
VI. Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap Má go cson
A már ha gyo mánnyá vált Mik ro tér sé gi

Csa lá di Na pot min den év ben a mik ro tér -
ség más – más te le pü lé sén szer vez zük
meg. Az elsõ 5 éves cik lus vé gé re ér tünk,
így 2020-ban újra Má gocs kö vet ke zett a
te le pü lé sek sor rend jé ben. Bár a ví rus hely -
zet mi att nem volt re kord szá mú lá to ga tó,
így is tar tal mas ra si ke rült a ren dez vény. A
tér sé gi foci kupa és a fõ zõ ver seny prog -
ram ele mek már dél elõtt el kez dõd tek. Le -
he tõ ség volt ke rék pár gra ví ro zás ra is a
bûn meg elõ zé si prog ram ré sze ként. A szo -
ká sos mó don dél után kez dõ dött a kul tu rá -
lis prog ram, mely nek ke re té ben he lyi -,
tér sé gi fel lé põk szó ra koz tat ták a kö zön sé -
get. Kö szön jük az elõ a dók nak a szín vo na -
las mû sort: Dra vecz Ist ván nak, a Má go csi
Nyug dí jas Kó rus nak; Raf fa el Ist ván nak és

Raf fa el Blan ká nak; Ster ner And rás nak és
Kiss Pé ter nek; Pá pai Lász ló nak és ta nít vá -
nya i nak. A dél utá ni ered mény hir de tés és
tom bo la sor so lás után a na gyon várt BOSS
ze ne kar is meg ör ven dez tet te a kö zön sé get
mû so rá val. A ren dez vé nyen min den ki
meg ta lál hat ta a ked vé re való prog ra mot,
hi szen a gaszt rop lacc, a Má go csi Német
Nemzetiségi Egyesület és Önkormányzat
finom rétesei mellett kézmûves udvar, ko -
sa ras körhinta, népi játszóház, csillám tet -

kó, és henna is várta a kicsiket és na gyo kat
egyaránt.

Na gyon szé pen kö szön jük min den ön -
kor mány zat nak, ki e mel ten Má gocs Vá ros
Ön kor mány za tá nak, hogy a Vá ros Nap ja
és Szü re ti Fesz ti vál erõ for rá sa it is be von va 
gaz dag prog ram ré sze sei le het tünk. Kö -
szön jük az ön kén tes nek, szer ve zõk nek, a
„Tar na is” lá nyok nak és tá mo ga tók nak a
se gít sé get! 2021-ben Nagyhajmáson foly -
tat juk a Családi Napok sorát.

Raf fa el Ist ván és Blan ka mû so ra

A fo ci ku pa

Kéz mû ves ud var és ját szó ház

Fi a tal ja ink fõ zõ csa pa ta

Kö zép pont ban a jövõ nem ze dé ke
Eb ben az év ben sok fé le mó don ke res tük meg a fi a ta lo kat.  Két on li ne kér dõ íven, 10
kö zös sé gi be szél ge té sen kér dez tük meg õket ar ról, hogy mi az, ami ide köti õket, mi
az, amit sze ret nek itt, mi hi ány zik, mi lyen prog ra mo kat sze ret né nek. 

Gon do la ta i kat, öt le te i ket be épí tet tük a (JÖHET) JÖ võt HEly ben Tér ség ben if jú -
sá gi Stra té gia és Cse lek vé si Terv be,
azo kat meg is mer het ték a te le pü lé si
dön tés ho zók.  Sze ret nénk szá muk ra 
is ért he tõ vé for mál ni a kom mu ni ká -
ci ót, kom for tos sá ten ni a ren dez vé -
nye ket, ösz tö nöz ni õket arra, hogy
maguk is legyenek kez de mé nye zõk, 
a programok aktív ré sze sei.

Örül tünk an nak, hogy a Csa lá di
Na pon több prog ram részt õk szer -
vez tek, vagy kap cso lód tak ah hoz, a
fo ci ku pán, vagy a fõ zõ ver se nyen, a
kéz mû ves ud var ban és a fel lé põk
kö zött is ta lál koz hat tunk a leg ak tí vab bak kal.

