té ben sok fon tos lé pést je lent
a tér ség meg erõ sö dé sé ben, so kak szá má ra
nyújt le he tõ sé get a sze mé lyes fej lõ dés re, a
kö zös sé ge ket pe dig még job ban össze ko vá -
csol ja. A kü lön bö zõ ge ne rá ci ók és az itt élõ
nem ze ti sé gek egya ránt le he tõ sé get kap nak a 
meg mu tat ko zás ra, a kö zös jövõ ala kí tá sá ra.
Már a pro jekt elsõ há rom hó nap já ban na -
gyon szí nes prog ram kí ná lat vár ta a szép szá -
mú ér dek lõ dõt. Ezt sze ret nénk meg mu tat ni a
mun ka tár sak rö vid össze fog la ló i val és fo tó i -
val.

Al só mo cso lád 
Al só mo cso lá don ke rült sor a Pro jekt Nyi tó
Ren dez vény re. 
A dél elõt ti szak mai prog ra mot Di csõ Lász ló
pol gár mes ter, a pá lyá zó Al só mo cso lád Köz -
ség Ön kor mány za ta hi va ta los kép vi se lõ je
nyi tot ta meg, majd Dr. Ka ra kán Béla, a
Hegy há ti Já rá si Hi va tal ve ze tõ je kö szön töt te
és biz tat ta a pro jekt meg va ló sí tó it és együtt -
mû kö dõ part ne re it. Egyed Mi hály HR szak -
ér tõ a hu mán ka pa ci tás fej lesz tés rõl tar tott
elõ a dást, mely ben rész le te sen is mer tet te a
tér ség re és az or szág ra jel lem zõ tren de ket, a
mun ka vál la lók és mun kál ta tók kap cso la tá -
nak ala ku lá sát, va la mint a jö võ re prog nosz ti -
zál ha tó vál to zá so kat. A Lé pés-Vál tás az
Észak-Hegy há ti Mik ro tér ség ben címû pro -
jek tet Vi dák Krisz ti na pro jekt me ne dzser mu -
tat ta be. A tér ség ben futó hu mán erõ for rás
fej lesz té si prog ra mok kép vi se lõi is meg hí -
vást kap tak ren dez vé nyünk re, és rö vi den is -
mer tet ték pro jekt je i ket. Bál int né Ja uch Rita

pro jekt me ne dzser kép vi sel te Kis va szar
Köz ség Ön kor mány za tát, Vla sics né Bocz
Krisz ti na szo ci á lis mun kás Sásd Vá ros Ön -
kor mány za tát, Hõ nig Má ria pol gár mes ter
Má gocs Vá ros Ön kor mány za tát és Csé fal -
vay Ág nes szak ér tõ pe dig a Ba ra nya Me gyei 
Ön kor mány za tot.

A ren dez vény dél utá ni prog ram ja ke re té -
ben szak mai ta lál ko zó ra in vi tál tuk a tér sé get 
érin tõ hu mán erõ for rás fej lesz tõ prog ra mok -
ban dol go zó szak em be re ket, mun ka tár sa kat
an nak ér de ké ben, hogy szé les kö rû együtt -
mû kö dés, part ner ség ala kul jon ki, fel tér ké -
pe zés re ke rül je nek a kap cso ló dá si pon to kat a 
pro jek tek kö zött a leg ha té ko nyabb meg va ló -
sí tás ér de ké ben. 

Mé szá ros-Tal ler Ma ri et ta
kö zös ség fej lesz tõ

Al só mo cso lád adott ott hont az elsõ
Egész ség nap nak szep tem ber 8-án , mely nek
ke re té ben az elõ a dá sok mel lett volt élet mód
ta nács adás ,  men tál is ál la pot fel mé rés, vol tak 
hely ben vé gez he tõ szû ré sek: fo gá sza ti szû -
rés, bõr gyó gyá sza ti szû rés, vér nyo más-, vér -
cu kor mé rés, ko lesz te rin szint mé rés, test tö -
meg in dex-szá mí tás, nyál PH mé rés, vi tál ka -
pa ci tás, vér oxi gén el lá tott sá ga.  Emel lett já -
té kos ál la pot fel mé ré sek (egyen súly, kéz re -
me gés, lá tás éles ség, szín lá tás) is. Be mu tat -
tunk ter mé sze tes ala pú koz me ti ku mo kat és
be szél get tünk az öko ló gi a i lag le bom ló ott -
hon el ké szít he tõ tisz tí tó sze rek hasz ná la tá ról, 
fon tos sá guk ról. A kör nye zet tu da tos ját szó -
ház ban tet ra-pack pénz tár cát ké szí tet tek az

