
Erőnk az együttműködésekkel megsokszorozódik

Számítunk civil szervezeteinkre és büszkék vagyunk rájuk



A civil Alsómocsolád

Alsómocsolád, a 725 éves közösség



„Mocsolád-Civilház” Közhasznú 
Nonprofit Kft 2000. megalakulás

O. 1992 óta tudatos közösségfejlesztés

I. Alsómocsolád méretéből (314 fő) és zsákjellegéből adódó intézményi és 
egyéb háttér hiányosságainak kiküszöbölése:

✓ Teleház működtetés (1997)

✓ Kultúraközvetítés, közművelődési feladat ellátás

✓ Oktatás szervezés

✓ Civil integráció

✓ Szociális feladatok ellátása

II. Vidék,- terület,- és településfejlesztési feladat a Sásdi Statisztikai 
Kistérségben

III. Tudatos szolgáltatás integráció 

IV. IKSZT

V. Komplex Térségi Társadalomfejlesztő Központ



➢ 9 bejegyzett civil szervezet:

• Alapítvány Alsómocsoládért

• Alsómocsoládiak Baráti Köre

• Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület

• Őszi Fény Alapítvány

• Alsómocsoládi Sport Egyesület

• Magyar Európa Park Szövetség

• Hét Patak Gyöngye Natúrpark

• Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

• KÖZ-TÉR-HÁLÓ Alapítvány

➢ 3 informális szervezet:

• Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat

• Alsómocsoládi Foltvarró Klub

• Május Kugli Egylet

➢ 3 Nonprofit Kft:

• Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.

• „Mocsolád-Civilház” Szociális Szolgáltató, Oktatási- és Szabadidő-
szervező Közhasznú Nonprofit Kft.

• Mocsoládi Cognitív Mentor Nonprofit Kft.

➢ 3 Gazdasági Társulás:

• Alsómocsoládi I. számú Erdőbirtokossági Társulás

• Alsómocsoládi Tótulajdonosok Társulása

• Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet



Civil iroda és koordináció, közösségfejlesztés



A civil Bikal
❖ Bikali Tömegsport Klub BTSC

❖ Bikali Nők Közhasznú Egyesület

❖ Faluvédő és Szépítő Egyesület

❖ Hegyhát Kézilabda Sport Egyesület Hegyhát KSE

❖ Internet plusz Gasztronómiai Baráti Kör

❖ Nyugdíjas Klub

❖ Saskovica Vadásztársaság

❖ Szent Joakim Egyesület

❖ Természetjárók

❖ Vöröskereszt Helyi Szervezete



A civil Mágocs

Mágocson élénk társadalmi élet folyik. A számos civil szervezet az év 
folyamán megannyi programot szervez a település lakói számára, 
jelenleg 10 civil szervezet működik. A programok egy része a helyi 
hagyományok ápolását tűzi ki célul, más része a környező települések 
bevonásával, vagy akár az egész megyére kiterjedően kerül 
megrendezésre. Ezek a progogramok nagy jelentőséggel bírnak a város 
életében, hiszen a rendezvények és programok által fejlődnek az 
emberi kapcsolatok, amelyek összekötik a város lakóit. Mágocson a 
kulturális sokszínűség mellett kiemelhető a sportélet is. 



Közösségeink:

▪ Mágocs Jövőjéért Közalapítvány
▪ Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület
▪ Mágocsi Polgárőr Egyesület  Nyugdíjasok Egyesülete 
▪ Unokáink és Gyermekeink Egészségéért Közalapítvány
▪ Városi Sport Kör Mágocs  
▪ Mágocsi Romákért Érdekvédelmi Egyesület
▪ Mágocsi Újvilág Egyesület
▪ Mágocs Kulturális Életéért Egyesület 
▪ Mágocsi Művészeti és Kulturális Egyesület
▪ Mágocsi Amatőr Színjátszó Társulat
▪ Mágocsi Ifjúsági Fúvószenekar



Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület
Az Egyesület aktív munkája, rendszeres, német hagyományaikra építő 
programjaik a településen minden korosztály számára elérhetők (Adventi és 
Húsvéti teadélután, barkácsolások, rétes sütés, stb). Ők tartják ébren a helyi 
sváb kultúrát, a város lakosságának is meghirdetett programjaikon 
megvendégelik a rendezvényre látogatókat.