Ah hoz, hogy va ló ban part ne rek le gye nek, na gyon fon tos, hogy a ma guk kö zül vá -
lasz tott kép vi se lõ i ken ke resz tül fo lya ma tos le gyen a pár be széd, ala kít sa nak ki sa ját
prog ra mo kat, ve gye nek részt ben ne és le gye nek korosztályuk húzóerõi.
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Lé pést vál tunk az Észak-Hegy há ton
„Mi, a “Lé pés-Vál tás” kon zor ci um te le -

pü lé se in élõk a Ba ra nyai Hegy hát ka pu já ban
több mint hét száz éve ra gasz ko dunk pá rat la -
nul gyö nyö rû kör nye ze tünk höz Al kal maz -
kod va a vál to zó tár sa dal mi és gaz da sá gi vi -
szo nyok hoz nem egy sze rû en a túl élé sért
küz dünk, ha nem fo lya ma to san meg újul va, a
ki tö ré si le he tõ sé ge in ket meg ta lál va te le pü lé -
se ink meg õr zé sén és to vább fej lesz té sén dol -
go zunk. Az Ön kor mány za ti ság lét re jöt te óta
fo lya ma to san komp lex mó don fej leszt jük
köz sé ge in ket. A fej lesz té sek nem csak a ter -
mé sze ti és az épí tett kör nye zet re kon cent rál -
nak, leg alább annyi ra fon tos nak tart juk a
köz szol gál ta tá sok-, a kul tú ra-, a he lyi gaz da -
ság, és ter mé sze te sen az itt la kók gon dol ko -
dá sá nak, lá tás mód já nak fej lesz té sét is. 

Je len Erõ for rás-fej lesz té si Terv meg al ko -
tá sá val kö zel 4000 itt élõ em ber szán dé kát
fe jez zük ki, hogy a te le pü lé se ink ne csak épí -
té sze ti és kul tu rá lis-, ha nem gaz da sá gi-, gaz -
dál ko dá si ha gyo má nya in kat is meg õriz zék,
iga zod va a mai kor kö ve tel mé nye i hez és le -
he tõ sé ge i hez.”

Ezek kel a so rok kal kez dõ dik az a He lyi
Em be ri Erõ for rás fej lesz té si Terv (HEEFT)
mely re ala poz va 2018. már ci u sá ban el in dult
az Észak-Hegy há ti Mik ro tér ség öt te le pü lé -
sé nek és Kis va szar ön kor mány za tá nak kö zös 
pá lyá za ta a „Lé pés-Vál tás az Észak-Hegy há -
ti Mik ro tér ség ben” cím mel. A prog ram meg -
va ló sí tá sá ra 240 mil lió fo rint ál la mi tá mo ga -
tást nyer tünk el. 

Bár a prog ram nak még nincs vége – a ko -
ro na ví rus jár vány ra te kin tet tel az ere de ti
2021. feb ru ár 28-i ha tár idõt meg hosszab bít -
ot ták 3 hó nap pal -, de ta lán ér de mes már
most vissza te kin te ni az el telt idõ szak ra és

meg néz ni, hogy tud tunk-e va ló ban lé pést
vál ta ni?

Könnyû egy fej lesz tés ered mé nyét le mér -
ni, ha uta kat épí tünk, vál lal ko zá so kat fej lesz -
tünk, be ru há zunk, esz kö zö ket szer zünk be,
hi szen könnyen lát ha tó, mér he tõ, fo rint ban
ki fe jez he tõ az elért ered mény. De ho gyan te -
het jük lát ha tó vá, mér he tõ vé, kéz zel fog ha tó -
vá azok nak a fej lesz té sek nek az ered mé nyét,
me lye ket sa ját ma gunk ba, a kö zös sé günk be,
az em be rek be fek tet tünk?

El mond hat juk, hogy ed dig 1328 fõt von -
tunk be a prog ram ba, akik 31 féle prog ram
469 ese mé nyén, il let ve kép zé se ken, tré nin -
ge ken, ta nács adá so kon, men to rá lá son ve het -
tek részt. 120 fõ nek ké szült egyé ni fej lesz té si 
terv, iz gal mas elõ a dá so kat hall gat hat tunk ar -
ról, hogy ho gyan le gyünk jó szü lõk, ho gyan
óv hat juk meg egész sé gün ket, ho gyan fej -
leszt het jük kö zös sé gün ket, ho gyan él he tünk
ak tí van az ezüst kor ban is, ho gyan épít he tünk 
hi dat a ge ne rá ci ók, vagy a nem ze ti sé gek kö -
zött, ho gyan tu dunk jól együtt mû köd ni, ho -
gyan ta lál ha tunk mun kát, vagy in dít ha tunk
vál lal ko zást, vagy épp ho gyan tud juk újra
meg mû vel ni a kert je in ket... 

