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I. Térség bemutatása, előzmények a térségi ifjúsági munkában 

 

Bemutatás, bemutatkozás 

 

Az Észak-Hegyháti Mikrotérség települései – Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes és 

Nagyhajmás – Baranya megye északi szegletében, a baranyai, somogyi és a tolnai 

megyeszékhelyektől Pécstől, Kaposvártól és Szekszárdtól egy órányi autóútra a Hegyháti és 

Komlói Járás határán helyezkednek el. Bár a mikrotérség összlakosságszáma nem éri el az 

5000 főt, összetartó közösségünk, sokszínű kulturális programjaink, a helyben megtalálható 

szolgáltatások, a változatos munkalehetőségek és nem utolsó sorban a gyönyörű, nyugodt 

természeti környezet teszi igazán vonzóvá és élhetővé településeinket. Az Észak-Hegyháti 

Mikrotérségi Unió összefogásnak köszönhetően egységben gondolkodunk és közösen 

keressük a fejlesztési lehetőségeket településeink számára. „Okos térségként” együtt 

tervezünk és cselekszünk, a vidéki élet előnyeit megtartva törekszünk az innovatív 

megoldásokra.   

 

A mikrotérség központja Mágocs, az egyetlen városi rangú település, egyben oktatási, 

egészségügyi és közigazgatási központ is. Bölcsőde, óvoda, általános iskola, könyvtár, 

művelődési ház, szociális gondozási központ is megtalálható a településen. Az egészségügyi 

alapellátást két háziorvos mellett gyermekorvos, fogorvos, fizikoterápiás rendelő és kezelő 

biztosítja. Emellett kislabor és védőnői szolgálat is igyekszik kiszolgálni az igényeket. 

Napjainkban számos társas- és egyéni vállalkozás működik a teljes infrastruktúrával 

rendelkező, szép fekvésű településen. Az Ibolya-völgy borospincéi, a közeli halastavak, az 

egyre bővülő infrastrukturális fejlesztések és szolgáltatások, a sokszínű kulturális programok 

által méltán lehet Mágocs város a mikrotérség központja.  

 

A mikrotérség aprófalvainak is megvan a maga szépsége és erőssége. A második legnépesebb 

település Bikal, az egyedülálló Puchner Kastélyszálló és Reneszánsz Élménybirtokról híres, 

azonban halastavai, illetve az iskolai 3D és robotika szakkör is büszkesége a településnek. 

Alsómocsolád a térség másik turisztikai és egyben civil központja. Az alig 300 fő lélekszámú 

település a turizmus szempontjából méltán nevezhető az „élmények világának” több, mint 

5000 vendégéjszakával és 12 modulos Erdei Iskolai programkínálatával. Láthatóak itt az 

„Interaktív Tárház” különlegességei, a szabaduló szoba, a 737-es boeing szimulátor, a 

planetárium, erdei tornapálya, kilátó, vízi sportok és számos más, vidék nyújtotta kaland. 

Különlegessége a falubejárás, térképpel, egyénileg QR kódos idegenvezetéssel. Alapítója a 

Hét Patak Gyöngye Natúrparknak, „Magunk Kenyerén” Gazdaságfejlesztési Programja és a 

hozzá kapcsolódó helyi pénz, a letelepedési programok, a minőségi időskorért indított 

nemzetközi együttműködések is mutatják innovatívitását. Méltán nyert el hazai és európai 

szinten is falumegújítási díjat. 

 

Nagyhajmás és Mekényes felé haladva gyönyörű kilátás nyílik a Mecsek-hegység vonulataira. 

Nagyhajmás gyönyörű, egyedülálló játszótérrel és rendezvénytérrel büszkélkedhet, amely sok 

hagyományos programnak ad otthont. A falu büszkesége a felújított sváb tájház, ami 

hamarosan 3 napraforgós szálláshelyként is üzemel. Különlegesség a településen, hogy 

Baranya megyében itt található a legtöbb térfigyelő kamera a kis települések közül. A 

Nagyhajmási Sport Egyesület több éven keresztül szervezett nagy sikerrel amatőr rally 

versenyeket Nagyhajmás külterületén.  A verseny nagy népszerűségnek örvendett, a környező 

településről sok érdeklődő látogatott a községbe. Az egyesület e hagyományt felélesztette és 
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újra gondolta; 2018-ban sok év kihagyás után ismét elrajtolt az NHK Szlalom Kupa sok 

izgalmas percet szerezve a rally szerelmeseinek. Mekényes gyönyörű természeti környezetben 

fekvő kistelepülés, aminek a falusi turizmus az egyik erőssége. Az összetartó kis közösségben 

nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására: helyi különlegesség a csete lekvár főzés. 

Mekényes és Nagyhajmás a helyi kézművességre és a háborítatlan környezetre alapozott öko- 

és falusi turizmusával, gazdasági potenciált is jelentős módon tud kapcsolódni a Kapos-

hegyháti Natúrparkhoz, amelynek Mágoccsal együtt 2 éve tagja.  

 

A mikrotérség településeit összeköti a minden évben más településen megrendezésre kerülő 

Mikrotérségi Családi Nap, de van közös kalendáriumunk, Hírmondó újságunk és naptárunk is. 

A térség nagy energiát fordít a fiatalok itt marasztalására és arra, hogy megteremtse számukra 

az „élhető jövőt”. 

A térség jövőképe: „A helyi gazdaság bázisára építő, élhető, fejlődő, lehetőségeket biztosító 

mikrotérség az Észak-Hegyháton, amely épít az itt élők tudására, számít a fiatalokra, és az 

idősek tapasztalatára, vonzása a hagyományban és az innovációban, a megőrzött táji 

értékekben és a legmodernebb technológiákban, de leginkább az emberben rejlik.”  

 

 

Előzmények a térségi ifjúsági munkában 

 

Az ifjúsági korosztállyal való foglalkozás befektetés a jövőbe, mégis kevés helyen 

foglalkoznak vele komplex módon. A vidékre különösen jellemző elvándorlás és elöregedés 

szinte mindegyik kistelepülésen az egyik legnagyobb probléma, de többnyire csak egyedi 

intézkedésekkel igyekeznek számukra speciális programokat kidolgozni, megvalósítani, a 

korosztályt bevonni a tervezésbe, az őket érintő helyi ügyekbe. Az érintett témák köre pedig 

nagyon sokrétű lehetne a fiatalok élethelyzetének javításától a szabadidő hasznos eltöltésén és 

a speciálisan őket érintő szolgáltatásokon keresztül a helyi gazdaságba való bekapcsolódási 

lehetőségek megtervezéséig, az önálló egzisztencia megteremtésének segítéséig.  

 

Térségünk települései is fontosnak tartják a fiatalok megtartását, esetenként ösztöndíjakkal 

támogatják tanulásukat, van példa az első lakásépítés-vásárlás támogatására, kedvezményes 

kölcsön lehetőségére, de tematikusan, rendszerszerűen, folyamatosan eddig csak egyik 

településünk, Alsómocsolád foglalkozott tudatosan a korosztállyal stratégiai szinten és a 

gyakorlatban is. Alsómocsolád Község Önkormányzata 1996 óta kiemelten foglalkozik a 

helyben élő fiatalok életkörülményeinek javításával. Ennek érdekében segítette a 

Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (DAGYIÖK) létrejöttét, 

amellyel azóta is szoros együttműködésben igyekszik megteremteni a fiatalok számára az 

információhoz való hozzáférés, a kulturált szabadidőeltöltés, valamint a személyes és 

szociális kompetencia-fejlesztés lehetőségét. 

 

A jelenlegi 5 települést magába foglaló Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió működtetésének 

hátterét adta a Hegyhát-Észak Térségi Egyesület, amely 2000. november 1-től 2003. 

december 31-ig kistérségi ifjúsági referenst alkalmazott. Ennek keretében kezdő lépésként 

megtörtént a helyi önkormányzatokkal való kapcsolatfelvétel, informálódás a településeken 

létező civil és informális szervezetekről, amelyekben az érintett korosztály jelen van. A 

polgármesterek és a kulturális intézmények vezetőinek segítségével minden faluban kiépült 

egyfajta együttműködés az ifjúsági referens, a korosztály és az önkormányzatok között. 

Valamint kialakult egy állandó kapcsolat a térség és a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági 

Szolgáltató Iroda, valamint a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság között. 
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Alsómocsolád község volt a motorja a 2001-2004. között lezajlott Lépés-Váltás a Baranyai 

Hegyhát megújulásáért, majd a Tovább-Lépés a Baranyai Hegyhát megújulásért 

vidékfejlesztési programoknak, amelyek keretében speciális ifjúsági programok is 

megvalósultak: 

 

• „Impulzus”: hátrányos helyzetű gyermekek középiskolai pályafutásra való felkészítése 

• „Hétvégi napraforgó”: a térség iskoláinak, specializációinak, tanulás-módszertani 

háttértevékenységének hétvégeken történő megismerése 

• „Hát-Izsák”: tanulás-módszertani, tolerancia, kultúra tábor 

• „Észfogó”: szolgálati lakások kialakítása kistelepüléseken 

• „Gyűrű”: a fiatalok kapcsolat és identitás erősítése keretében Hegyháti Ifjúsági 

Fesztivál, a Hegyhát kitüntetettjei (Hegyháti Fiatalokért, Hegyhát Ifja, Hegyhát Fiatal 

Vállalkozója). 

 

A következő térségre kiterjedő program 2004-2005 évben valósult meg. Az „Ifjúsági 

Párbeszédrendszer kialakítása a Mágocsi Mikrotérségben” elnevezésű programban 

Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések önkormányzatai vettek 

részt, folyamatos együttműködési felületet biztosítva a helyben élő fiatalok számára.   
 

Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet által 2014-ben megvalósított Jövőt Helyben! 

projekt célterülete a Mágocsi Mikrotérség volt, célcsoportja a mikrotérség 14-30 év közötti 

lakossága.  

 

A képzésekből, workshopokból és jövőtervező műhelyekből álló program célja: 

• a szemléletváltás; 

• a gyermek- és ifjúsági korcsoport önmaguk által megfogalmazott igényei iránti 

befogadó készség kialakulása; 

• a közösségi érzés és az identitás erősödése; 

• ismeretek, információk, külső kapcsolatok mennyiségének, minőségének növekedése; 

• az állampolgári aktivitás növelése; 

• térségi civil és ifjúsági módszertani, valamint tanácsadó pont létrehozásának 

megalapozása; 

• az állampolgárok és az önkormányzatok kapcsolatának fejlődése, ami hozzájárul a 

térség népességmegtartó erejének növekedéséhez.       

 

Az alábbi projektelemek valósultak meg: 1 alkalommal Szociális és életvezetési kompetencia-

fejlesztő képzés; 1 alkalommal Emberi jogok tréning; 1 alkalommal Vezetői, stratégiai és 

projektmenedzsment képzés; 6 alkalommal Ifjúsági workshop; 16 alkalommal Jövőtervező 

műhely.                              