Mágocsi Polgárőr Egyesület
Az Egyesület 1996–ban alakult. Polgárőri tevékenységeik mellett az egyesület szoros kapcsolatot ápol és

lehetőség szerint munkájával támogatja a településen lévő intézmények munkáját is (Idősek Otthona,

Művelődési Ház, Iskola, óvoda, Önkormányzat, Rendőrség..). A helyi rendezvények állandó segítői, emellett

minden évben megrendezik a Megyei Amatőr halfőző versenyt, melyen nagy számmal képviseltetik magukat

helyi és vidéki települések csapatai is. Minden évben Bűnmegelőzési Fórumot szervezünk a lakosságnak, az

ifjúság részére pedig biciklis ügyességi versenyeket, ahol hasznos közlekedési tanácsokkal látjuk el őket, és

kerékpárjukhoz felszerelést is szoktunk ajándékozni, ezeken a napokon.



Nyugdíjasok Egyesülete
Az önszerveződő jelleggel működő, 2006-ban alakult

egyesületnek rendkívül fontos szerepe van a helyi

nyugdíjas közösség életében. A szervezet igen népszerű a

város időskorú lakossága körében. Rendszeresen tartott

összejöveteleikkel, rendezvényeikkel aktív részesei a város

életének. A programok mellett kirándulásokat szerveznek,

amelyekkel igyekeznek színesíteni a hétköznapokat. A

nyugdíjasokból álló kórus rendszeres fellépője a városi

rendezvényeknek. Vidám népdalokkal örvendeztetik meg a

hallgatóságot.



Unokáink és gyermekeink egészségéért 
Közalapítvány
Elsődleges célunk a térségben élő gyermekek egészségének őrzése, támogatása. Térségünkben a 
gyermekek számára kifejezetten nehezen érhető el speciális szakrendelői hálózat, ezért törekvéseink 
között szerepel speciális gyermek szakvizsgálatok pl. pulmonológia területre hozása, olyan eszközök, 
vizsgálati anyagok beszerzése, melyek szakvizsgálatot válthatnak ki. Tevékenységünk 8 településre 
terjed ki, mintegy 900 gyermeket szolgálva.



Városi Sport Kör 
ASport Kör 1991-ben alakult, a Béke TSZ SE (1946) jogutódjaként.

Az Egyesület 4 szakosztályt működtet: asztalitenisz, kézilabda, labdarúgó és

Lovas szakosztály.

Civil kezdeményezések eredményeképpen, heti rendszerességgel gerinctorna, aerobic, 

és alkalmanként közösségi futás és kerékpártúrák is várják a mozogni vágyókat. 

Emellett megalakult immáron 4 éve a Mágocsi Természetjárók Köre, igazi jó hangulatú 

kirándulásokat szervezve.A labdarúgás a városban a legnépszerűbb sport. A helyi 

szakosztály felnőtt csapattal rendelkezik, akik számos mérkőzésen képviseltetik 

magukat. 



Mágocsi Művészeti és Kulturális Egyesület

Az egyesület bejegyzését olyan Mágocson élő, aktívan 

tevékenykedő fiatalok indították el, akik a Mágocsi 

Ifjúsági Fúvószenekar és a Felnőtt színjátszócsoport 

tagjaiként már megtapasztalhatták azt, hogy miért is 

jó tevékeny közösségként működni.

Az egyesület célja az itt élő fiatalok ösztönzése az 

aktívabb közösségi részvételre. Kulturális 

tevékenységek előmozdítása és támogatása (kulturális 

örökség megőrzése), a mindennapi élet, a kultúra és a 

művészet összekapcsolása.