Meg szó lí tot tuk a kis gye re kes csa lá do kat,
a ka ma szo kat ne ve lõ szü lõ ket, az ak tív mun -

ka vál la ló kat és a nyug dí ja so kat, a mun ka nél -
kü li eket, az egész sé ge se ket és a be teg sé gek -
kel küz dõ ket, a ci vil szer ve ze te ket és a vál -
lal ko zó kat, az is ko lá kat, óvo dá kat, idõs ott -
ho no kat, ro má kat, svá bo kat, vagy épp a be -
köl tö zõ kül föl di eket…

Ta nul hat tunk an gol nyel vet, kö zös ség fej -
lesz tést, me di á ci ót, de lán gos sü tést és sajt ké -
szí tést is... 

El ké szült több ta nul mány és stra té gi ai
terv, me lye ket a jö võ ben is tu dunk hasz nál ni.

Mind ezek rõl bõ vebb in for má ci ót a
www.le pes-val tas.hu ol da lon ol vas hat nak.

Gye rek esély prog ram
Az EFOP-1.4.2-16-2016-00023 „Gyö ke -
rek és szár nyak” címû „Gye rek esély” pro -
jekt ke re té ben foly ta tó dik a mun kánk, a
„Pá lya vá lasz tá si prog ram so ro zat” már Má -
go cson és Vá sá ros dom bón is le zá rult, zaj -
lik Mind szent go di sán, ahol egy egész na -
pos fog lal ko zást tar tot tunk iz gal mas já té -
kok kal egy be köt ve. Göd rén az ér dek lõ dés-
és kész ség fel mé rés, va la mint az on li ne pá -
lya vá lasz tá si tar tal mak meg is me ré se után
cé gek hez vit tük el a gye re ke ket.

A „Ne ked va ló- élet re való” prog ram so -
ro zat Má go cson, és azó ta Vá sá ros dom bón
is le zá rult a Co vid 19 jár vány mi att egy kis
ki ha gyás sal.

Ed dig si ke res nek lát juk a prog ram so ro -
za to kat, a vissza jel zé sek sze rint több ta nu -
ló nak is meg tet szett már az ál ta lunk akár
test kö zel bõl is be mu ta tott szak ma, va la -

mennyi en ezek re a sza kok ra si ke re sen fel -
vé telt is nyer tek azó ta. Az el kö vet ke zen dõ
idõ szak ban a Hegy há ti já rás töb bi Mik ro -
tér sé gi köz pont já ban (Göd re, Mind szent -
go di sa, Sásd) is meg tart juk a fog lal ko zás -
so ro za to kat. A prog ram zá rá sa ként pe dig
mód szer ta ni se géd anyag ké szül, mely min -
den ki szá má ra el ér he tõ lesz, prak ti kus in -
for má ci ók kal, a ta pasz ta la tok összeg zé sé -
vel.

Göd rei is ko la ta nu lói a Cabero Kft.-nél

Pá lyá za ti hí rek
Az el múlt idõ szak ban több szer ve zet ré -
szé re is si ke re sen pá lyáz tunk. Az aláb bi
pá lyá za tok po zi tív el bí rá lás ban ré sze sül -
tek: „Nem ze ti sé gi célú be ru há zá si, fel újí -
tá si, kar ban tar tá si te vé keny sé gek 2020.
évi költ ség ve té si tá mo ga tá sa” pá lyá zat ke -
re té ben a Má go csi Né met Nem ze ti sé gi
Ön kor mány zat si ke res pá lyá za tá nak kö -
szön he tõ en ke men ce épül het a Ren dez -
vény ház ud va rá ban, míg Nagy haj má son a
Táj ház ke rí té se újul hat meg a Nagy haj má -
si Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat pá -
lyá za tá nak jó vol tá ból.

A Fa lu si Ci vil Alap pá lyá zat ke re té ben
Má go cson kül té ri fit nesz park épül het a
Má gocs Vá ro si Sport Kör meg va ló sí tá sá -
val.

A Le a der pá lyá za tok te kin te té ben fo -
lya ma to san ad juk be a ki fi ze té si ké rel me -
ket, azon ban né hány pá lyá zat meg va ló sí -
tá sa ta vasz ra to ló dik.

Az unió si ke re sen pá lyá zott a „Hun ga -
ri kum 2020” fel hí vás ra, így 2021. nya ra
ele jén meg va ló sít hat juk az „Ér té kek és ér -
ték õr zõk oko san az Észak- Hegy há ton”
pro jek tet. Ma gá nak a ren dez vény nek
Nagy haj más ad majd ott hont.