 

Stratégiai dokumentumunk alapja a korábbi projektek, fejlesztési folyamatok tapasztalatainak 

összegzése, a jövőtervező műhelyek elemzéseinek és az ott megfogalmazott jövőképeknek az 

összegzése, a 2019-től induló, a Mikrotérségi Unió által gondozott „Hazaváró kérdőív” 

összegzése. Az így kidolgozásra került stratégia és cselekvési terv visszacsatolásához, 

pontosításához pedig a „Jó lenne, ha Neked is Jó lenne kérdőív” teremtett lehetőséget.  

 

Áttekintettük a térség más stratégiai dokumentumait is, amelyek közül az Okos ökoszociális 

falvak projekt keretében megfogalmazódott egy, a vidéki térség népességmegtartó 

képességének alapját képező ábra hasznos ebben a munkában is.  
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Mivel az ábra a jövőtervezés alapja és a fiatalokat is a jövő zálogának tekintjük, fontos ezen 

elemeknek a figyelembevétele. A folyamat és a végleges dokumentum így jött létre.                     

 
 
 

 

II. Az ifjúságpolitika jogforrása 

Több ENSZ egyezmény – Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény; Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata; Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya; Gazdasági, Szociális 

és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya; Oktatásban Alkalmazott 

Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény – és az Európai Bizottság Fehér 

Könyve is meghatároz olyan elveket és jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges az 

önkormányzatok támogató közege is. 

Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása jelenleg az Alaptörvény, 

amely többek között kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság 

létbiztonságára, oktatására és nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit.  

 

Az ifjúságpolitika közvetlen jogforrás: A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 15. pontja sport, ifjúsági ügyek címen a 

települési önkormányzatok feladatkörében írja elő többek között a gyermek és ifjúsági 

feladatokról való gondolkodást és az önkormányzatok önálló döntésére bízza, hogy – a 

lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően – mely feladatokat, milyen mértékben 

és módon lát el. Azt, hogy az adott település önkormányzata mely feladatok ellátását vállalja, 

befolyásolja a helyi társadalom szerkezete, a népesség összetétele, a település adottságai, 

fejlettsége és egyéb más körülményei is.  
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Mivel a jelenleg hatályban lévő törvényekből nem részletezik, hogy pontosan milyen ifjúsági 

feladatai vannak az önkormányzatnak – erre csupán iránymutatásokat tartalmaz a Nemzeti 

Ifjúsági Stratégia –, alapvető fontosságú, hogy a település önkormányzata és/vagy a térségi 

szinten létrejött önkormányzati társulás kidolgozza saját ifjúsági koncepcióját, természetesen 

a már érvényben lévő helyi rendeletek és határozatok figyelembe vételével, a bennük 

megfogalmazott programokkal összhangban (pl. gazdasági program, településfejlesztési terv, 

ciklusprogram, települési és/vagy térségi stratégiák). 

 

 

III. Az ifjúságpolitikai koncepció 

Az ifjúságról való felelősségteljes gondolkodás alapja, hogy a fiatalokkal, mint komplex 

jelenséggel kalkulál, és az őket érintő kérdésekbe nemcsak bevonja őket, de a döntéshozatali 

mechanizmusból sem hagyja ki érdekképviseleti szerveiket. A fiatalság hosszú távú 

befektetés, nem pedig a ma problémaforrása. 

 

A koncepció a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok számbavétele, továbbá 

olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amely megvalósítása során a meglévő 

értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és a település adott területén a fejlődési 

tendenciák továbbra is biztosíthatóak. 

 

Az ifjúsági koncepció keretet ad a középtávú (3-5 éves) ifjúságpolitikai cselekvési program 

elkészítéséhez. A programnak arra kell irányulnia, hogy a település a már meglévő 

intézményi, környezeti feltételeket az őket megillető szintre emelje, és ahol hiányosak, ott 

megteremtse azokat.  A koncepció egyfajta tervezet, elképzelés, amelyre a társadalom 

folyamatos változása miatt van szükség. Az emberek, esetünkben fiatalok, élettereit adó 

tényezők, a család, az iskola, a települési környezet, a különböző intézmények, civil 

szervezetek, a munkahely, a baráti társaságok adják a változások tereit. Ehhez kapcsolódik a 

fiatalok szükségleti rendszere, amely három pilléren áll:  

 

1. család  

2. állam 

3. helyi társadalom, települési közösség. 

 

Ezeknek a területeknek a segítése szükséges ahhoz, hogy a fiatalok jól érezzék magukat 

környezetükben és bekapcsolódjanak az aktív társadalmi életbe, amely alapjaiban határozza 

meg helyben maradási hajlandóságukat. 

 

Vegyük sorra mik lehetnek a fiatalok szükségletei: 

✓ elemi szükségletek (család, táplálkozás, lakás, ruházat, egészséges természeti és 

társadalmi környezet), 

✓ tanulás, szellemi- és testi fejlődés,    

✓ szakma, hivatás megszerzése, 

✓ pályaválasztás, elhelyezkedés, munkavégzés, 

✓ családalapítás, 

✓ önálló lakáshoz jutás, 

✓ megélhetés, tisztes jövedelem, 

✓ társas élet, kapcsolatok, a szabadidő tartalmas eltöltése, rekreáció, regenerálódás, 

✓ politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életben való részvétel, szerepvállalás. 
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Ezek között egyénenként változó fontossági sorrend áll fenn. Az igények folyamatosan 

változnak az adott individuum aktuális élethelyzete, a szükségletek kielégítésének lehetősége 

és annak szintje szerint. A kérdés az, hogy milyen feladat és munkamegosztás szerint, kinek 

(privát vagy társadalmi szereplőnek) és milyen mértékben kell segíteni a szükségletek 

kielégítését!  

 

A helybeli szükségletek megállapítása alapvető feladat. Ezt különböző felmérésekkel, 

kérdőíves módszerrel, interjúkkal végezhetjük. Így képet kaphatunk a célterületekről, a 

szükséges javításokról, valamint a meglévő és alkalmazandó eszközökről, forrásokról. 

 

 

IV. Helyzetértékelés - Ifjúságkutatás 
 

Figyelembe kell vennünk az országos, sőt európai társadalmi és demográfiai folyamatokat. 

 

Országunk népessége csökken, továbbá a nyugat-európai államok többségéhez hasonlóan 

egyre későbbre tolódik az első házasságkötés és a válások száma is egyre gyakoribb. 

Tudomásul kell vennünk a társadalmi mobilitás meghatározó szerepét, ami az európai 

integrációval csak tovább erősödik. Ez az egyén, illetve a család társadalmi helyzetének 

megváltozását jelenti (nemzedékek közötti és nemzedéken belüli mobilitás). Ezért a 

legnagyobb kihívás az ifjúság helyben tartása, a település népességének megtartása, növelése. 

A komplex ifjúságkutatásra szükség van, mivel feltárja az ifjúság szükségleteit és azok 

kielégítésének szintjeit. Javasolt ezért kétévente elvégezni ezt, meghatározott módszerekkel, 

reprezentatív mintavétellel. A helyi ifjúságkutatások mindenkor alapját képezik az 

ifjúságpolitikai koncepciónak és a hozzá kapcsolódó cselekvési terveknek. 

 

1. A CÉLCSOPORT:  

 

Ma általános tendencia, hogy a fiatalok egyre korábban válnak a fogyasztói társadalom aktív 

tagjaivá, valamint hosszabb ideig szerepelnek eltartottként, még akkor is, ha időszakonként és 

időlegesen munkát vállalnak, mint a munkaerő-piac aktív tagjai. Ezekből kiindulva az ifjúsági 

korosztályt a középiskolás kortól a „felnőtté válásig” az alábbi csoportokban határozhatjuk 

meg: 

• Ifjúság: 15-30 éves korig  

• Fiatal korosztály: 15-25 éves korig 

• Fiatal felnőttek: 25-30 éves korig  

 

Ezeket a korcsoportokat az Észak-Hegyháti Mikrotérség lélekszámának és a gyermek 

korosztály korai, tudatos bevonásának megfelelően kiegészítjük az alábbi csoporttal: 

 

• Kiskamasz: 10-15 éves korig 

 

A statisztikai adatok alapján kijelenthetjük, hogy az Észak-Hegyháton az érintettek köre 

jelentős nagyságot képvisel a település összlakosságához viszonyítva.  

 

A térség 5 településének – Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás – 

összlakossága 3938 fő. A 10-35 évesek száma 1029 fő, vagyis az összlakosság 26,13 %-a. Az 

adatok a 2019. évi állapotot tükrözik. 
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A települési önkormányzatok több „hagyományos” támogatási formával próbálják segíteni a 

leszakadás megakadályozását, a továbbtanulás, pályaválasztás, a helyben maradás 

ösztönzését. Ezeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 

A célcsoport életterét, problémáit, tevékenységi köreit tekintve rendkívül heterogén képet 

kapunk. Az oktatáson át a szociális igényekig, a szórakozási lehetőségektől a tartalmas 

programokig, a jogosítvány megszerzésétől a hatékony érdekképviseletig, a munkavállalásig, 

illetve a lakhatásig igen sokszínűek az igények és a feladatok. Érdemes emiatt számba venni a 

korosztály által használt, számukra is elérhető szolgáltatásokat, intézményeket. 

 
 

2. SZERVEZETI KERETEK (INTÉZMÉNYEK, SZOLGÁLTATÁSOK, CIVIL SZERVEZETEK) 

 

A jelenlegi helyzet értékeléséhez ismerni kell a település ifjúsági életéhez kötődő szervezeti 

kereteket, a szervezetek működését, jelenlegi állapotát (önkormányzati intézmények, civil 

szervezetek, informális csoportok számbavétele az l. sz. mellékletben). Az ifjúságkutatáshoz 

hasonlóan a szervezeti kereteket is folyamatosan figyelemmel kell kísérni és legalább 

kétévente állapotfelmérést készíteni róluk. 

Állandó lakosság 

2015-2019 Lakosságszám 10-15 éves 16-25 éves 26-35 éves 

Alsómocsolád 320 8 22 31 

Bikal 718 23 56 113 

Mágocs 2290 107 227 276 

Mekényes 282 12 20 32 

Nagyhajmás 328 16 53 33 
Összesen 3938 166 378 485 

Önkormányzat által adott támogatások a 15-40 éves korosztály számára 

2015-2019 

Továbbtanulók 
támogatása (15-23) 

középiskolások számára 
általában 5000-10.000 

Ft/tanév 

Bursa 
Hungarica 
ösztöndíj 
 (18-25)  

Letelepedési (első 
lakáshoz jutás 

támogatása) 18-40 
(családok száma) 

Alsómocsolád 37 8 5 

Bikal  97 38 12 
Mágocs 341 98 33 

Mekényes 42 10 0 

Nagyhajmás 0 7 0 

Összesen 517 161 50 
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Annak ellenére, hogy önkéntes tevékenységekben a fiatalok szívesen vesznek rész, csak kis 

hányaduk (14%) tagja formális szervezetnek. A térségben nagyon kevés az aktív ifjúsági 

szervezetek száma, különös tekintettel az önszerveződő ifjúsági közösségekre. 