ér dek lõ dõk. A kü lön bö zõ táp lá lék ki egé szí -
tõk,egész ség meg õr zõ gé pek be mu ta tó ja
mel lett bio- és egész sé ges étel kós to ló val is
ké szül tünk.

          Di csõ Bri git ta te le pü lés men tor

Bi kal
A Bi kal-Egy há zas ko zá ri Ál ta lá nos Is ko la ta -
nu ló i ra és kí sé rõ i re ener gia le ve ze tés, iz ga -
lom, szó ra ko zás és kü lön bö zõ moz gás for ma
várt a szep tem ber 27.-én meg tar tott Sport ág -
vá lasz tó ren dez vé nyen.

A gye re kek 6 kü lön bö zõ sport ág gal is -
mer ked het tek meg: Ae ro bic, asz ta li te nisz,
pe tan que, Ky o kus hin Ka ra te és a min den ki
szá má ra köz ked velt ké zi- és fo ci lab dá val. A
kez de ti bi zony ta lan ság után na gyon ha mar
fel ta lál ták ma gu kat és pró bál tak ki min dent,
amit csak le he tett. A sport águ kat imá dó és jó
szív vel aján ló se gí tõ kész edzõk és spor to lók
vár ták Õket és még együtt is spor tol hat tak
ve lük. Csak di csé rõ sza va kat tu dok mon da ni, 
hogy nem lé zen gõ, ha nem ér dek lõ dõ, pró -
bál ko zó gye re ke ket lát tam, akik jól ér zik ma -
gu kat. A ren dez vény si ker rel és nagy sze rû
han gu lat ban zaj lott le. Re mé lem és bí zom
ben ne, hogy több gye rek kel is si ke rült meg -
sze ret tet ni va la me lyik sport ágat és va la me -
lyik szak osz tály ta lán egy újabb te het sé ges
gye re ket fe de zett fel.

           
A már ha gyo má nyos sá vált   Bi ka li Fa lu -

vé dõ és Szé pí tõ Egye sü let ál tal szer ve zett
„Tök jó nap” pe dig nagy sze rû le he tõ ség volt, 
hogy a részt ve võ ket tá jé koz tas suk az ön kén -
tes le he tõ sé gek rõl, az ön kén tes ség fon tos sá -
gá ról.

 Pap Csil la te le pü lés men tor
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Nagy haj más
A pro jekt ke re té ben ter ve zett kép zés és ren -
dez vény Nagy haj má son még nem volt, de et -
tõl füg get le nül részt vet tünk a tér ség ben szer -
ve zett ren dez vé -
nyen, re cept pá lyá -
za ton és je lent kez -
tek kép zé sek re is a
te le pü lés rõl.

Ta nul mány úton
Ózd - Bükk - Hegy -
hát: 2 fõ vett részt.

A Nem ze ti sé gi
Na pon Má go cson  3
csa pat vett részt a
fõ zõ ver se nyen, eb -
bõl 2 roma csa pat volt. A Tér sé günk ízei re -
cept ver seny re 6 pá lyá zó volt: Gitt né Bu zás
Gyön gyi, Mol nár Sán dor né, Kiss Já nos né,
Fo dor Vik tó ria, Dr. Ju ri sits Jó zsef, Dr. Ju ri -
sits Jó zsef né. Na gyon öröm volt az ered -
mény hir de tés, mi vel Gitt né Bu zás Gyön gyi
2., Mol nár Sán dor né és Dr. Ju ri sits Jó zsef
holt ver seny ben 3. he lye zést ér tek el. 

An gol nyelv tan fo lyam ra 4 fõ, Alap kom -
pe ten cia fej lesz tõ tré ning re 3 fõ, sza kács kép -
zés re 1 fõ je lent ke zett Nagy haj más ról.