2020. no vem ber 12-tõl le het be ad ni a
NEA egy sze rû sí tett pá lyá za to kat. A ke re -
tet az idei év ben meg emel ték, így már
300 000 Ft-ra le het pá lyáz ni. Vál to zás az
is, hogy már nem az EPER pá lyá za ti fe lü -
le ten kell be ad ni a pá lyá za to kat, ha nem a
NIR rend sze ren ke resz tül. Több mik ro tér -
sé gi ci vil szer ve zet je lez te szá munk ra,
hogy sze ret ne az idei év ben is pá lyáz ni. 

Örö münk re szol gál, hogy ezek kel a be -
ru há zá sok kal, fej lesz té sek kel is épül -
het-szé pül het az Észak-Hegy hát, erõ söd -
het a tér sé gi együtt mû kö dés. 

A mik ro tér ség szá má ra az el múlt idõ -
szak ban 12 pá lyá za tot ír tunk, il let ve fo -
lya ma tos te vé keny ség az el szá mo lá sok,
ki fi ze té si ké rel mek és eh hez kap cso ló dó
hi ány pót lá sok be adá sa is.
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De ta lán a leg fon to sabb, hogy meg te rem -
tet tük az alap ját an nak, hogy min den te le pü -
lé sen foly ta tód ja nak ezek a prog ra mok – a
he lyi igé nyek hez és le he tõ sé gek hez iga zod -
va. A te le pü lé si men to rok ak tív mun ká ja le -
he tõ vé tet te, hogy erõ söd je nek a he lyi kis kö -
zös sé gek, az em be ri kap cso la tok, az együtt -
mû kö dés.

Er rõl a te le pü lé si men to ra ink és kö zös -
ség fej lesz tõ ink – akik a mun ka orosz lán ré -
szét vé gez ték – így szá mol tak be: 

Dana Já nos né men tor, Nagy haj más:
A Lé pés-Vál tás prog ram a te le pü lé sen leg in -
kább az idõ sebb kor osz tály szá má ra, kö zös -
sé gi éle tük fel len dí té sé re volt na gyon hasz -
nos, õk vol tak a leg ak tí vab bak és leg ér dek lõ -
dõb bek a prog ra mok iránt. (Pl. Egész ség fej -
lesz tõ ren dez vé nyek, Se ni or Aka dé mia, Le -
gyen tiéd a tér.) Öröm volt az is, hogy szá mos 
prog ram ban az idõ sebb és a fi a tal kor osz tály
együt te sen vett részt, vagy is a prog ram iga zi
híd volt a ge ne rá ci ók kö zött. (Pl. Tu dást -
ransz fer, Hagyj nyo mot, Le gyen tiéd a tér.)
Összes sé gé ben azon ban el mond ha tó, hogy
min den kor osz tály szá má ra vol tak prog ra -
mok, me lyek össze hoz ták a falu, il let ve a tér -
ség kö zös sé gét. A leg si ke re sebb prog ra mok:
Tu dást ransz fer, Se ni or aka dé mia, sze rin tem
ezek a jö võ ben is nép sze rû ek len né nek. 

Pap Csil la men tor, Bi kal:
A pro jekt cél ja, hogy kö zös ség fej lesz tõ és
kö zös sé gé pí tõ prog ra mok kal a la ko sok kö -
zös cé lo kat kö vet ve tud ja nak együtt gon dol -
kod ni és te vé keny ked ni an nak ér de ké ben,
hogy te le pü lé sünk/tér sé günk él he tõb bé vál -
jon, és hely ben hoz zá tud ja nak jut ni a sa ját
igé nye ik nek meg fe le lõ prog ra mok hoz. A
leg fon to sabb azon ban még is csak az volt,
hogy újra tud ja nak egy más ról, is mer jék meg
a kö ze lük ben élõ ket, a mû kö dõ kö zös sé ge -
ket, se gít ség egy mást, mû köd je nek együtt,
ta nul ja nak egy más tól. Ta nul ja nak szem lé le -
tet, men ta li tást, hoz zá ál lást. Sze rez ze nek tu -
dást, is mer jék meg a le he tõ sé ge i ket és kor lá -
ta i kat. Így erõ sö dik a bi za lom, a szo li da ri tás,
a kö zös sé gi össze tar to zás.

Iz gat ot tan ké szül tünk és vár tuk, hogy ezt
az új sze rû kez de mé nye zést ho gyan fo gad ja
te le pü lé sünk/tér sé günk la kos sá ga. A min den
kor osz tály szá má ra el ér he tõ, vál to za tos tar -
tal mú ren dez vé nyek ak tív moz gás ra ösz tö -
nöz ték a prog ra mok hoz csat la ko zó kat. 

Sport ren dez vé nyek, in ter ak tív mû hely
prog ra mok, egész ség, kör nye zet tu da tos ság,
ge ne rá ci ók kö zöt ti tu dás át adás, ér té ke ink
meg is mer te té se és még szám ta lan le he tõ ség.