 

A már nagy hagyománnyal rendelkező, 1996 óta működő Demokratikus Alsómocsoládi 

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat mellett 2019 év végén Nagyhajmáson is újjáalakult az 

Ifjúsági Egyesület, Mágocson pedig a Mágocs Kulturális Életéért Egyesület megújulása 

zajlik, 24 fő fiatal alakítja újjá. A gyermekek, fiatalok életét, tanulását, pályakezdését több 

alapítvány is támogatja. 

 
 

3. A 2019-2020. ÉVBEN VÉGZETT IFJÚSÁGKUTATÁS EREDMÉNYEI, ÖSSZEGZÉSE 

 

Az ifjúsággal való munkát a társadalmi, környezeti, technikai változásokkal együtt 

folyamatosan meg kell újítani. A fiatalokban rejlő erőforrások felismeréséhez, 

tudatosításához, a velük való praktikus kapcsolattartáshoz, társadalmi integrációjuk 

elősegítéséhez, a település helyi, gazdasági-közösségi életébe való bekapcsolásukhoz 

használnunk kell a számukra már ismert kommunikációs formákat, technikákat. A részvételi 

tervezés fontos eszköz, így többféle forma együtt lehet hatásos. A tervezett fórumok mellett, 

az online eléréseket is fontosnak tartottuk. 

 

Annak érdekében, hogy minél szélesebb kört elérjünk, a Google kérdőív formát választottuk, 

és az alábbi felhívással kerestük meg a fiatalokat: 

 

HAZAVÁRÓ Kérdőív 2019. 

„Maradj itthon, gyere haza, boldogulj!”  

A hely, ahol születtünk, élünk hosszabb ideig mindannyiunk számára fontos.  

Ugyanakkor minden település számára is fontos (ha hirdeti, ha nem), hogy a fiatalok jól 

érezzék magukat, ha lehet maradjanak itthon, vagy térjenek vissza. Hiszen ők az örökösök.  

Általánosságban sokat beszélünk arról, hogy miért maradnak, vagy mennek el rövidebb -

hosszabb időre, miért maradnak vagy mennek el végleg a fiatalok otthonról. 

 

Kérjük, ha 15 és 35 év közötti vagy, itt születtél vagy itt élsz az Észak - Hegyháti 

Mikrotérségben (Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás) töltsd ki 

kérdőívünket!  

Kérünk segíts abban, hogy minél pontosabb képet kapjunk arról, mi van a fejedben és a 

szívedben születési helyeddel, lakóhelyeddel kapcsolatban.  

Fontos! Hogy fontos vagy, hogy nem tudományos magyarázatokat és okosságokat várunk 

Tőled, csak annyit, hogy szánj néhány percet kérdőívünkre, kérdéseink alapján őszintén 

gondold végig mi a fontos Neked! Ezzel segítheted településed, térségünk lakóiról meglévő 

ismereteket, formálhatod közös jövőnket! 

 

Röviden összefoglalva a válaszokat: 

 

A településekről arányosan érkeztek válaszok, olyan fiatalokat is sikerült elérni, akik már nem 

laknak itthon, ideiglenesen vannak távol a tanulmányaik miatt, vagy már végleg elköltöztek. 

Sikerült elérni a megcélzott korosztályokat. A válaszadók majdnem fele egyedülálló, a 

kapcsolatban élőknek a fele házas. Az országos tendenciával egyezően a szülők magasabb 

életkorban vállalnak gyermeket. Aktívabbak voltak a magasabb iskolai végzettségűek, 
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ugyanakkor minden végzettséget (még a kevesebb mint 8 osztályt) képviseltek a válaszadók. 

A sokszínűséget tükrözi a szakmák felsorolása, közel ötven szakmában szereztek végzettséget 

a kitöltők. 55%-uk dolgozik, 28% még tanul, 13% GYED-en, GYES-en, GYET-en van, 3% 

munkanélküli, 1 fő háztartásbeli, 47% él még a szülőkkel. 

 

A legtöbben, 112 fő saját családi házat szeretne, többen választották a többgenerációs családi 

házat. A bérleményt nem preferálják túl sokan. 

 

A válaszadók több, mint fele közlekedik saját autóval, de a tömegközlekedés majdnem ilyen 

nagyságrendben jelenti az egyedüli közlekedési lehetőséget. 

 

A beköltözők legnagyobb része párkapcsolat miatt választotta a térséget, de említették a 

kényszert, a jó közösséget, a gyönyörű természeti környezetet is. Az elköltözők leginkább 

Budapestet vagy a közeli megyeszékhelyet (Pécs), vagy a közeli várost (Dombóvár) 

választották új otthonuknak, de jelenleg külföldön élők is voltak a kitöltők között. Kevésbé 

jellemző a hasonló kistelepülésekre való költözés. Egyre nő azok aránya, akik, ha már 

elköltöznek, egyre ritkábban jönnek haza. Tehát nem annyira a település vagy a közösség 

miatt jönnek, hanem inkább családlátogatásra. 15%-uk még visszatérne, 24% talán és 61%-uk 

biztosan nem. 

 

Arra a kérdésre, hogy milyen lenne számukra a megfelelő munkalehetőség 37% szerint az 

lenne, hogy a képzettségének megfelelő munkát végez helyben, 63% számára megfelelő, 

hogyha elérhető a közelben. 128 fő, tehát a válaszadók 92%-a legalább 180-200 ezer, vagy 

annál magasabb keresetet szeretne elérni. 

 

A helyben elérhető szolgáltatások közül legfontosabbnak az óvodát, iskolát, háziorvost és 

gyógyszertárat tartják, de számukra már legalább ennyire fontos a szélessávú internet is. 

Moziba, színházba, étterembe már távolabbi (de elérhető) helyekre is elmennének. 

 

A nyitott kérdésre, amely szerint mi lenne még fontos sokan válaszolták, hogy játszótér, 

kimondottan a korosztály igényeihez igazodó szórakozási lehetőség is kellene helyben: ” Egy 

kulturált hely, ahol össze ülhetünk a barátokkal, enni, inni, szórakozni, egy normális hely 

ahova el lehet menni a társasággal beszélgetni és hétvégén nem 9 kor zár”. Ezt többen a 

személyes találkozókon is felvetették. 

 

A közösségi programok köréből a túrázást, a bulikat, a tánctanulási lehetőséget preferálták 

leginkább, amit szintén az egyik fórumon kiegészítettek az ingyenes angol nyelvtanulás 

lehetőségének megteremtésével. 

 

Az infrastruktúra elemei közül a három legfontosabbnak a jó minőségű közutakat, a megfelelő 

gyakoriságú buszközlekedést, a rendezett településképet jelölték meg. 

 

17 területet soroltak fel, ahol szívesen vállalnának önkéntes munkát, amelyeket szintén 

érdemes lesz figyelembe venni. 

 

Az összefoglaló grafikonokat tartalmazó dokumentum a 2. sz. melléklet.  

 

 

 

 



11 

 

TÉRSÉGI IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓ MŰHELYEK: 2020.  
 

A műhelysorozat kreatív módszerekre épített társadalmi tervezési tevékenység, ami a térség 

alulról építkező, manifesztálódott szükségletekre alapozó ifjúságpolitikai koncepció 

megalkotására, és az azt aprópénzre váltó cselekvési terv kidolgozására szolgál. 

 
Ebben az évben az Összefogásban az Észak-Hegyhátért projekt keretében 3 műhely zajlott, 

Alsómocsoládon, Mágocson és Nagyhajmáson. A téma a térségi ifjúságpolitikai koncepció és 

cselekvési terv előkészítése. Nagyon nehéz a fiatalokat egy asztalhoz „ültetni” és szóra bírni, 

ennek ellenére több eredményt is hoztak ezek a találkozók. 

 

Alsómocsoládon a fiatalok mellett civil szervezetek képviselői is jelen voltak. A központi 

téma a település, térség jövője, valamint a térségi ifjúságpolitikai koncepció alapjainak 

megfogalmazása volt. A résztvevők először az érzéseiket fogalmazták meg az alsómocsoládi, 

mikrotérségi élettel kapcsolatban. Mit szeretnek, és mit nem szeretnek a falu életében, 

valamint a jövővel kapcsolatban, mit szeretnének, és mit nem szeretnének. Az összes állítás 

összegyűjtése után lehetőségük volt a jelenlévőknek kiválasztani a számukra legfontosabb, 

legkedvesebb érzéseket, körülményeket. A településen a már régóta nagy hagyományokkal 

rendelkező DAGYIÖK és a többi civil szervezet mellett az önkormányzat is kiemelten és 

tudatosan foglalkozik a korosztállyal. 

 

A Nagyhajmáson tartott találkozó annyira sikeres volt, hogy az ott megjelent aktív fiatalok a 

jelenlévő polgármester buzdítására megújították a már évek óta passzív ifjúsági egyesületet. 

Így saját programokat is tudnak tervezni, élvezve az önkormányzat támogatását. 

 

A Mágocson megtartott harmadik fórumon már tényleg a térség egészét érintő problémák és 

javaslatok is felszínre kerültek. Olyanok is eljöttek, akik már egyetemre, főiskolára járnak, és 

akkor töltenének itthon több időt, ha lenne számukra is érdekes program, szórakozási 

lehetőség. Felvetették, hogy fontos lenne több információt kapni az itteni gyakornoki- és 

álláslehetőségekről. A legfontosabb javaslat az volt, hogy a fiatalokkal speciális, az általuk 

kedvelt kommunikációs csatornán történjen a kommunikáció. Ennek a kialakításában maguk 

is részt vállalnak. 

 

A műhelyeken a kérdőívben már érintett témák mellett új szempontok is felvetődtek, amelyek 

fontos elemei lehetnek a stratégiának és a cselekvési tervnek. 

 
 

„JÓ LENNE, HA NEKED IS JÓ LENNE” KÉRDŐÍV 2020. 
 

Az év első felében a fórumokkal párhuzamosan ismét megkérdeztük a fiatalokat most már 

még konkrétabb, a cselekvési terv kialakítását segítő kérdéskörökben. A kitöltésre invitáló 

szöveg így szólt: 

 

Készül a Térségi Ifjúsági Stratégia és Cselekvési terv, jó lenne, ha nektek is jó lenne. 

15 kérdésben kérjük a véleményeteket! 

 

Témakörök, melyekben arra kértük a fiatalokat, hogy válasszanak, súlyozzanak, fejtsék ki a 

véleményüket: 
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1. Képzések, amik hasznosak lennének 

2. Szabadidős tevékenységek, amikben szívesen részt vennél 

3. Szolgáltatások, amire szükség lenne helyben, térségben 

4. Támogatások, melyeket hasznosnak ítéltek 

5. Információadás, kapcsolattartás csatornái 

 

A 2019-es Hazaváró Kérdőív és a 3 műhely tapasztalatai alapján összeállított kérdőív 

összefoglalása: 

 

A korosztályi és a területi reprezentáció is arányos volt. 