Dana Já nos né te le pü lés men tor

Me ké nyes
Me ké nye sen a Lé pés-Vál tás pro jekt, ok tó ber
4-én Ön kén tes to bor zás ren dez vény ker té ben 
mu tat ko zott be. A meg je len te ket Lász ló-Le -
ge di Já nos né kö zös ség fej lesz tõ kö szön töt te.
A prog ram ról Vi dák Krisz ti na pro jekt me ne -
dzser tar tott elõ a dást, aki el mond ta a prog -
ram fõ cél ja it, töb bek kö zött az iden ti tás tu dat 
erõ sö dé sét, a tér sé gi gon dol ko dást, te le pü lé -
se ink él he tõb bé vá lá sát, a hely ben bol do gu -
lás fon tos sá gát. Tá jé koz tat ta a je len lé võ ket a
pá lyá zat se gít sé gé vel meg va ló sult he lyi fej -
lesz té sek rõl, mint a tor na te rem pad ló za tá nak
az el ké szí té se, va la mint a mû ve lõ dé si ház vi -

lá gí tá sá nak kor sze rû sí té se. Be szélt a kép zé si
le he tõ sé gek rõl, a már meg va ló sult, vagy a jö -
võ ben meg va ló su ló ren dez vé nyek rõl, nagy
hang súlyt fek tet ve a he lyi ren dez vé nyek re,
me lyek kap csán rá tért az ön kén tes ség fon tos -
sá gá ra a fi a ta lok tól a nyug dí ja so kig, min den
kor osz tályt érin tõ en, ho gyan tud nak ten ni,
se gí te ni te le pü lé sü kön. Az elõ a dás után a je -
len lé võk kér dé se ket te het tek fel, me lye ket a
pro jekt me ne dzser asszony kész ség gel vá la -
szolt meg.

Te le pü lé sünk rõl 4 fõ vesz részt Al só mo -
cso lá don, il let ve Má go cson an gol nyel vû
kép zé sen, to váb bi 2 fõ pe dig az ok tó ber
16-18-ig há rom na pos Alap kom pe ten cia fej -
lesz tõ tré nin gen. Kö ze li idõ pont ban va ló sul
meg a „Le gyen tiéd a tér” prog ram so ro zat
elsõ al kal ma, a „Te ma ti kus Sport nap” és
„Egész ség nap”, me lyek re re mé nye ink sze -
rint sok lesz az ér dek lõ dõ. Azon dol go zunk,
hogy mi nél több em ber hez jus son el ez a
nagy sze rû prog ram és mi nél töb ben él vez -
hes sék elõ nye it, le he tõ sé ge it.

Bá tai Éva te le pü lés men tor

Má gocs
Lát vá nyos és kö zös ség for má ló prog ra mok -
kal in dult a Lé pés-Vál tás.
Má gocs szá mos prog ram há zi gaz dá ja, töb -
bek kö zött ide so rol hat juk Her ná di Gyöngy -
vér vé dõ nõ elõ a dá sa it, me lyek fel ké szí te nek
a vá ran dós ság ra, az anya ság ra, apa ság ra, és
olyan in for má ci ó val szol gál hat nak a fi a tal
kor osz tály szá má ra is, mely a ser dü lõ kor ban
nél kü löz he tet len. A prog ram so ro zat 5 al ka -
lom ból te võ dik össze. 

Szin tén a fi a ta labb kor osz tályt szó lí tot ta
meg a te ma ti kus sport nap, ahol a pro jekt ál tal 
fel újí tott fu tó pá lyát a má go csi is ko lás gye re -
kek pró bál hat ták ki szin te el sõ ként egyéb
sport ágak mel lett, mint pél dá ul a súly lö kés,
ge rely ha jí tás és a táv gya log lás. Nagy si ke re

volt az ide lá to ga tó olim pi ko nok nak, akik
mo ti vál ták a gye re ke ket, egy ben ér me ket ad -
tak át szá muk ra egy-egy si ke res tel je sít mény
után. A gye re kek meg fi gyel het ték a sza bá -
lyos súly lö kés tech ni ká ját Kürt hy La jos tól, a
táv gya log lást Ré csei Ri tá tól és a ge rely ha jí -
tást Ottó Györgytõl. A fu tó pá lya fel újí tá sá -
nak kö szön he tõ en egy re töb ben él ve zik a fu -
tást, mint spor tot a te le pü lé sen. 