A si ker tit ka, hogy ta lál junk olyan le he tõ -
sé ge ket, ami ka pasz ko dót, ki kap cso ló dást is
tud nyúj ta ni az em be rek nek. Össze gez ve, és
a po zi tív vissza jel zé sek alap ján el mond ha tó,
hogy a prog ram si ke res volt. Olyan kö zös sé -
ge ket is si ke rül el ér nünk, akik egyéb ként le -
het, hogy nem kap cso lód tak vol na be a prog -
ram so ro zat ba.

A ren dez vé nyek so rán a te le pü lés és a
mik ro tér ség hely ze té nek fel tá rá sán túl kö zös
jö võ kép is meg fo gal ma zó dott, ja vas la tok
szü let tek és re mél jük, hogy a már ak tív kö -
zös ség gel együtt ezek meg is va ló sul nak.

Bi ka lon a leg si ke re sebb prog ra mok: Se -
ni or aka dé mia (Al só mo cso lá don), Tu dást -
ransz fer, Hagyj nyo mot és Le gyen tiéd a tér,
Egész ség fej lesz tõ klub és Ren dez vé nyek
vol tak.

Lász ló-Le ge di Já nos né
kö zös ség fej lesz tõ, Me ké nyes:
Bi zony ta la nul és tele kí ván csi ság gal, egy kis
fé le lem mel, hogy meg tu dok-e fe lel ni nyug -
dí jas ként en nek az új ki hí vás nak – így in dul -
tam neki a fel adat nak. Lé pés rõl-lé pés re is -
mer ked tem a pro jekt tel, ta nul má nyoz tam a
prog ram le írá so kat, agyal tam, hogy mit le het
eb bõl tény le ge sen meg va ló sí ta ni, mit le het
hoz zá ten ni. Egy-egy prog ram ta nul má nyo -
zá sá nál vé gig fu tott a sze mem elõtt a le het sé -
ges me kény esi cél cso port, be so rol tam az em -
be re ket a meg va ló sí tan dó fel ada tok hoz. Ké -
sõbb ezek már nem is in kább fel ada tok vol -
tak, mert ma gam is ak tív részt ve võ vé vál tam, 
vár tam a ta lál ko zá so kat, a prog ra mo kat; iz -
gul tam, hogy mi lyen vissza jel zé se ket ka -
punk, mennyi re fe le lünk meg az el vá rá sok -
nak, tu dunk-e több le tet hoz zá ten ni, tar tal ma -
sab bá, vál to za to sab bá ten ni, se gí te ni a cél -
cso por tok min den na pi éle tét.

A kez de ti bi zony ta lan ság után egy re in -
kább érez tem, hogy fo lya ma to san nö vek szik
azon la ko sok szá ma, akik ér dek lõ dést mu tat -
nak a meg hir de tett prog ra mok iránt. Vol tak
si ke res prog ram ja ink és ke vés bé nép sze rû ek
is. Leg in kább a Le gyen tiéd a tér, a Tu dást -
ransz fer, az Egész ség gel fog lal ko zó ren dez -
vé nyek (Gyógy für dõ) és a Se ni or aka dé mia
részt ve võ it volt könnyû meg szó lí ta ni, hi szen
az itt meg je le nõ idõ sebb kor osz tály eze ken a
be szél ge té se ken, elõ a dá so kon a ne kik szó ló
té mák kal ta lál koz ha tott, se gít sé get kap hat tak 
az éle tük szer ve zé sé hez, eset leg meg vál toz -
ta tá sá hoz is.

A fi a ta lo kat fõ leg a sport tal kap cso la tos
meg moz du lá sok ér de kel ték, örül tek a tor na -
te rem fel újí tá sá nak.

Ke ve sen vet tek részt a fa lu ból a kép zé ses
prog ra mo kon, ne he zebb volt meg szó lí ta ni a
dol go zó ré te get, an nak el le né re, hogy az idõ -
pon to kat min dig igye kez tünk az igé nyek nek
meg fe le lõ en ki je löl ni.

A prog ra mok le bo nyo lí tá sá ban szá mít -
hat tunk az ön kor mány zat tá mo ga tá sá ra is,
szá mos al ka lom mal vet tük igény be a fa lu -
gond no ki szol gá lat se gít sé gét is.