 

Arra a kérdésre, hogy a készség és képességfejlesztés területén milyen tartalmú, ezen belül 

hagyományos vagy online formát preferálnának a megkérdezettek, a nyelvtanfolyamok, a 

főzőtanfolyamok és a vállalkozásindítással kapcsolatos ismeretek voltak a legnépszerűbbek, 

de a környezettudatossággal, kertészkedéssel kapcsolatos tanfolyamokat is többen 

választották. A fiatalok körében már természetes az online képzések világa, így a 

vállalkozásfejlesztést, weboldalkészítés megtanulását online formában is szívesen 

választanák. 

 

A szabadidős lehetőségek közül a legtöbben a túrázás, kirándulás, biciklitúrák mellett 

szívesen részt vennének faluszépítési és környezetvédelmi akciókban, 3D tervező alkalmakon, 

tánctanuláson. Ezek szervezésébe is többen bekapcsolódnának. A szolgáltatások közül most a 

konditerem volt a legnépszerűbb (akár fiatalok által üzemeltetve), emellett a teke, bowling, 

darts is népszerűek. 

 

Fontos kérdéskörnek tekintettük, hogy mivel lehetne a fiatalokat ösztönözni (tanulásra, 

helyben maradásra).  Először azt kérdeztük meg, milyen támogatási formákat ismernek, majd 

azt, hogy milyen támogatási formákat találnának helyben hasznosnak. Amit ismernek: Bursa 

Hungarica, CSOK, Babaváró támogatás, de a legtöbben nem írtak ilyenről. A helyi 

„támogatások” közül a leghasznosabbnak a diákmunka lehetőségeket, a települési 

ösztöndíjakat és a gyakornoki lehetőségek felkínálását tartják. 

 

Fontosnak tartottuk azt a kérdést is, hogy a fiatalok számára kik a példaképek, mit mutatnának 

meg a térségből egy esetleges image filmben. Itt többen sikeres helyi vállalkozókat és családi 

vállalkozásokat ajánlottak, de a példaképek között van polgármester is. Szívesen látnának 

sikeres fiatalokat, egyedi kézműveseket is. Egy összefoglaló válasz: „A leghasznosabb 

mindenképp a különböző HELYI vállalkozók bemutatása lenne, hisz fiatalokat (és bárki mást) 

munkával, pénzzel lehet leginkább megtartani, ösztönözni”. Széleskörű volt a 

bemutathatónak, bemutatandónak tartott helyek listája is. Ezen több természeti szépség, táj és 

túraútvonal, horgásztó, turisztikai attrakció szerepel, emellett említették a közösségi 

programokat és a munkalehetőségek érdekes bemutatását is, ami vonzó lehet. Itt is érdemes 

pontosan idézni az egyik választ: „Régi hagyományokat lehetne modernebb, őrültködős 

formában megcsinálni - de ehhez az idősebb generációk segítsége kell, ők jobban tudják, 

milyen helyi szokások voltak itt valaha”. 

 

Az ebben a kérdőívben megfogalmazódott igények, ötletek szintén alakítják majd a stratégiát, 

cselekvési tervet. 

 

Az összefoglaló grafikonokat tartalmazó dokumentum a 3. sz. melléklet.  
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V. Alapelvek és feladatok - Cselekvési terv 

Az ifjúságpolitikai koncepció célja az Észak-Hegyháton élő fiatalok számára egy tudatosan 

megtervezett, életük minden területét lefedő jövő megteremtése.  

 

A ma Magyarországon élő fiatalok élethelyzetét kedvezőtlen trendek jellemzik, amelyeknek 

megfordítása mindannyiunk fontos feladata. Az oktatás és a nevelés, a fiatalkori 

munkanélküliség, a kábítószer-fogyasztás terjedése, az otthonteremtés nehéz feladata, a jövő 

nemzedékének egészségi állapota stb. azt jelzik, hogy az ifjúságpolitika egy komplex 

rendszer, ami csak a különböző ágazatok, intézmények, szakmák együttműködésével lehet 

sikeres.   

 

A helyi ifjúságpolitikának a fiatalokra kell alapoznia és a rendelkezésre álló forrásokat, 

intézményeket úgy kell felhasználni és működtetni, hogy a fiatalok megfelelő készségekkel, 

képességekkel, kompetenciákkal, nyitottsággal, rugalmassággal és toleranciával 

rendelkezzenek, a változásoknak ne elszenvedőivé, hanem generálóivá, tudatos, felelős 

magyar és európai állampolgárokká váljanak. Korosztályok szerint más-más szükségletek, 

feladatok kerülnek életük középpontjába, de minden esetben fontos lehet a közösség 

támogatása. 

 

Az ifjúságpolitikai stratégia és cselekvési terv fő területei az elemzések, műhelyek, kérdőívek 

eredményeit beépítve. 

 

1. OKTATÁS, KÉPZÉS, NEVELÉS  

 

Alapelvek: 

- Településeink vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a helyben 

elérhető magas színvonalú képzés biztosítása (a települések jellegéből adódóan az 

iskolarendszeren kívüli képzésekben, tanfolyamokon, klubokban).  

- Fontos, hogy a megszerzett tudás ne váljon fel nem használható tudássá. A képzéseknek 

rugalmasnak kell lenniük, piacorientáltnak és az iskolában megszerezhető tudáson túl 

kell mutatniuk. Konvertálható tudást kell szerezniük, képesnek kell lenniük 

alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez. 

- A hallgatót nem csak potenciális munkaerővé kell nevelni, de felelős állampolgárrá is! 

Meg kell ismerniük az emberi, állampolgári érvényesülés feltételeit. 

- Legalább ilyen fontos, ezzel összefüggésben, hogy a velük foglalkozó szakembereket is 

folyamatosan képezzük. 

- Biztosítani kell az esélyegyenlőséget, akár szociális, akár értelmi, akár területi alapú az 

egyenlőtlenség. 

 

Feladatok: 

- A továbbtanulás és a munkavállalás szempontjából fokozottan kiemelt területek az 

idegen nyelvi és számítástechnikai ismeretek, ezek magas színvonalú helyben történő 

oktatását fókuszba kell állítani.  

- Fel kell használni alternatív képzési formák nevelő erejét: önismereti képzések, 

életvezetési képzések, vizuális nevelés, médiaismeret, tánc- és drámapedagógia stb. (a 

térségben élnek és dolgoznak szinte mindegyik jelzett területen olyan szakemberek, 

esetenként fiatal szakemberek, akiket érdemes bevonni – ezek lehetnek nonformális 

képzések is). 
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- Támogatni kell továbbra is a fiatalok továbbtanulását segítő ösztöndíj rendszereket (az 

ismert állami ösztöndíjakhoz való csatlakozás és a helyi iskolakezdéshez, 

továbbtanuláshoz adott támogatások mellett további tehetségprogramok, ösztöndíjak 

kialakítása – gyakornoki lehetőségek folyamatossága, nyilvánosságának a modern kor 

eszközeivel való megteremtése). 

- A hátrányok leküzdése érdekében támogatni kell a szociális és mentális felzárkóztató 

programokat. 

- Meg kell nevezni az ifjúsági felelősöket, akik egymással, az önkormányzattal és 

szükség esetén külső szakemberekkel közösen dolgoznak a település ifjúsága érdekében 

(ebben a témában TÜKÖR – Térségi Ügyeink Körei – találkozók szervezése). 

- Erősíteni kell a településen a felnőttképzési lehetőségeket (pl. továbbképzések, 

tanfolyamok, nyelvklubok). A térségben a németet tanulják a diákok, ezért hangsúlyt 

kell fektetni az angol nyelvre is. 

- Teljes körű tájékoztatást kell megvalósítani, hogy a fiatalok pályaválasztási és 

pályakezdési nehézségeit minimalizáljuk, így döntéseiket nem befolyásoljuk, hanem 

segítséget nyújtunk számukra. Ez az iskolarendszerből való kilépés előtti utolsó fontos 

feladat. 
 

Határidő: folyamatos 

 

 

2. PROGRAMSZERVEZÉS  

 

Alapelvek: 

- Az egészséges testi-lelki fejlődés és szocializáció érdekében a fiataloknak lehetőséget 

kell nyújtani szabadidejük hasznos eltöltéséhez. 

- Támogatni kell a fiatalok önkifejezését és kreativitását szolgáló kezdeményezéseket. 

- A szabadidő tartalmas eltöltése, a kulturális rendezvények nem csupán a szellem és a 

test táplálékaként foghatók fel, hanem mint prevenció, mint alternatíva a nem kívánt 

időtöltési formákkal szemben.   

- Preferálni kell az egészséget támogató és a tartalmas értéket nyújtó programokat. 

- Támogatni kell a hagyományőrzésre irányuló rendezvényeket, programokat. 

 

Feladatok: 

- Feladatunknak tekintjük, hogy az ifjúsági programokhoz, lehetőségeinkhez képest és 

intézményeink által biztosítsuk az infrastrukturális hátteret. 

- Kedvezményes fiataloknak szóló tanfolyamok, nyári táborok létrehozása (térségi 

szintű speciális táborok kínálatának kialakítása, a jövő tudásbázisához illeszkedő 

robotika és 3D szakkör bővítése az érintettek bevonásával). 

- Ingyenes, illetve elérhető árú rendezvények, kulturális programok szervezése. 

- Internetes szolgáltatások, közösségi hozzáférések biztosítása és fejlesztése.  

- Testvértelepülési ifjúsági kapcsolatok kiépítése, rendszeres találkozók szervezése. 

- A nyári ifjúsági programok gyarapítása, fejlesztése, a meglévő programokhoz 

csatlakozása (pl. Térségi Szent Iván Éj, térségi vetélkedő a korábbi Városi Vetélkedő 

mintájára, nyári táborok, nemzetközi programok), mivel a térség számára fejlődési 

lehetőséget rejt magában az ifjúsági turizmus. 

- Szükséges a különböző települések, intézmények és szervezetek programjainak 

egyeztetése, közös éves programterv és rendezvénynaptár elkészítése. 

 

Határidő: folyamatos 
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3. EGÉSZSÉG ÉS SPORT, KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS 

 

Alapelvek: 

- A testi, szellemi egészség a legfőbb érték, ezért erősíteni kell a tudatosabb 

megjelenítését, amelyhez megfelelő motivációt és kommunikációt kell bevezetni és 

széles körben alkalmazni. 

- A sportolás alternatívát nyújt a káros szenvedélyekkel szemben és egészségmegőrzés 

szempontjából is kiemelten fontos (drogprevenciós tevékenység). 