Hitvallásuk: A kultúra és a művészet hordozóinál az 

érték úgy terem, mint a természetben: önzetlenül, 

gazdagon és bárkinek.



Mágocsi Amatőr 
Színjátszó Társulat

Mágocsi Amatőr Színjátszó Társulat 
2012-ben alakult. Két aktív csoport 
működik a társulaton belül: az általános 
iskola diákjai alkotta MASZAT 
drámaszakkör és a Felnőtt Színjátszók.

Mindkét csoport számos, sikeres, 
teltházas előadást tudhat már maga 
mögött. A városi rendezvényeken való 
fellépéseken túl, olyan nagyszabású 
előadásokat is színpadra vittek már, 
mint a Dzsungel könyve, az Óz a csodák 
csodája, vagy a Valahol Európában. 
Drámaszakkörös diákjaink kétszer 
állhatak dobogóra országos színjátszó 
versenyen.



Mágocsi Ifjúsági 
Fúvószenekar

A zenekar a Hegyháti Általános Iskola és 
Alapfokú Művészet Iskola diákjaiból 
alakult 1995-ben. Jelen pillanatban a 
tagság 20 főből áll, volt és jelenlegi 
zeneiskolai tanulókból, általános-, 
közép- és felsőfokú intézmények 
diákjaiból, valamint dolgozó fiatalokból 
áll, akik kevés szabadidejük ellenére is 
szívesen visszajárnak szeretett 
bandájukba. Repertoárjuk széles skálán 
mozog. Egyaránt játszik hagyományos 
fúvós zenét, indulókat, polkákat, 
popslágereket, musical részleteket és 
filmzenei átdolgozásokat!



A civil Mekényes - Önkéntesek közössége

Tevékenységeink:

❖ Falunap lebonyolítása
❖ Idősek napján aktív részvétel a szervezésben
❖ Sportrendezvények szervezése
❖ Gyereknap lebonyolítása
❖ Egyéb közösségi rendezvények szervezése



A civil Mekényes
• Mekényesi kispad Falusi Hírharang  virtuális  

közösségi felületünk, ahol sokakkal kommunikálunk.



A civil Nagyhajmás

➢ “Őszi Kikerics” Faluszépítő Egyesület

➢ Nyugdíjas Egyesület

➢ Sport Egyesület

➢ Happy Hens Nagyhajmási Country Táncsoport

➢ Polgárőr Egyesület



Nagyhajmási 
Nyugdíjas Egyesület
Az Egyesület 2006-ban alakult.

22 tagja van

Elnök: Benkő Romain Hectorné /Zsadányi
Éva/

Célok:

➢Időskorúak közösségének erősítése

➢Kapcsolatok kiépítése, fenntartása más 
szervezetekkel

➢Együttműködés, önkéntes munka a 
település rendezvényein

➢Programok, összejövetelek szervezése



“Őszi Kikerics” 

Faluszépítő Egyesület

A Faluszépítő Egyesület 2004-ben alakult

A tagság 30 fő 

Elnök: Horváth Miklós

Célok:
Település arculatának szépítése /faültetés, 
parkgondozás, virágosítás /

Együttműködés más szervezetekkel

Helyi értékek megőrzése /Tájház/

„Virágos Porta” lakossági verseny szervezése



Nagyhajmási Sport 
Egyesület

Az egyesület 2005 óta működik

Létszám: 26 fő

Elnök Brandt Renáta

Célok:
Település lakosainak egészséges életmódra 
való ösztönzése

Sportoláshoz való alapvető feltételek 
megteremtése

Rendszeres mozgás szükségességének 
tudatosítása példamutatással

Közösségformálás



Happy Hens
Nagyhajmási Country 
Tánccsoport

A Tánccsoport 2009 októberében alakult.

Főként a térségben vállal fellépéseket,de
több alkalommal sikerrel szerepelt az 
Országos Linedance és Country Fesztiválon is.

Jelenlegi létszám 14 fő

Vezetőjük: Mózesné Tulunger Zsuzsanna