A tér ség la kos sá gá nak adott he lyet Má go -
cson a mú ze um ud va ra, ahol 17 csa pat mé ret -
tet te meg ma gát a Nem ze ti sé gi Gaszt ro fesz ti -
vá lon. A pro jekt ben részt ve võ hat te le pü lést
(Má gocs, Al só mo cso lád, Bi kal, Nagy haj -
más, Me ké nyes, Kis va szar) is el ké szí tet te sa -
ját éte lét. A pa let tán sze re pelt a ci gány le csó,
a sváb ká posz tás gõz gom bóc, fel vi dé ki tar -
ho nyás hús,és a vad pör költ is. A csap tok kö -
zül volt olyan is, aki a sa ját fõ zõ stand ját a
nem ze ti sé gé re jel lem zõ mo tí vu mok kal dí szí -
tet te. Töb ben a sa ját ter mé ke i ket is árul ták a
prog ra mon és nagy si ke re volt a te le pü lés re

ér ke zõ fel lé põk nek is.  A nap vé gén a zsû ri
dí jaz ta a leg íz le te sebb éte le ket. Ná lunk is
volt prog ram be mu ta tó és ön kén tes to bor zás,
mely nek kö szön he tõ en már most is so kan
kap cso lód tak prog ram ja ink hoz.

Bo gya y né Gál Tün de és 
Ger ner Kit ti te le pü lés men to rok

            

Kis va szar
A Kis va sza ron meg va ló su ló „1000 nap az
1000 Észak-Hegy há ti csa lá dért” el ne ve zé sû
ren dez vény so ro zat elsõ elõ a dá sá nak té má ja a 
csa lád ter ve zés volt. A 2018. szep tem ber
11-én meg tar tott elõ a dás ke re té ben Dr. Her -
ná di Gyöngy vér  el mond ta, hogy a csa lád ter -
ve zés az el múlt év szá zad vív má nya. Egy -
részt je len ti a szü le ten dõ gyer me kek szá má -
nak, szü le té si ide jé nek tu da tos, fe le lõs ség tel -
jes meg ter ve zé sét, más részt a nem kí vánt ter -
hes sé gek el ke rü lé sét. Ha két em ber oly mér -
ték ben kö te lez te el ma gát egy más iránt, hogy
kö zös csa lá dot sze ret né nek ala pí ta ni, ak kor
fi zi kai és anya gi te her bí ró ké pes sé gük is me -
re té ben el dönt he tik, hány gyer me ket sze ret -
né nek fel ne vel ni. Az elõ a dó be szélt a fo gan -
ta tás ról, és az idõ zí tés fon tos sá gá ról. Mi kor
és mi ál tal érez het jük azt, hogy meg ér tünk a
gyer mek vál la lás ra, mi vel jár a gyer mek vál -
la lás, mi lyen szü lõi kö te le zett sé ge ink van -
nak. Szó esett a vé de ke zés rõl is és an nak
min den tí pu sá ról, eh hez szem lél te tõ esz kö -
zö ket is ho zott az elõ a dó. 

Zol nai Tün de  te le pü lés men tor

Kulcs em be rek Klub ja
Egy új együtt mû kö dé si for ma a Kulcs em be -
rek-ke rek asz ta la is út já ra in dult. A prog ram -
elem cél ja hogy együtt gon dol kod junk a kör -
nye ze tünk ben mû kö dõ gaz da sá gi sze rep lõk
ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá sa-, a fog lal koz -
ta tás nö ve lé se, az ener gia- és erõ for rás-ha té -
kony ság ja ví tá sa, a tár sa dal mi fel zár kóz ta tás, 
a né pe se dé si ki hí vá sok ke ze lé se, a gaz da sá gi
nö ve ke dést se gí tõ he lyi és tér sé gi fej lesz té -
sek meg va ló sít ha tó sá gá nak mód ja in és le he -
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tõ sé ge in. Sze ret nénk el ér ni egy olyan kö zös
út meg ter ve zé sét, mely nek ered mé nye ként
konk rét lé pé sek tör tén nek eze ken a te rü le te -
ken. 