- Az egészséges élet alapja a tiszta környezet. Kiemelt fontosságú a környezetvédelemi 

problémák iránti fogékonyság, a tiszta és ezáltal vonzó településkép megteremtése. A 

felnövekvő generációk környezet- és természettudatos gondolkodásának, 

szemléletének fejlődése, felelősségtudatuk erősítése. 

 

Feladatok: 

- Kiemelt feladat lehet a sport (tömegsport) népszerűsítése, a sportolásra, egészséges 

életmódra nevelés (listát készíteni arról, ami igénybe vehető, megvizsgálni egy 

FITNESS klub lehetőségét). 

- Támogatni mindenféle szakmai megalapozottságú, kábítószer fogyasztást megelőző 

programot, tevékenységet. 

- Kezdeményezni, támogatni a környezettudatos magatartást ismertető, népszerűsítő 

programokat (számba venni azokat a fiatalokat, akik ezen a területen aktívak, ezen a 

területen tanulnak tovább és őket korosztályi „mentorként” bevonni a többiek 

érzékenyítésébe). 

- Támogatni a településszépítő programokat, az itt élők jobb közérzetét biztosítani 

szándékozó kezdeményezéseket (pl. virágosítás, fásítás, környezetvédelem, 

környezettisztítás).  

 

Határidő: folyamatos 

 

 

4. TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG, ÉRDEKKÉPVISELET  

 

Alapelvek: 

- Alsómocsolád Község Önkormányzata támogatja a Demokratikus Alsómocsoládi 

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat működését, fejlesztését, a fiatalok újszerű 

kezdeményezéseit. Erre nyitott a többi önkormányzat is.  

- Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok vegyenek részt a település közéletében, a társadalmi 

tervezés folyamatában sajátítsák el az ehhez szükséges készségeket, kompetenciákat, 

tanulják meg a közös csoportos érdekérvényesítés megfelelő formáit és sikeres 

eljárásmódjait, fejlesszék állampolgári képességeiket.  

 

Feladatok: 

- Alsómocsolád Község Önkormányzata továbbra is támogatja a Demokratikus 

Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat működését (évente biztosított 

külön összeggel, infrastruktúrával, a rendezvényeikhez szükséges helyiségek 

biztosításával, a .IT(T) Ifjúsági Információs Pont és Tanácsadó Iroda működtetésével). 

- Az alapelvekben foglaltak érdekében az önkormányzat bevonja a fiatalokat az őket 

érintő döntések előkészítésének folyamataiba, lehetőséget ad számukra a vélemény-

nyilvánításra, javaslattételre.  

- A képviselő-testület támogatja az ifjúsági feladatok összehangolását. 
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- A fenti feladatok elvégzéséhez a képviselőtestület a Demokratikus Alsómocsoládi 

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatot tekinti partnerének, a vele kialakított 

párbeszédrendszer képezi a helyi ifjúsági feladatellátás alapjait.  

- Térségi szintű program keretében bevonni a helyi közéletben aktív szereplőket – 

segíteni a képzésüket, tapasztalatcsere formájában ösztönözni az aktivitásukat 

(átgondolni, előkészíteni a mikrotérségben a rendszerszerű tervezésbe való bevonás, 

érdekmegjelenítés lehetőségeit – Családi nap keretében javaslatot lehet tenni a térségi 

ifjúsági kerekasztal tagjaira korosztályonként 14-18, 19-24, 23-35 éves korosztály). 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

5. PÁLYAKEZDÉS, OTTHONTEREMTÉS 

 

Alapelvek: 

- A munkába állás és a fészekrakás, családalapítás összefügg. Az önkormányzatnak 

támogatnia kell minden lehetséges eszközzel ezek segítését.  

- Különböző foglalkoztatáspolitikai eszközök bevonásával törekedni kell a fiatalok 

munkába vonására, munkahelyteremtésre. 

 

Feladatok: 

- Foglalkozni kell a fiatal helyi munkanélküliekkel. Folyamatos információcsere a 

munkaügyi szervezetekkel, kamarákkal. 

- Speciálisan a fiatalok számára elérhető formában segíteni a vállalkozóvá válást (ezt a 

kérdőívben többen is jelezték). 

- A településen jelenlévő cégek, vállalkozások bevonása a foglalkoztatási programokba, 

képzésekbe, az alkalmi vagy állandó munkavállalás elősegítése érdekében. 

- A támogatás lehetséges eszközeinek minél szélesebb körű kihasználása (a bólyihoz 

hasonló komplex rendeletek kialakítása, amelyek úgy segítik a helyben maradást, hogy 

a fiatalok aktív részesei a programnak). 

- Lehetőség szerint önkormányzati bérlakások építése, összkomfortos lakások 

biztosítása, amikhez a helyi fiatalok kedvezőbb feltételekkel juthatnak hozzá. 

- Vállalkozások beindításának ösztönzése, a meglévők segítése (pl. új lehetőségeket 

rejtenek magukban az idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások). 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

6. KÖZÖSSÉGI TÉR  

 

Alapelv: 

- Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő közösségi tereket kell biztosítani a 

településen. 

 

Feladatok: 

- Alsómocsoládon a .IT(T) Ifjúsági Információs és Tanácsadó Pont működtetése 

- Az önkormányzati fenntartású ingatlanok közösségi tereit szükség esetén a helyi 

ifjúság (lehetőleg ingyenes) használatába kell bocsátani. 
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- Az intézmények közösségi tereit és a „közterületi” közösségi tereket (pl. játszótér, 

Erdei Tornapálya, parkok) az önkormányzatok karbantartják, és lehetőségeik szerint 

fejlesztik. 

- A mikrotérség településein igényként jelent meg a fiatalok részéről egy önálló 

közösségi tér, ami most nem mindenütt adott. A fiatalok aktív szerep- és 

felelősségvállalásával ennek lehetőségét vizsgálni kell. 
 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. MÉDIA 

 

Alapelv: 

- Napjainkban a média hatása nagy mértékben befolyásolja a fiatalok fejlődését, 

viselkedését, ezért fontos, hogy biztosítsuk és támogassuk a valódi, pozitív értékek 

közvetítését. 

 

Feladatok: 

- Pozitívan kell befolyásolnunk a helyi médiumok szerepét. Támogatandók a helyi 

médiumok (Hírlevél, kiadványok, internetes honlapok, különböző fórumok) 

természetesen megfelelő kontroll mellett, hogy az ifjúság számára értékes, 

hasznosítható információkat, tudást adjanak közre és tovább (a fiatalok bevonása a 

helyi médiafelületek szerkesztésébe – összekapcsolva az ifjúságot támogató TÜKÖR 

munkájával). 

- Ösztönözzük a fiatalokat, hogy vegyenek részt a média értékközvetítő munkájában, 

írjanak, készítsenek saját újságot, műsorokat. 

- Az általuk leginkább kedvelt speciális közösségi felületek használata a velük való 

kommunikációban (pl. Facebook, Messenger). 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. FORRÁSTEREMTÉS 

 

Alapelv:  

- A helyi fiatalok jobb életkörülményeinek biztosítása érdekében, a konkrét feladatok 

elvégzéséhez minél szélesebb körben fel kell térképezni a forrásteremtés lehetőségeit 

és folyamatosan figyelni kell a különböző pályázati lehetőségeket. 

 

Feladatok: 

- Állami források kihasználása, megpályázása.  

- Nemzetközi források kihasználása (pl. EU-s pályázatok, együttműködések). 

- Helyi források kihasználása (pl. belső pályázat, szponzorok). 

 

Határidő: folyamatos 
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VI. Partnerek, lehetséges együttműködések 

Az elérni kívánt helyi ifjúsági élethez nagyban hozzájárulnak a különböző partnerek és 

együttműködési formák, ezért ezeket elő kell segíteni, kezdeményezni, támogatni kell. 

 

Az ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása csakis különböző szintű együttműködésekkel, 

aktív partneri viszonyban valósítható meg, ezért különös hangsúlyt kell fektetnünk a közös 

munkára. 

 

1. HELYI, TÉRSÉGI SZINTEN: 

- Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 

- „Szín-Tér” Művelődési Ház 

- „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. 

- Alapítvány Alsómocsoládért 

- Települési sportegyesületek 

- Egyéb fiatalokat is célzó civil szervezetek 

- Vállalkozók 

- Nagyhajmási Ifjúsági Egyesület 

- Mágocs Kulturális Életéért Egyesület 

- Gyermekeink és Unokáink Jövőéért Közalapítvány 

- Hegyhát-Észak Térségi Egyesület 

- Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió Kft. 

 

2. MEGYEI, REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS SZINTEN 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma 

- Nemzeti Ifjúsági Tanács 

- Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság 

- Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

- Europe Direct Baranya Megyei Európai Információs Pont 

- Nevelők Háza Egyesület 

- Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 

- Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

- Civil szervezetek 

- Új lehetőségek feltérképezése 

 

3. NEMZETKÖZI SZINTEN 

- Nemzetközi ifjúsági szervezetek 

- Testvértelepülési ifjúsági szervezetek 

- Új lehetőségek feltérképezése 

 

 

  VI. Összegzés 

Az ifjúságpolitikai koncepció – mint dokumentum és mint szemlélet – elfogadása fontos 

eszköze annak, hogy kötelező és vállalt feladatainkat hatékonyabban ellássuk. A koncepció 

lehetőséget ad a továbblépésre, módosítani időközönként lehetséges és szükséges is a 

kulturális-társadalmi, gazdasági és jogi változások miatt. 

 

Térségi szintű ifjúsági munkánkat önkormányzatainkkal, intézményeinkkel, szakemberekkel 

és a civil szervezetekkel együttműködve kívánjuk megvalósítani. 
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A stratégia további célja, hogy a településeket vonzóbbá, komfortosabbá tegye a nem itt élő 

fiatalok számára is, hiszen jó adottságokkal rendelkezünk ahhoz, hogy ide csalogassuk őket. 

 

A meghozandó döntések akkor lehetnek eredményesek, hatásosak, ha komplexitásában és 

rendszerszemlélettel foglalkozunk az ifjúsággal. Ha rendszeresen lehetőséget adunk 

önmagunk és az érintettek számára, hogy elemezzük, értékeljük folyamatában is a céljaink 

megvalósulását szolgáló eseményeket, tevékenységeinket. 

 

A koncepcióban foglalt feladatok hatékony megvalósítása csak a fiatalok aktív 

közreműködésével érhető el. Szükséges, hogy fiataljaink bekapcsolódjanak településeink, 

térségünk közéletébe annak érdekében, hogy önmaguk helyzetén javítani tudjanak. Fontos, 

hogy a ma fiatalságát megtanítsuk a feladatok megoldására, ehhez azonban a települési 

intézmények, civil szervezetek összehangolt tevékenysége szükséges. 
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1. számú melléklet 

 

Szervezetek, intézmények a lakosság, kiemelten az ifjúság 

szolgálatában 

 
OKTATÁS, NEVELÉS 

 

Öt településünk közül két helyen van óvoda és iskola: Bikalon és Mágocson.  