Most, hogy már rit kul nak a prog ra mok,
egy re töb ben kér de zik, hogy mi kor foly ta tó -
dik a pro jekt? Az ér dek lõ dõk el mon dá sa sze -
rint jó len ne foly tat ni a Tu dást ransz fert, a Se -
ni or aka dé mi át, vagy akár „név te len” össze -
jö ve te le ket tar ta ni csak az együtt lét ér de ké -
ben. Ez is azt bi zo nyít ja, hogy a pro jekt nek
nagy sze re pe volt a te le pü lés kö zös sé gi éle té -
nek for má lá sá ban. És nem csak a te le pü lés
kö zös sé gi éle te fej lõ dött, ha nem a mik ro tér -
sé gi te le pü lé sek új bó li egy más ra ta lá lá sá ban
is je len tõs sze re pet ka pott ez a pro jekt, hi -
szen a rend szer vál tás nak, a te le pü lé si ön kor -
mány za tok lét re jöt té nek saj nos egy ne ga tív
ho za dé ka volt a szom szé dos te le pü lé sek tá -
vo lo dá sa egy más tól, ami per sze a régi kö zös
mun ka he lyek (Tsz, Bi ka li Gaz da ság) meg -
szû né sé nek a kö vet kez mé nye is le het. A Lé -
pés-vál tás ban több tér sé gi szin tû prog ram -
elem is volt, ami elõ se gí tet te az új bó li kö ze -
le dést a te le pü lé sek kö zött.

Ger ner Kit ti,  Bo gya y né Gál Tün de
men to rok, Má gocs:
A Lé pés-Vál tás az Észak Hegy há ti Mik ro tér -
ség ben egy olyan tér sé gi össze fo gás Al só -
mo cso lád kez de mé nye zé sé re, amely nek kez -
de ti cél ja az él he tõ és fej lõ dõ tér ség. Sok szí -
nû le he tõ sé gek kel arra tö re ked tünk, hogy azt 
itt élõ em be rek élet esé lyei és élet mi nõ sé gei
ja vul ja nak. Na gyon sok hasz nos, ér dek lõ dést 
fel kel tõ és fenn tart ha tó kö zös sé gi prog ram -
ele met tar tal maz nak a pro jekt ele mek, inf ra -
struk tú ra fej lesz tés sel tár sul va.

A prog ra mok min den kor osz tályt meg -
moz gat tak, akár a Sport és Sport ág vá lasz tó
na po kon, vagy a te le pü lé se ken meg va ló su ló
Nem ze ti sé gi (gaszt ro- és kul tu rá lis fesz ti vál) 
ren dez vé nye ken.

Hasz nos kép zé sek kel gaz da god hat tak a
ta nul ni vá gyók is. A pro jekt ben kö zö sen dol -
go zunk azon, hogy mi nél több te rü le ten tu -
dást, ké pes sé get gya ra pít sunk az itt élõk nek,
mellyel erõ sí te ni sze ret nénk a te le pü lés hez, a 
tér ség hez való kö tõ dést.

Az egész ség na pok és ren dez vény so ro za -
tok el ér ték cél ju kat, a te le pü lé se ken élõ la -
kos ság szû rõ vizs gá la to kon ve he tett részt,
étel kós to ló val és ál la pot fel mé rés sel.  Az eh -
hez kap cso ló dó egyé ni ta nács adás meg va ló -
sí tot ta a részt ve võk egész ség tu da tos ma ga -
tar tá sá nak ki ala kí tá sát élet szín vo na luk nö ve -
lé se ér de ké ben. Az in ter ak tív klub fog lal ko -
zá sok vi dám han gu lat ban tel tek, és kö zös sé -
gé pí tõ jel leg gel bír tak.  A fi gye lem fel hí vás
és is me ret át adás az itt élõk szem lé let for má -
lás ra adott al kal mat.

A „Le gyen tiéd a tér” ren dez vény so ro zat
is si ke res volt Má go cson. A te le pü lé sen még
fel lel he tõ ér té kek át adá sa ge ne rá ci ó kon ke -
resz tül prog ram a fi a ta labb kor osz tály szá -
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má ra épp úgy ér de kes és hasz nos volt, mint a
szép ko rú ak nak, akik õr zött tu dá su kat ad ták
át a gye re kek nek. A ge ne rá ci ók be szél ge té se, 
gya kor la ti as ta ní tá sa min den al ka lom mal vi -
dá man tel tek.

A ci vil szer ve ze tek nek, in téz mé nye ink -
nek és kö zös sé gek nek nagy sze re pe lesz a
fenn tart ha tó prog ra mok szer ve zé sé ben,
meg va ló sí tá sá ban. Ve lük együtt mû köd ve
ter mé sze te sen mi men to rok, akik a pro jekt -
ben dol go zunk a jö võ ben is se gít jük, és ak tív
ré sze sei le szünk mind annyi an a tér ség bõl
bár mi lyen kez de mé nye zés nek, prog ram nak
a meg va ló sí tás ban.