A ta lál ko zók nak min den al ka lom mal lesz
egy fõ té má ja, ami az elsõ eset ben a vál lal ko -
zá sok, és szer ve ze tek ha té kony sá gát jár ta
kö rül. Po má zi Gyu la az In no vá ci ós és Tech -
no ló gi ai Mi nisz té ri um he lyet tes ál lam tit ká -
ra, Ma gyar or szág KKV nagy kö ve te a ha zai

vál lal ko zá sok ha té kony sá gá ról és a bel sõ hu -
mán erõ for rás tar ta lé kok ról be szélt, majd
Rabb Sza bolcs a Pécs-Ba ra nyai Ke res ke del -
mi és Ipar ka ma ra tit ká ra azt mu tat ta be, hogy 
van nak-e tar ta lé kok a me gyei mun ka erõ pi a -
con.

Ezt kö ve tõ en  há rom mun ka cso port ban
azt te kin tet tük át, hogy tény le ge sen mi lyen
tar ta lé kok, le he tõ sé gek van nak a cé ge ken be -

lül, a tér ség ben és a tér sé gen túl a mun ka erõ -
pi ac moz gós ítá sá ra.

A prog ram két ha von ta ke rül majd meg -
szer ve zés re, mely hez vár juk a to váb bi csat la -
ko zó kat, vál lal ko zó kat, in téz mény ve ze tõ ket, 
ci vi le ket, azaz min den kit, aki szí ve sen gon -
dol kod na kö zö sen és te vé keny ked ne a sa ját
kör nye ze te és a tá gabb tér ség ér de ké ben.

Hal mai Gá bor né
kö zös ség fej lesz té si ta nács adó

Ka pos-hegy há ti Na túr park cím át adó
Szep tem ber 4-én, pén te ken meg ala kult a Ka pos-hegy há ti Na túr park

A ti zen négy Tol na és Ba ra nya me gyei te le pü -
lés: Csib rák, Dom bó vár, Döb rö köz, Dúzs, Ka laz -
nó, Kis vej ke, Kurd, Len gyel, Mu csi, Zá vod, Má -
gocs, Me ké nyes, Nagy haj más és Hõ gyész együtt -
mû kö dé sé vel, im már a 12. na túr park kal büsz kél -
ked het Ma gyar or szág. 38 152 hek tá ron he lyez ke -
dik el, te rü le tén 15 he lyi je len tõ sé gû ter mé szet vé -
del mi te rü let és 17 he lyi je len tõ sé gû ter mé sze ti
em lék ta lál ha tó, 30 or szá gos és 330 he lyi mû em lé -
ki vé de lem alatt álló épü let áll.

A név hasz ná la tá hoz való mi nisz te ri hoz zá já ru -
lást iga zo ló ok le ve let Balc zó Ber ta lan, az Ag rár -
mi nisz té ri um ter mé szet vé de le mért fe le lõs he lyet -
tes ál lam tit ká ra az ün nep sé gen adta át pén te ken a
Ka pos-hegy há ti Na túr park Egye sü let (KNPE) al -
el nö ké nek, Fór is Dó rá nak.

A KNPE al el nö ke az ün nep sé gen ar ról be szélt, hogy a na túr park
meg ala ku lá sa le he tõ ség és fe le lõs ség is egy ben. Fór is Dóra sze rint
ugyan is ez az elõ re lé pés új né zõ pon tot és új iden ti tást is ad hat a tér -
ség ben élõk nek. A cím el nye ré sé vel fel len dül het a tu riz mus, és a he -
lyi ter mé ke ket és ér té ke ket or szá go san is mi nél töb ben meg is mer he -
tik.

A be szé dek után a Na túr par ki te le pü lé sek szín pa di ze nés-tán cos
pro duk ci ók kal mu tat koz tak be, majd a stan dok meg te kin té se után a
te le pü lé sek alap anya ga i ból ké szült „na túr par ki le csó” és a he lyi pin -
ce bo rai vár ták a részt ve võ ket.