A bikali és a mágocsi óvoda a helyi gyermekeken kívül a mikrotérség többi településéről is 

fogad gyermekeket. Az ő utaztatásuk önkormányzati kisbuszokkal történik.  

 

Általános iskolai oktatás 

 

A mikrotérség közoktatási rendszerében a legjelentősebb a mágocsi székhelyű Hegyháti 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Ide járnak a mágocsi, alsómocsoládi, 

mekényesi, nagyhajmási gyerekek. A gyermeklétszám itt is folyamatosan csökken. 

Problémaként jelentkezik, hogy integrált oktatási rendszerben dolgozva magas a hátrányos 

helyzetű gyermekek száma. Az iskolában 1992 óta működik a művészeti képzés.  

 

A mikrotérségben telephelyként Bikalon is működik közoktatási intézmény, a Hegyháti 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Egyházaskozár-Bikali Tagintézményének 

Bikali Telephelye, ahol alsó tagozat működik. A bikali felső tagozatos gyermekek 

Egyházaskozárra járnak. Az iskola erőssége a szakköri formában működő Robotika szakkör, 

és a hozzá társított 3D nyomtatás. 

 

Középfokú képzés 

 

2008-tól indult újra középfokú képzés a mikrotérségben. Az érettségire való felkészítést a 

sajókazai Dr. Ámbédkar Gimnázium és Szakképző Iskola végezte 2016-ig. 2016 

szeptembertől szociális gondozó- és ápoló képzés indult Mágocson 15 fővel a Pécsi 

Szakképzési Centrum Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskolája kihelyezett képzése keretében 

felnőtteknek, ami már a helyi munkaerő szükségletre válaszul indult el a Mikrotérségi Unió 

közreműködésével. A képzés azóta Demencia ápoló szakiránnyal is bővült. 

 

 

EGÉSZSÉGÜGY 

 

Az egészségügyi ellátás az a terület, ahol Mágocs térségi központi szerepköre a leginkább 

megnyilvánul. A város és környékének lakói számára az egészségügyi alapellátáson kívül 

számos szakellátás is elérhető. A kötelező egészségügyi alapellátás mellett az önkormányzat 

önként vállalta az általános laboratóriumi diagnosztika szolgáltatás biztosítását is. Az 

intézmény ellátási körzete jelentős: Mágocs, Alsómocsolád, Nagyhajmás, Mekényes, 

Egyházaskozár, Tófű, Szárász, Hegyhátmaróc és Bikal települések tartoznak hozzá. A 

településen fizikoterápiás szakellátás is igénybe vehető ugyanezen települések számára. Az 

orvosi ellátás Mágocson két felnőtt és egy gyermek háziorvosi körzetbe szerveződött.  

 

Mágocsról hetente egyszer kijáró körzeti orvos biztosítja a székhelyen kívül Alsómocsoládon, 

Mekényesen és Nagyhajmáson is az ellátást. Egyéb egészségügyi szolgáltatás, pl. 
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gyermekorvosi, fogorvosi és üzemorvosi ellátás, labor, fizikoterápia, gyógyszertár csak 

Mágocson érhető el.  

 

Bikal esetében önálló, de vegyes gyermek és háziorvosi praxis működik, ahol a fiatal doktor 

gyermek és felnőtt vegyes körzetet visz, patikát működtet és üzemorvosi szolgálatot végez. A 

Medicalcar vállalkozáson keresztül rendezvények egészségügyi biztosítása, magán 

mentőszolgálati ellátás és speciális egészségügyi programok (pl. dohányzásról leszoktató 

program) is elérhető általa. 

 

A gyermekek és szülők számára az egészséges életkezdést segítő védőnői ellátás 4 település 

esetében egy védőnői körzetbe van szervezve Mágocs központtal. Vállalkozói formában 2 

védőnő látja el az alsómocsoládi, mágocsi, mekényesi, nagyhajmási családokat. Bikal az 

egyházaskozári védőnői körzethez tartozik, amit a védőnő itt is vállalkozási formában lát el.  

 

 

KULTÚRA, SZABADIDŐ 

 

Alsómocsolád 

 

A település kulturális életének központja a „Szín-Tér” Művelődési Ház.  

 

A 2007-ben alapított művelődési ház tevékenységével meghatározó szerepet tölt be a 

település közművelődési életében. Alkalmazkodik közvetlen környezete művelődési 

igényeihez, elvárásaihoz és kielégíti a lakosság művelődési igényeit. Tartalmi munkája igen 

sokrétű és változatos. Programokat, rendezvényeket szervez kiemelten kezelve a 

rétegművelődést és felvállalva a kulturált szórakozást. Nagy hangsúlyt fektet a hagyományok 

ápolására. Az innováció útján új kezdeményezésekre vállalkozik. 

 

Műsorstruktúrájában a már meglévő hagyományokra építő és a folyamatosan fellépő új 

igényekhez alkalmazkodó, a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő programok és formák 

jelennek meg: 

• a korosztályi művelődést szolgáló rendezvények, programok, (gyermek, ifjúsági, 

felnőtt műsorok, játszóházak, vetélkedők), 

• a kifejezetten szórakozási alkalmak (zenés-táncos estek, könnyűzenei koncertek, 

népünnepélyek, fesztiválok, regionális, nemzetközi komplex rendezvények), 

• a magasabb művészeteket közvetítő előadások, kiállítások,  

• egyéb formák, a konferenciák, más szervezetek rendezvényeinek befogadása, 

kiszolgálása (állami ünnepek, évfordulók méltó megünneplése, civil szervezeti 

rendezvények, helyiségek technikai eszközök bérbeadása). 

 

Építve a település 725 éves történetére, néprajzi hagyományaira, földrajzi elhelyezkedésére, 

olyan kulturális-művészeti programokat is szervez, amelyek Alsómocsoládot ismertté, 

elismerté teszik, ahova a belföldi és külföldi turisták szívesen látogatnak. 

 

Az intézmény a közösségfejlesztés területén is kiemelkedő szerepet vállal. A település civil 

szervezeteinek helyet ad, munkájukat segíti, működésüket, tevékenységüket koordinálja, 

összehangolja. Teret biztosít az amatőr művészeti csoportoknak is. 
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Bikal 

 

Bikalon az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér a könyvtárral és a Digitális Jólét Ponttal egy 

helyen működik. Főállású művelődésszervező nincsen, a civil szervezetek részben ezen a 

helyszínen, részben az idei évben rendelkezésükre bocsátott Kolping Házban maguk szervezik 

programjaikat. A 2 éve alakult Amatőr Színjátszó Kör a saját maguk által rendezett és színre 

vitt darabokba több korosztályt is bevon. 

 

Mágocs 

 

A Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 2014. július elsejével alakult. 

Hozzá tartozik a Könyvtár, a Művelődési Ház, a Helytörténeti Gyűjtemény és Alkotóház, a 

Rendezvényház és a Tekepálya, mindezek külön épületben találhatók. Olyan többcélú 

intézmény, ami személyi és tárgyi eszközeinek felhasználásával Mágocs város lakosságának 

biztosítja a feltéteket az élethosszig tanuláshoz, a sokoldalú művelődéshez, a kulturált 

szórakozáshoz. 

 

Az intézmény célja olyan felhasználóbarát intézmény működtetése, ahol az ellátás 

összhangban van a látogatók szükségleteivel, megfelel a közösség igényeinek és a fenntartó is 

elégedett az ellátás minőségével. Fontos a civilekkel, alapítványokkal, vállalkozókkal való 

együttműködés, a kialakult hagyományos kapcsolat fenntartása és továbbfejlesztése is. 

 

Az elmúlt évben gyors ütemben követték egymást programjaik, amelyeket az 

intézményegységek közösen, együttműködve valósítottak meg. Az állandó foglalkozásokon, 

ünnepségeken, bálokon túl, több új kezdeményezés is volt, amelyeket hagyományteremtő 

céllal indítottak el, például a kiállítások, a múzeumi majális vagy az élő múzeum. Évről-évre 

visszatérő nagy rendezvényei a Városi Farsang, a Hegyháti Beat-Rock Fesztivál, a Város 

Napja, Szüreti nap, Sikító túra. 

 

Mágocson volt a Pajtaszínház projekt országos megnyitója, kapcsolódtak az Európa Cantat 

rendezvénysorozathoz és az Országos Könyvtári Napok keretében Mágocson találkoztak a 

régió könyvtárosai is. Októberben pedig nemzetközi ifi csere program zajlott a Művelődési 

Házban egy héten keresztül. A Mágocsi Hírek városi újság célja a sajtó útján folyamatos 

információ biztosítása, így a lakosság gyors, pontos, sokrétű tájékoztatása a városi 

eseményekről (közéleti, kulturális és egyéb). A városi események megőrzése, archiválása a 

krónika vezetésével, riportok, kisfilmek készítésével valósul meg. 

 

Cél, hogy az intézmény tervező, szervező munkájával irányítsa és segítse a különböző 

rendezvények színvonalának emelését és létrejöttét. Lényeges számukra, hogy Mágocs 

városában és a mikrotérségben színes skálát mutató közösségi élet legyen. 

 

Mekényes 

 

A településen a Teleház és Könyvtár (jelenleg DJP pontként is üzemel) nyújt segítséget az 

ügyes-bajos dolgok megoldásához. A művelődési ház csak rendezvényekre nyit ki, főállású 

művelődésszervező nincs. A Gyerekesély program keretében a gyermekeknek délutáni 

napközi „Kölyökklub” áll rendelkezésre szintén a művelődési ház erre a célra kialakított 

részében. 
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Nagyhajmás 

 

Nagyhajmáson a kultúra és szabadidő eltöltését több helyszín szolgálja. A klasszikus 

művelődési ház mellett nyitott szabadtéri rendezvénytér is rendelkezésre áll, ami a gyönyörű 

játszótér mellett fekszik. A több ütemben felújított sváb hagyományőrző tájháznak is van 

rendezvényterme, illetve zárt kemencével is rendelkező udvara. A könyvtár, ami egyben DJP 

pont is a Polgármesteri Hivatal épületében található. A Gyerekesély program keretében egy 

erre külön kialakított helyiségben megoldott a gyermekek felügyelete. 

 

 

CIVIL SZERVEZETEK 

 

Az Észak-Hegyháton erős a civilség, több mint 20 bejegyzett, illetve informális szervezet 

tevékenykedik a különböző korosztályok igényeinek kielégítése céljából, erősítve a közösségi 

összetartást és a társadalmi részvételt.  

 

Térségi alapon szerveződött civil szervezet: 

 

Hegyhát Észak Térségi Egyesület 

 

A Hegyhát-Észak Térségi Egyesület 1995-ben alakult. Az első 20 évben a tágabb térség 12 

önkormányzata alkotta. Az Észak-Hegyhát önkormányzatai (Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, 

Mekényes, Nagyhajmás) a 2014. év elejétől elindítottak egy szorosabb mikrotérségi együtt 

gondolkodást. A kezdeményezéshez csatlakozó civil szervezetek, vállalkozások az elindult 

folyamat összegzéseként azt állapították meg, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 

mikrotérség említett három szektorának továbblépéséhez, a környezeti és társadalmi 

szempontból is élhető környezet kialakításához támogató háttérre van szükség.  