Di csõ Bri git ta men tor, Al só mo cso lád:
Az el múlt 3 év alatt szám ta lan prog ram ke -
rült meg ren de zés re. Vol tak olyan prog ram -
ele mek, ame lyek sok em bert moz gat tak meg
és vol tak, ame lyek csu pán ke vés lét szám út. 

Az elsõ és ta lán még a má so dik év ben is
sok-sok vál to za tos ren dez vényt és kép zést
si ke rült le bo nyo lí ta nunk. Az utol só évünk re
saj nos rá nyom ta a ko ro na ví rus a bé lye gét.
En nek el le né re úgy gon do lom, hogy ez az év
is igen ered mé nyes volt. 

Iga zán örül tem, hogy sok em ber ér dek lõ -
dött a prog ram fe lõl és ta lán még több em ber
kap cso ló dott be/hoz zá va la mi lyen for má ban, 
akár egy nem ze ti sé gi na pon, akár egy sport -
na pon vagy akár egy kép zés ben.

Ami ne kem ta lán a leg job ban tet szett,
vagy is in kább, ami a leg job ban meg fo gott,
azok az egész ség na pok, a nem ze ti sé gi na -
pok, il let ve a kis ker tek – nagy ter vek el ne ve -
zé sû ren dez vé nyek, prog ram ele mek vol tak. 

Ta lán azért, mert az elsõ két ren dez vény
volt az, amik iga zán sok em bert meg moz gat -
tak, ahol vál to za to sak vol tak a mû so rok és
eze ken a ren dez vé nye ken ke rült sor a fõ zé -
sek re is, amik jó al kal mat ad tak a részt ve -
võk nek az is mer ke dés re a kü lön bö zõ fa luk -
ból ér ke zõk kel és eze ken a ren dez vé nye ken
min dig fer ge te ge sen jó han gu lat volt. 

A kis ker tek – nagy ter vek hosszabb prog -
ram elem azért volt szá mom ra igen ér de kes és 
ér té kes, mert en nek kéz zel fog ha tó ered mé -
nye volt. És mi vel hosszú éve kig ne kem is
volt kony ha ker tem, tu dom mit je lent, ha va -
la ki sa ját maga tud ja meg ter mel ni a csa lád ja
ré szé re a zöld sé get. És tu dom, hogy mi lyen
nagy se gít ség tud len ni, ha ka punk tá mo ga -
tást az in du lás hoz és mi lyen jó tud len ni, ha
meg tud juk be szél ni a ta pasz ta la tin kat és tu -
dunk egy más nak ta ná csod adni a kert mû ve -
lés sel kap cso lat ban. 

Összes sé gé ben úgy gon do lom, hogy na -
gyon so kat adott ez a prog ram a rész ve võ hat
falu la kos sá gá nak és biz tos va gyok ben ne,
vol tak, van nak olyan ele mek, ré szek, amik
va la mi lyen for má ban to vább tud nak foly ta -
tód ni akár csak kö zös sé gi szin ten is. 

Kö szön jük min den ki nek a rész vé telt, a
mun kát, a kö zös gon dol ko dást és tet te ket!
Foly tas suk együtt a lé pés-vál tást az
Észak-Hegy há ton!
Be ru há zá sok:
• Al só mo cso lá don Fa lu ház épü le té nek rész -

le ges hõ szi ge te lé se és mû anyag kül té ri
nyí lás zá rók el he lye zé se.

• Bi ka lon a Ké zi lab da pá lya fel újí tá sa.
• Má go cson a Fu tó pá lya fel újí tá sa
• Nagy haj má son a Lab da rú gó pá lya fel újí tá -

sa.
• Me ké nye sen A mû ve lõ dé si ház vi lá gí tás

kor sze rû sí té se, és a tor na te rem pad ló bur -
ko la tá nak fel újí tá sa 74,60 m2 és a Mû ve lõ -
dé si ház kül sõ és bel sõ lép csõ bur ko lá sa