Az Észak-Hegy há ti Mik ro tér ség há rom érin tett te le pü lé se, Má -
gocs, Me ké nyes és Nagy haj más kép vi sel tet te ma gát a stan dok nál he -

lyi ér té ke ik kel. Mi vel Mik ro tér ség va gyunk, Bi kal
és Al só mo cso lád ér té ke it sem hagy tuk ott hon, az
össze tar to zás je gyé ben mind az öt te le pü lé sünk kin -
csei meg te kint he tõ ek vol tak. Ki te le pül tünk, fel dí -
szí tet tük sát ra in kat pap ri ka fü zé rek kel, az asszo -
nyok nép vi se let ben vár ták az ér dek lõ dõ ket. A
hosszú asz tal sort he lyi ki ad vá nyok, pros pek tu sok,
köny vek, va la mint he lyi te re lõk por té kái éke sí tet -
ték, mely bõl né há nyat meg tu dott vá sá rol ni az ér -
dek lõ dõ kö zön ség. 

Büsz kék va gyunk te le pü lé se ink új na túr par ki cí -
mé re és re mél jük, hogy sok fé le utat nyit hat ez a re -
mek le he tõ ség szá munk ra.

http://www.ka pos hegy ha ti nap.hu/

Ha za vá ró kér dõ ív
A hely, ahol szü let tünk, élünk hosszabb ide ig mind annyi -

unk szá má ra fon tos. Ugyan ak kor min den te le pü lés szá má ra
fon tos, hogy a fi a ta lok jól érez zék ma gu kat, ha le het, ma rad ja -
nak itt hon, vagy tér je nek vissza. Hi szen õk az örökösök! 

Ál ta lá nos ság ban so kat be szé lünk ar ról, hogy mi ért ma rad -
nak, vagy men nek el rö vi debb-hosszabb idõ re, mi ért ma rad -
nak vagy men nek el vég leg a fiatalok otthonról.

Mi vel Te egyi ke vagy az Észak - Hegy há ti Mik ro tér ség fi a -
tal ja i nak ezért for du lunk hoz zád se gít sé gért, hogy job ban ért -
sük ezt a folyamatot.

Ké rünk, se gíts ab ban, hogy mi nél pon to sabb ké pet kap junk 
ar ról, mi van a fe jed ben és a szí ved ben szü le té si he lyed del, la -
kó he lyed del kapcsolatban.

Fon tos! Hogy fon tos vagy, hogy nem tu do má nyos ma gya -
rá za to kat és okos sá go kat vá runk Tõ led, csak annyit, hogy
szánj né hány per cet kér dõ ívünk re, kér dé se ink alap ján, õszin -
tén gon dold vé gig mi a fon tos Ne ked! Ez zel se gít he ted te le pü -
lé sed, kö zös tér sé günk la kó ir ól meg lé võ kö zös ismereteket,
formálhatod közös jövõnket!

A kér dõ ív ha ma ro san min den ki szá má ra el ér he tõ lesz.
Meg oszt juk az „Észak- Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió” Fa ce bo -
ok ol da lán, a te le pü lé sek we bol da lán és eljuttatjuk az
iskolákba is.

Töltsd ki, a meg fe le lõ
hely re add meg el ér he tõ sé ge i -
det, és ha sze ren csés vagy, he -
lyi ter mé kek bõl álló aján dék -
cso ma got nyerhetsz. Fõ díj -
ként egy okos te le font sor so -
lunk ki 50 000 Ft ér ték ben.

Vál to zás a busz me net rend ben
Ma jor Ottó Pol gár mes ter Úr  kez de mé nye zé sé re fel ke res -

tük a Dél-du nán tú li Köz le ke dé si Köz pont Zrt.-t, az zal a ké rés -
sel, hogy a Dom bó vár ról mun ka na po kon 14 óra 10 perc kor 
in du ló 5707/20 DDKK já rat szá mú já rat me net ide jé nek 10
perc cel tör té nõ  el to lá sát sze ret nénk kér ni 14 óra 20 perc re. In -
do kunk, hogy a dom bó vá ri kö zép is ko lák ban a csön ge té si rend 
mi att (14 óra 15 perc  ki csön ge tés az utol só órá ról) ezt a já ra tot 
je len leg nem érik el a di á kok és 1 óra 23 per cet kell vá ra koz ni -
uk a kö vet ke zõ já rat ra. A kért me net rend mó do sí tás ese tén is
el érik az uta sok a Má go csi csat la ko zá so kat (Pécs irá nyá ba
14:45, Me ké nyes irá nyá ba 14:45), így nem csak a Má go csi,
ha nem a Bi ka li,  Nagy haj má si és Me kény esi di á kok is majd -
nem 1,5 órá val ko ráb ban, éssze rûb ben ha za ér het né nek. 