 

Ezt a szerepet vállalta fel a civil szervezetekkel és egyéni tagokkal bővült Hegyhát-Észak 

Térségi Egyesület. A 2014 január-augusztus között tartó tervezési időszakban minden 

szereplő önkéntesen vett részt a szervezet tevékenységében, azonban a körvonalazódó 

feladatok és azok humán erőforrás szükséglete miatt egy Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió 

nevű munkaszervezet létrehozását is vállalta az egyesület. Az egyesület a tagjain kívül 60 

térségi szereplőt vont be az együtt gondolkodásba, a térségi stratégia megalkotásába a 

szükséges fejlesztéseket illetően. Még abban az évben a háttérmunka mellett két nagyobb 

rendezvény is megvalósult az egyesület szervezésében. Nyár elején egy Partneri Nap 

keretében foglaltuk össze a három szektor együttműködési lehetőségeit és a szükséges 

munkaformákat. Ugyanezen rendezvény keretében a szereplők közül 40 személy, intézmény 

és szervezet együttműködési szándéknyilatkozatban erősítette meg részvételi szándékát. Az 

ősz folyamán az akkorra 60 főre bővült kör Térségi Együttműködési Paktumot írt alá, 

amelynek keretéül egy helyi termék bemutató és vásár szolgált, felmutatva a sokszínű 

erőforrásokat.  

 

 A Hegyhát-Észak Térségi Egyesület 2017 májusában megújult, az új jogszabályoknak való 

megfelelés miatt. A térségi együttműködés azóta is folytatódik, részben az egyesület 

tevékenységi körében. A nagy múltú, de régen önkormányzati tagokkal működő egyesületnek 

újból meg kellett erősödnie, így az elmúlt években számos térségi rendezvény 

megvalósításába kapcsolódott be (Kés- és Fejszehajító Európa Bajnokság, Mikrotérségi 

Családi Napok településenként). Ezeken a programokon sok önkéntes munkát ajánlottak 

tagjaink, és emellett egyes programelemek bonyolítását is vállaltuk. 
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Az egyesület fő célja azóta is a lakosság helyben tartása, a közösségformálás, az identitás 

erősítése. 2020. március 12-én, tisztújító közgyűlés keretében ismét újjászerveződött a 

Hegyhát-Észak Térségi Egyesület. Munkáját 28 fős tagsággal, az alapszabályban 

megfogalmazott célok szerint folytatja. 

 

Az Egyesület elsősorban a mikrotérség fejlődésének támogatását, közös programokon 

keresztül a térséget alkotó települések közötti kapcsolatok fenntartását, bővítését tekinti 

feladatának. 

 

Az Egyesület közreműködik a természeti és kulturális örökség megőrzésében, védelmében, 

hozzájárul a gazdasági és társadalmi fejlődéshez, melybe bele tartozik a mezőgazdaság, a 

kézművesség, és a turisztikai szolgáltatások kialakítása, összehangolása, fejlesztése, a 

települések megújítása és a területi tervezésben való közreműködés, a nevelés, a képzés, az 

információ átadás és kísérleti projektek megvalósítása. Aktívan közreműködik a térség 

település- és közösség fejlesztésében, a hagyományőrzésben, a gazdaságfejlesztésben, 

ismeretbővítésben, humán és fizikai infrastruktúrafejlesztésben, a térségi kommunikáció 

erősítésében. Céljai megvalósítása érdekében településfejlesztési-, közösségfejlesztési-, 

ifjúságsegítési-, térségi koordinációs-, oktatási-, szociális-, és kutatási tevékenység végzését is 

vállalja. 

 

A települések civil szervezetei: 

 

Alsómocsolád 

 

Alsómocsolád sajátos szerepet vállalt fel „Térségi Civil Forrásközpont” programjával. A 

térség példaadó civil központja, nemcsak azért, mert a háromszáz lelkes községben tizenegy, 

a legszélesebb feladatkört lefedő egyesület, közhasznú társaság, alapítvány, kulturális és 

érdekvédelmi szervezet dolgozik aktívan, hanem elsősorban azért, mert az elkötelezett civilek 

a falu és a mikrotérség jövője érdekében szorosan együttműködnek a települési 

önkormányzattal, a gazdasági szereplőkkel, több térségi kezdeményezésük van a fiatalok és az 

önkéntesek mozgósítására. 

 

A településen a cselekvő állampolgárok kezdeményezésére, a társadalmi szerepvállalásnak 

színes palettája alakult ki, amelyet leginkább a településen működő 11 civil szervezet 

bizonyít. 

 

Szervezetei  között megtalálhatóak az érdeklődési körök mentén szerveződött egyesületek: az 

Alsómocsoládi Foltvarró Klub, az Alsómocsoládi Sport Egyesület, Május Kugli Egylet; a 

korosztályi, társadalmi csoport érdekképviseletet ellátó szervezetek, mint a Demokratikus 

Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, Alapítvány Alsómocsoládért, az „Őszi-

Fény” Alapítvány, a KÖZ-TÉR-HÁLÓ Alapítvány; az elszármazottaknak gyökereket jelentő 

Alsómocsoládiak Baráti Köre; a közbiztonság megőrzéséért tevékenykedő Alsómocsoládi 

Polgárőr Egyesület; a térség együttműködésére építő, a tájértékekre és adottságokra alapozó 

szelíd vidék- és gazdaságfejlesztést megcélzó Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület. 

 

A fiatalokat kiemelten megcélzó szervezetek: 

 

Alapítvány Alsómocsoládért 

Az alapítványt az Alsómocsoládi Önkormányzat és az Alsómocsoládiak Baráti Köre hozta 

létre 1991-ben. Működése nyilvános, munkája, tevékenysége során épít a nyilvánosság, a 
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társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a civil támogatók javaslataira, kezdeményezéseire. 

Politikamentes, politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, de kész együttműködni 

minden jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, mozgalommal, 

közösséggel és természetes személlyel, aki ugyanazon, vagy hasonló célok megvalósításáért 

munkálkodik. Rendszeresen nyújtott szolgáltatásaink célcsoportja Alsómocsolád Község 

lakossága, kiemelten a gyermek- és ifjúsági korosztály, de a szolgáltatások nem csupán 

alacsony küszöbűek, hanem nyitottak is, bárki számára elérhetőek korra, nemre, lakhelyre 

való tekintet nélkül. Szolgáltatásaink a közhasznú információk – ösztöndíjak, pályázatok, 

munkavállalás, önkéntes munka, továbbtanulás, albérlet, szórakozási lehetőségek – gyűjtése 

és a célcsoporthoz juttatása, pályázatfigyelés, pályázatíráshoz való segítségnyújtás, 

projektmenedzsment, tanácsadás (pályaorientáció, karriertervezés, jogi stb.), valamint a 

közösségszervezés. Ezen túl részt veszünk a térségben zajló tervezési folyamatokban, majd 

azoknak aprópénzre váltásában, a programok megvalósításában, különös tekintettel a 

kultúraközvetítés, a környezetvédelem, a vidék- és településfejlesztés, munkaerő-piac, 

oktatás-és közösségfejlesztés területeire. 

 

Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 

Az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 2005-ben jött létre a falu és a lakosság védelmének 

érdekében. 

 

A szervezet céljai: 

• a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében 

önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok) összefogása, működésük 

megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása, 

• az élet- és testi épség óvása, vagyonvédelem és a közbiztonság javítása, a lakosság 

szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése, 

• a bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése, 

• a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás 

erősítése, fejlesztése, 

• rendezvények, fórumok, előadások, tréningek szervezése a gyermek és ifjúsági 

korosztály számára közlekedés, bűnmegelőzés témakörben. 

 

Alsómocsoládi Sport Egyesület 

Az Alsómocsoládi Sport Egyesület 2009-ben alakult, a település ifjúságának 

kezdeményezésére. A szervezet fő célja a szabadidős tevékenységek feltételrendszerének 

megteremtése, a mozgásban gazdag életmód elterjesztése, és az egészséges életmód 

népszerűsítése. Mivel szervezetünk főként fiatalokat tömörít, kiemelt figyelmet fordítunk a 

fiatalok bevonására, az ifjúsági közösségi élet fejlesztésére. Az Egyesület jellegéből adódóan 

elsősorban sportprogramokat szervez. Legtöbb embert megmozgató programunk az immár 

hagyományos Sportnap. Fontos számunkra, hogy rendezvényeink az egészséges életmód 

népszerűsítéséhez is kapcsolódjanak, ezért Sportnapunkon lehetőséget biztosítunk 

vérnyomásmérésre, testindex számításra, véradásra, valamint dietetikai szakértő is jelen volt. 

Tagjaink kezdeményezésére megalapítottuk a "Legvirágosabb Porta" elnevezésű vándordíjat, 

mellyel elismerjük a település leggondozottabb portáját. Az akció elindításával az volt a 

célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a környezet szépítésére, ápolására. 2016. évben az 

Alapítvány Alsómocsoládért szervezettel közösen hirdettük meg a „Kincses Virágos 

Alsómocsoládért” versenyt, melynek keretében a „Legvirágosabb portát”, a „Legvirágosabb 

intézményt” és a „Legvirágosabb vállalkozást” kerestük. 
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Alsómocsoládiak Baráti Köre 

Az Alsómocsoládiak Baráti Köre 1986-ban alakult, 1991 óta bejegyzett szervezetként 

igyekszik egységbe tömöríteni a falu lakosságát, valamint az innen elszármazott, de a 

községért tenni képes értelmiségieket, illetve minden jó szándékú embert. A szervezet 1987-

ban a DemNet pályázatán elnyert támogatásból Teleházat hozott létre, mely azóta is sikeresen 

működik, jól szolgálja a település érdekeit. A települési Önkormányzattal közösen létrehozta 

az Alapítvány Alsómocsoládért szervezetet, melynek fő célja az itt élők életkörülményeinek 

lehetőség szerinti javítása, a munkahelyteremtés, illetve képzés. A szervezet minden számára 

elérhető településfejlesztési, kistérség- és közösségfejlesztési programba bekapcsolódik, 

anyagi hátterével, forrásteremtéssel, képzésekkel igyekszik „helyzetbe hozni” a települést, a 

térséget és lakóit. A szervezet hatékonyabb működése érdekében felmerült az igény a 

településen és a környékén élő fiatalok bevonására, a szervezeten belüli nehézkes 

információáramlás kiküszöbölésére, valamint szélesebb körű együttműködések elősegítésére. 

Emellett fontos az általános szervezetfejlesztés, az adminisztrációs és szabályozási kérdések 

tisztázása, a vezetőségen belüli konkrét feladatmeghatározások kidolgozása és a stratégiai 

tervezés jelenlegi hiányosságainak pótlása. 