Kép zé sek:
• 16 fõ ré szé re an ti disz kri mi ná ci ós kép zés
• 15 fõ ré szé re kö zös ség fej lesz tõ kép zés 
• 12 fõ ré szé re ház tá ji ker té szet és gaz dál ko -

dás kép zés 
• 3 fõ ré szé re „Ma min ba ba” kép zés 
• 24 fõ ré szé re Alap kom pe ten cia-fej lesz tés
• 24 fõ ré szé re Re in teg rá ci ós tré ning
• 24 fõ ré szé re Ál lás ke re sé si tré ning
• 20 fõ ré szé re An gol nyel vi kép zés
• 20 fõ ré szé re Me di á ció kép zés
• 5 óvo da pe da gó gus ré szé re akk re di tált pe -

da gó gus to vább kép zés
• 5 fõ ré szé re OKJ-s kép zés, majd fog lal -

koz ta tá suk a hu mán köz szol gál ta tás ban
Ta nács adá sok:
• Kom pe ten ci a mé rés, fej lesz té si ter vek ké -

szí té se
• Mun ka vál la lá si és élet vi te li men to rá lás,

után kö ve tés
• Csa lád men to rá lás és jel zõ rend szer mû -

köd te té se
• Egyé ni ál lás ke re sé si és mun ka vál la lá si ta -

nács adás
• 30+25 fõ ré szé re meg va ló sul cso por tos

szu per ví zió az Al só mo cso lá di Õszi Fény

idõ sek Ott ho ná ban és a Má go csi Szo ci á lis
és Gon do zá si Köz pont dol go zói rész ér tek

Ta nul má nyok:
• Ön fog lal koz ta tá si pro jekt ja vas la tok
• Mun ka erõ pi a ci tér kép
• Öt fa lu szö vet ke ze ti mo dell
• Tér sé gi bûn meg elõ zé si stra té gia
• Idõs gon do zá si köz pon tok komp lex szer -

ve zet fej lesz té se
• Ri gac ki ter jesz té sé nek le he tõ sé ge
Íze lí tõ a prog ra mok ból
• 120 fõ egyé ni ál lás ke re sé si ta nács adá sa 
• 36 al ka lom mal 72 sze mély ak ti vi tá sá val

tu dást ransz fer  
• Élet-Hely zet Klub 12 al ka lom mal, 120 fõ

rész vé te lé vel 
• 32 al ka lom mal össze sen 180 fõ rész vé te lé -

vel  Sport és Fitt klu bok 
• 9 al ka lom mal mind össze sen 108 fõ rész vé -

te lé vel is me ret ter jesz tõ works hop 
• 60 al ka lom mal, mind össze sen 240 fõ rész -

vé te lé vel “Le gyen tiéd a tér” fog lal ko zás 
• “Hagyj nyo mot” if jú sá gi prog ram so ro zat

18 al ka lom mal, 108 fõ rész vá te lé vel
• 96 fõ szép ko rú el ju tott a Se ni or Aka dé mi á -

ra 
• Kre a tív ön se gí tõ klu bok 24 al ka lom mal,

al kal man ként 8 fõ rész vé te lé vel 
• “Ma gunk ke nye rén” kö zös sé gi klub, 10

fog lal ko zás sal, 80 fõ rész vé te lé vel
• 6 al ka lom mal “Ma gunk ke nye rén” fó rum

144 fõ rész vé te lé vel
• 20 al ka lom mal az egész ség fej lesz tõ klub -

fog lal ko zás 120 fõ rész vé te lé vel. 
• 6 al ka lom mal Egész ség nap szû rõ bu szok -

kal 360 fõ cél cso port tag el érés sel 
• 4 al ka lom mal Esély egyen lõ sé gi fó rum

152 fõ rész vé te lé vel 
• 16 al ka lom mal Kulcs em be rek klub ja
• 8 al ka lom mal “Együtt könnyebb” - Nem -

ze ti sé gi kul tú ra kis- és nagy ren dez vény
412 fõ rész vé te lé vel

• 2 al ka lom mal Sport ág vá lasz tó nap 240 fõ
el éré sé vel

• 5 al ka lom mal Te ma ti kus Sport  Na pok 600 
fõ vel 

• 12 al ka lom mal Egész ség fej lesz tõ ren dez -
vény 120 fõ rész vé te lé vel

• Az al ko hol fo gyasz tás és a do hány zás
vissza szo rí tá sá ért 30 ki te le pü lés 

• „Nagy ter vek – kis ker tek, a mik ro tér ség -
ben” prog ram 50 csa lád be vo ná sá val

• Lét re jön nek a “Vi gyá zó sze mek” ön kén tes 
cso por tok 

• “1000 nap 1000 Észak-Hegy há ti csa lá -
dért” prog ram, ben ne a Szü lõ le szek, a
Szü lõk aka dé mi á ja, a Ze ne kuc kó és a
Gyer mek hor do zós la tin fit nesz prog ra -
mok, 

Egyéb prog ram ele mek:
• Ha za tér kö zös sé gi au tó meg osz tó por tál 
• Észak-Hegy há ti Ér ték tár
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