Öröm mel tu dat juk a la ko sok kal és fõ ként az is ko lá sok kal,
hogy a Dél-du nán tú li Köz le ke dé si Köz pont Zrt. vá la sza sze -
rint a kö vet ke zõ me net rend vál toz ta tás ra 2018. de cem ber 9-én 
ke rül sor, mely be a kért me net ren di korrekciót is beépítik.
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A„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 pro jekt ese mé nyei –
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 fel zár kóz ta tást
szol gá ló pro jekt meg va ló sí tá sá ra, mely
meg ala poz za a ké sõb bi inf ra struk tú ra-fej -
lesz tést is. A prog ra mok el in dul tak fo lyik a 
szo ci á lis és kö zös sé gi mun ka a te re pen.
Meg ala kult a he lyi mun ka cso port is , mely
a cél cso port tag ja i ból áll, és se gí ti a kis kö -
zös sé gi prog ra mok ter ve zé sét és meg va ló -
sí tá sát. Ál lan dó hát tér ként ren del ke zés re
áll a Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat

Egye sü let, mint kon zor ci u mi part ner ál tal
üze mel te tett Je len lét Ház, me lyet mára
bel ak tak az ér dek lõ dõk, hi szen itt fo lyik a
leg több már el in dult prog ram. Az ed dig el -
in dult mun ka for mák: Csa lá di Sport nap,
Nap kö zis tá bor, Mun ka erõ pi a ci tré ning és
ta nács adás, Di gi tá lis írás tu dás klub, Gyer -
mek és if jú sá gi klub, Anti diszk ri mi ná ci ós
program, Ezermester Klub, Népmese az
életünkrõl program, Látóút a Pécsi György 
telepre és Hõsök terére.

Au gusz tus tól a szí nes prog ra mok -
ról tá jé ko zód ni le het a kö zö sen el -
ké szí tett havi prog ra mok ra in vi -
tá ló pla ká tok ról, me lyek ki he -
lye zés re ke rül nek a Je len lét
Ház ban, az Ön kor mány za ti 
Hi va tal hir de tõ táb lá ján, a
Mû ve lõ dé si Ház ban. A
pla ká tok elekt ro ni kus
for má ban meg ta lál ha tók
Má gocs vá ros hon lap ján, 

a Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal és az
Észak-Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió fa ce -
bo ok ol da lán és ezek meg osz tá sa in is.

A prog ra mot se gí tõ Tá mo ga tó Cso port
is rend sze res tá jé koz ta tást kap, így õk is
tud nak se gí te ni az in for má ci ók to vább adá -
sá ban. 

Pá lyá za ti Hí rek
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 Vi -

dék fej lesz té si Prog ram, „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” GINOP- „Di gi tá lis Jó lét Prog -

ram Pon tok fej lesz té se”, 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

Be adott, el bí rá lás alatt álló pá lyá za tunk: Le a der He lyi, tér sé gi kul tu -

rá lis, sport és kör nye zet tu da tos sá got fej lesz tõ ren dez vé nyek, va la mint a 

he lyi ér té kek meg is mer te té se te ma ti kus prog ra mok se gít sé gé vel ke ret re: 

„Hasz náld a jövõ tech no ló gi á ját, hasz náld a fe jed” Okos Tér ség Te ma ti -

kus Nap

Be adott, el bí rá lás alatt álló pá lyá zatok, mely ben köz re mû köd tünk:

Le a der He lyi-tér sé gi szin tû öko-, gaszt ro tu risz ti kai fej lesz té sek tá mo ga -

tá sa ke ret re:  „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”