 

Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 

A Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat ’96-os megalakulása óta 

törekszik a településen élő 6-30 éves korosztály számára érdekvédelmi, érdekképviseleti 

fórum biztosítására, a fiatalok igényeinek megfelelő kulturális, sport és közéleti programok 

szervezésére, a korcsoport számára önálló döntéshozatal, felelősségvállalás biztosítására, 

kapcsolattartási lehetőség megteremtésére, szinten tartásának biztosítására a települési 

önkormányzattal, a településen és azon kívül működő civil szervezetekkel. A szervezet 

fontosnak tartja, hogy a gyermek és ifjúsági korosztály ismerje Alsómocsolád természeti és 

kulturális értékeit, programjaikkal erősíteni kívánják a helyi identitás-tudatot, e mellett az 

önkéntesség és az aktív közösségi élet fontosságára is felhívják a célcsoport figyelmét. Fontos 

céljuk és feladatuk az utánpótlás nevelés, melynek hatékony eszközei a Játszóház-programok. 

A Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 1996-ban alakult, a 

település polgármestere, Dicső László kezdeményezésére, támogatásával. Polgármester úr 

nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fiatalok „tipegve”, már kisgyermekként 

megismerkedjenek a felnőttkorban rájuk váró demokratikus társadalom szabályaival.  

 

Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület 

A Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület 2010. szeptember 02-án alakult meg a célból, 

hogy 8 akcióterületen – Alsómocsoládon, Ágon, Csikóstőttősön, Gerényesen, Kárászon, 

Kisvaszaron, Köblényben, Szalatnakon – közreműködjön a természeti és kulturális örökség 

megőrzésében, védelmében. A Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület szorosan 

együttműködik a Natúrpark területét alkotó települések Önkormányzataival, civil 

szervezeteivel, rendszeresen népszerűsíti tevékenységét rendezvényeiken. Az Egyesület tagja 

a Magyar Natúrpark Szövetségnek, mely az országban címbirtokosi okirattal rendelkező 

Natúrparkok érdekképviseletét látja el. Fontos célunk és feladatunk a gyermek és ifjúsági 

korosztály tudásbázisának, kompetenciáinak fejlesztése, ezért részt vettünk több Fiatalok 

Lendületben Program megvalósításában, valamint táborokat szerveztünk a 10-18 éves 

korosztály számára.  

 

„Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. 

A „Mocsolád-Civilház” Nonprofit Kft. a községben működő bejegyzett civil szervezetek 

(Alapítvány Alsómocsoládért, Májusi Kugli Egylet, Alsómocsoládiak Baráti Köre), illetve a 

községi önkormányzat együttműködésével, közös előkészítő munka eredményeképpen jött 
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létre, a község teleházának fenntartására, a település fejlődésének segítésére, továbbá azért, 

hogy megfelelő szakmai és jogi hátteret biztosítson a be nem jegyzett szervezetek számára is 

tervezett programjaik megvalósításához. A szervezet elsődleges célja településünk méretéből 

és zsákjellegéből adódó intézményi és egyéb háttér hiányosságainak kiküszöbölése, az általa 

fenntartott Teleház segítségével. Másodlagos cél, az elsődleges cél megvalósításakor kifejtett 

közösségszervező, illetve közösségfejlesztő tevékenység rendszerezése, tudatosságának 

megteremtése. 

 

Bikal 

 

Bikal 9 civil szervezete közül (Saskovica Vadásztársaság, Faluvédő és Szépítő Egyesület, 

Bikali Tömegsport Klub, Kolping Család, Bikali Kuglicsapat, Nyugdíjas Klub, Polgárőr 

Egyesület, Német Klub, Bikali Nők Közhasznú Egyesület) 3 célzottan is foglalkozik a 

fiatalokkal, tagságot, programokat kínál a számukra. A Bikali Tömegsport Klub, a Kézilabda 

Sport Egyesület mellett kiemelt jelentőségű a Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-Bikali 

tagintézmény által működtetett robotikával és 3D tervezéssel foglalkozó szakkör, ami 

országosan is kiemelkedő eredményeket ér el. 2020-ban a szakkört térségi szinten is 

meghirdettük.  

 

Mágocs 

 

Mágocson 11 bejegyzett civil szervezet van, amelyek egyike a Hegyhát-Észak Térségi 

Egyesület. Kimondottan a fiatalokat bevonó, számukra programokat kínáló szervezet a 

Mágocs Kulturális Életéért Egyesület, a Mágocs Városi Sportkör, valamint a Mágocsi Német 

Nemzetiségi Egyesület. 

 

Mekényes 

 

A településen egy egyesület és egy alapítvány van (Polgárőr Egyesület, Együtt egy esélyért 

Alapítvány), az utóbbi időben aktivizálódó civil társadalom viszont nem szerveződött 

egyesületi formába. Közös kommunikációs felületen „Mekényesi kispad – Falusi Hírharang” 

szervezik a programokat, amelyek kiterjednek minden korosztályra és az elszármazottakra is. 

 

Nagyhajmás 

 

Nagyhajmáson 4 civil szervezet működik. A Nagyhajmási Nyugdíjas Egyesület, az Őszi 

Kikerics Faluszépítő Egyesület, a Nagyhajmási Polgárőr Egyesület és a Nagyhajmási Sport 

Egyesület. 

 

A Nagyhajmási Nyugdíjas Egyesület működése jellegéből adódóan nem érinti az ifjú 

generációt. Az Őszi Kikerics Faluszépítő Egyesület társadalmi munkába, faluszépítő akciókba 

igyekszik bevonni az ifjúságot. A Nagyhajmási Polgárőr Egyesületnek és a Nagyhajmási 

Sport Egyesületnek kiemelt célja az ifjúság helyben tartása és bevonása a szervezetek 

mindennapi tevékenységébe. 

 

Jelenleg készül az újonnan alakuló Nagyhajmási Ifjúsági Egyesület alapszabálya. A falubeli 

fiatalok maguk kezdeményezték az egyesület létrehozását, amelyhez az önkormányzat 

segítségét és közreműködését kérték. Ezt a támogatást meg is adta a helyi önkormányzat az 

„ifjúságnak”. Amint meglesz a bírósági bejegyzés szeretnének pályázni, saját kulturális teret 

kialakítani és közösségi programokat szervezni. 
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Nagyhajmási Polgárőr Egyesület 

Az egyesület alapcélja szerint őrködik a település biztonsága érdekében szoros 

együttműködésben az önkormányzattal, a rendvédelmi szervekkel és a lakossággal. Hosszú 

évek óta a közösség valamennyi rendezvényén (Falunap, Német Nemzetiségi Nap, Roma 

Nemzetiségi Nap stb.) biztosítja annak zavartalan lebonyolítását. Szervezetünk tagjai éjszakai 

járőrszolgálatot is teljesítenek, együttműködve a körzeti megbízottakkal. Alapelvünk a 

törvényesség, egymás tisztelete és segítése, valamint a folyamatos és aktív kapcsolat a 

lakossággal, mindemellett a lakosság biztonságérzetének javítása. Hiszünk az együttműködés 

fontosságában és a jó kapcsolatok kialakításában, ezért minden évben részt veszünk az 

Országos Polgárőr Napon, illetve a szomszédos település, Mágocs polgárőr egyesülete által 

szervezett Polgárőr Halfőző Versenyen és Bűnmegelőzési Fórumon. 

 

Egyesületünk az elmúlt időszak alatt sikeresen megvalósította a szervezet megújítását. 

Taglétszámunk 12 főről 26 főre nőtt, polgárőr tagtársaink heti beosztás szerint látják el 

polgárőr tevékenységüket a településünkön, illetve éjszakai járőrszolgálatot látnak el a körzeti 

megbízottakkal és a helyi önkormányzattal szorosan együttműködve. Szintén biztosítjuk a 

településen tartott rendezvények zavartalan lebonyolítását.  

 

Egyesületünk amellett, hogy taglétszámát bővítette, nagy hangsúlyt fektet a fiatal generáció 

nevelésére. Településünkön szeretnénk a fiataloknak is bemutatni a polgárőrség munkáját, 

felkelteni érdeklődésüket, bevonni őket a település mindennapi életébe. Ezért új tagtársaink 

között a fiatal generáció is képviselteti magát, így már ők is részt vesznek a polgárőrség 

munkájában, ezt fontos eredménynek tartjuk. 

 

Nagyhajmási Sport Egyesület 

A Nagyhajmási Sport Egyesület keretében történik a falu sport életének szervezése. A 

szervezet 2007-2010 között rendezett nagy sikerrel amatőr rally versenyeket Nagyhajmás 

külterületén. A versenyek nagy népszerűségnek örvendtek a fiatalok körében, a környező 

településekről sok érdeklődő látogatott Nagyhajmásra. Az egyesület e hagyományt felélesztve 

és újra gondolva 2018. június 23-án, sok év kihagyás után, ismét Nagyhajmás Rebirth 

Szlalom Kupát szervezett, amelyre az ország számos területéről érkeztek nevezők, illetve 

nézők egyaránt, ezáltal hozzájárulva a kis baranyai település turisztikai vonzerejének 

növeléséhez. Az esemény sikeres megszervezéshez mind a helyi önkormányzat, mind a falu 

közössége, főként a fiatal generáció hozzájárult önkéntes munkával. 

 

A településnek van egy tehetséges fiatalokból álló focicsapata, több alkalommal szerveztek 

Mikrotérségi Focikupát.  

 

Az egyesület keretében működik a Happy Hens Nagyhajmási Country Tánccsoport, 

amely 2009 októberében alakult. Tagjai közé az utóbbi időszakban nagyon sok fiatal 

csatlakozott. A vagány, laza, könnyed vadnyugati hangulatot idéző tánc és a magával ragadó 

zene valójában jól megkomponált, precíz koreográfiát takar. A tánccsoport főként a térségben 

vállal fellépéseket, de már több alkalommal, sikerrel szerepeltek az Országos Linedance és 

Country Fesztiválon is, illetve Erdélyben is volt fellépésük. 

  

2011-től évente 2 alkalommal 10, illetve 20 km-es gyalogtúrán vehetnek részt az érdeklődők. 

Az őszi túra Lovas Szilárd emlékére szerveződik, nagyon népszerű szűkebb és tágabb körben 

is. Reggel 8-kor indulnak a nagyhajmási kultúrházból, a falut elhagyva és Froschaut érintve 

gyönyörű természeti környezetben Mekényesen át juthatnak vissza a 20 km-t vállaló túrázók 

Nagyhajmásra.  
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Az egyesület által szervezett, immár hagyományossá vált több, mint 10 éves múltra 

visszatekintő Civil Napi Főzőverseny egyre nagyobb népszerűségnek örvend az Észak-

Hegyháti Mikrotérségben. A rendezvényen szép számban szokta képviseltetni magát az 

ifjúság is. 

 

A 2. és 3. sz melléklet külön kerül csatolásra pdf. formátumban. 

 