Le a der 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 ke ret re: „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” „Me kény esi ját szó tér fel újí tá sa, szab vá nyo sí tá sa, bõ ví té se”

Le a der He lyi, tér sé gi kul tu rá lis, sport és kör nye zet tu da tos sá got fej lesz -

tõ ren dez vé nyek, va la mint a he lyi ér té kek meg is mer te té se te ma ti kus

prog ra mok se gít sé gé vel ke ret re: „Észak–Hegy há ti Mik ro tér sé gi  ha gyo -

mány õr zõ te ma ti kus tá bor”, „Nagy haj má si Ci vil és Gaszt ro Nap”, „Ló -

há ton a Hegy há ton – Má gocs”,  „Biz ton ság ban Má gocs Vá ro sá ban” 

Le a der 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 ke ret re: „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” 

Tér sé gi pá lyá za tok, me lyek ben részt ve szünk:

In teg rált tér sé gi gyer mek prog ra mok Gye rek esély Prog ram

Össze fo gás ban az Észak- Hegy há tért EFOP Prog ram

Lé pés-Vál tás az Észak-Hegy há ti Mik ro tér ség ben EFOP Prog ram

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

Okos tér ség
Má ju si Hír mon dónk ban már be szá mol tunk ar ról, hogy egy új

stra té gi a i lag ki emelt te rü let tel is sze ret nénk hoz zá já rul ni tér sé günk

fej lõ dé sé hez, ez pe dig az „Okos tér ség” kez de mé nye zés. Ak kor eh -

hez ke res tünk tár sa kat, szak em be re ket és ön kén te se ket. Az azó ta el -

telt idõ ben több fó ru mon be szél tünk a té má ról és el in dí tot tunk egy

hasz nos so ro za tot is a fa ce bo ok ol da lun kon állandó lo gó val, ahol a

min den na pok ban is fon tos okos dol gok ra hív juk fel a fi gyel met.

Az együtt mû kö dés mára új szint re lé pett. Az együtt mû kö dõ ön -

kor mány za tok pol gár mes te rei 2018. ok tó ber 10-én ki nyil vá ní tot tak

azon szán dé ku kat, hogy lét re hoz zák Ma gyar or szá gon az elsõ „Okos

tér sé get”, azaz egy olyan együtt mû kö dést, mely a leg mo der nebb esz -

kö zö ket és tech ni ká kat hasz nál va, azok ra épít ve in no va tív meg ol dá -

so kat ke res az élet min den te rü le tén.

A kez de mé nye zés lé nye ge a köz re mû kö dõ te le pü lé sek kö zös sé gi

erõ for rá sok össze kap cso lá sa in for má ci ós tech no ló gi ai vív má nyok -

kal. A meg va ló su lás ho za dé ka, hogy ha tá ro kat bont a vi dé ki ek szá -

má ra sok szor ne he zen át lát ha tó, mo dern nagy vá ro si vi lág, és a fa lu si

élet mód kö zött. Esz kö zei ré vén se gí ti a de mog rá fi ai egyen súly ki ala -

ku lá sát, a ko ráb bi el öre ge dé si és nép es ség csök ke né si tren dek po zi tív

irány ba for dí tá sát. A vi dé ki kör nye zet ben élõ ket fel ru ház za az zal a

tu dás sal, mely nek ré vén a fej lesz té se ket és az új tech no ló gi ai vív má -

nyo kat va ló ban ke zel ni tud ják. Az „Okos tér ség” olyan nyi tott,

együtt mû kö dõ, és be fo ga dó kö zös ség, mely meg mu tat ja a vi dé ki élet

va ló di ér té ke it és ma ga sabb szin ten új ra te rem ti a vi dé ki élet for mát. 

Az „Okos tér ség” ké nyel mes sé te szi a vi dé ki éle tet, idõt, pénzt és

fel ada tot spó rol meg az ott élõk nek, csök ken ti a tá vol sá go kat, nö ve li

a le he tõ sé ge ket és éssze rûb bé te szi a meg lé võ erõ for rá sok fel hasz ná -

lást. Ta vasszal te ma ti kus ren dez vé nyen sze ret nénk be mu tat ni az itt

élõk nek az eb ben a te rü let ben rej lõ le he tõ sé ge ket.


