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"Nem a legerősebb 
marad életben, nem is a 
legokosabb, hanem az, 
aki a legfogékonyabb a 
változásokra.„

/Charles Darwin/



Térségi együttműködés

Alakulás 2014

7

• 3934 helyben élő

•Alsómocsolád 324 lakos

•Bikal 718 lakos

•Mágocs kisváros 2290 lakos

•Mekényes 274 lakos

•Nagyhajmás 328 lakos

• Vendégéjszakák száma 2019                                                  Vállalkozások száma 2019 

         Bikal                       80 000 fő                                                Alsómocsolád                 25 

         Alsómocsolád        3 882 fő                                                 Bikal                                  43 

         Mágocs                      159 fő                                                 Mágocs                           231 

         Mekényes                    80 fő                                                 Mekényes                         16 

         Nagyhajmás                59 fő                                                 Nagyhajmás                      36 

                                         84 180 fő                                                                                         351 



Pécs 50 km Szekszárd  50 km

Kaposvár 40 km

Három megye közepén…….. 



Natúr parkok között
A natúrpark a természeti és kulturális örökséget középpontba helyező, a helyi 
közösségek (önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek és az 
érintett lakosság) összefogása eredményeként létrejövő, táji léptékű (több települési 
közösségre kiterjedő) terület- és vidékfejlesztési együttműködés. 
A természeti-táji örökség megőrzése 
Környezeti nevelés, szemléletformálás 
Vidékfejlesztés 
Turizmus és rekreáció 



Térségi Stratégia
A kezdeményezés lényege a közreműködő 
települések közösségi erőforrások 
összekapcsolása információs technológiai 
vívmányokkal. A megvalósulás hozadéka, hogy 
határokat bont a vidékiek számára sokszor 
nehezen átlátható  modern nagyvárosi világ, és a 
falusi életmód között. Eszközei révén segíti a 
demográfiai egyensúly kialakulását, a korábbi 
elöregedési és népességcsökkenési trendek 
pozitív irányba fordítását.



AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FONTOS ÁLLOMÁSAI, AZ 
ELTELT ÉVEK FŐ IRÁNYAI

• 2014. Együtt könnyebb: kommunikáció, koordináció, 
kooperáció………

• 2015. Tervezni és cselekedni……

• 2016. Lépésről lépésre…….

• 2017. Összetartó utak…….

• 2018 „Okosan” minden téren

• 2019. Mindenkire szükség van itthon

• 2020. Lépés Váltás az Észak Hegyháton



Jó egészségben:
fogorvos helyben, 
labor helyben, 
fizikóterápia
rendszeres
egészség      
programok
szűrések

Biztonságban: 
támogatva idősotthon 
helyben, nappali 
ellátás, házi segítség          
nyújtás,           szociális      
étkez- tetés

Fitten testben 
lélekben: túrák 
senior táncklub
felnőtt fitness
park a szabadban

Szép környezetben:
Ibolya völgy, 
Natúrpark, 
Horgásztó

Lehetőségekkel az 
élethosszig való 
tanulásra:  Senior
Akadémia, 
énekverseny, 
kiállítások 
helytörténeti  
gyújtemény

Mágocs örömmel látja szolgáltatásokkal,
lehetőségekkel várja a szépkoruakat is.

Közösségeivel   
támogatva a 

tartalmas 
hétköznapokat:

Nyugdíjas Egyesület
helyben



Nagyhajmáson figyelünk az idősekre

DJP pont

Senior Akadémia

Tájház kemencével, 
szálláslehetőséggel

Tudásátadás,tapasztalat átvétel
Nyugdíjas Egyesület

Civil nap, Barkács délután

Falugondnoki szolgálat

Erős közösség
Natúrpark, túrák

Egészségprogramok

Házi segítségnyújtás

Aktív, egészséges mindennapok



Mekényes gyönyörű természeti környezetben ideális hely a senior
korosztálynak

Töltsön itt néhány napot

• Falusi turizmus szálláshely várja

• Kapos-Hegyhát Natúrpark települése

• Vannak szép eladó porták

Kapcsolódjon a programokhoz

• Mekényesi kispad Falusi hírharang, Digitális Jólét Pont

• Csetelekvár főzés, Családi Nap

• Elszármazottak találkozója

Maradjon egészséges és aktív

• Háziorvos heti 1 alkalommal labor, fizikoterápia, fogorvos Mágocson

• Falugondnoki szolgálat

• Helyi termékek: méz, pacsker



• Puchner kastély: 

• Fürdési lehetőség a 
welness részlegen a 
helyben lakó 
időseknek ingyen 
(havonta 1 
alkalommal, heti 
beosztással)

Helyi 
kedvezmény

• Szinházi bemutatók előadások helyben az 
élménybirtokon egész évben

• falunap, Tök Jó Nap évente

• közösségi kirándulások kapcsolódva a 
természetjárókhoz

• halászlé főző verseny, focikupa évente

• Mikrotérségi Családi Nap 5 évente

• A Digitális Jólét Pont segíti a 
tájékozódást, ügyintézést

Kulturális 
Szolgáltatások

• Egészségügyi ellátás:

• Alapszolgáltatás, házi 
orvos

• Házi segítség nyújtás

• Labor, fizikoterápia 
Mágocson

• Gerinctorna

• Szociális étkeztetés

Egészség, 
szociális 
támogatás

•Az idelátogatóknak, átmenetileg a 
településre érkezőknek kiváló 
programokat és magas szinvonalú
szálláslehetőségeket biztosít a 
Puchner Kastélyszálló

•A Falusi turizmus hiveinek minőségi 
szállásokat kínál a Falusi 
vendéglátás keretében a Shuller-
Kniesz Vendégház, a Moha 
Apartman, a Golubán Ház

Lakhatás

•A legnagyobb  munkáltató a Bikali 
Puchner Kastélyszálló és 
Élménybirtok

•az idősebb korosztály is tud 
kapcsolódni, kiegészítő 
jövedelemhez jutni pl. színházi 
előadásokon statisztaszerep

Jövedelem

•Kapcsolódási lehetőségek:

•- Nyugdíjas klub

•- Amatőr színjátszó kör

•- Természetjárók

•- Faluvédő- és szépítő egyesület

•- Bikali Nők közhasznú egyesülete 

•- Szent Joakim egyesület

Közösség

Bikalon is minden területen 
szeretnénk hozzájárulni a 
seniorok, az itt élők, ide 

látogatók, letelepedni vágyók 
életminőségéhez 



Elköteleződtünk a  minőségi - aktív és 

boldog - időskor megteremtése mellett!

✓ 1997. Szociális Teleház

✓ 2000. Szociális étkeztetés, házi 
gondozás

✓ 2006. Őszi Fény Idősek Otthona

✓ 2009. Idősbarát Önkormányzat 

✓ Norvég partnerségi pályázat

✓ Norvég alap pályázat

✓ Korprofil program

✓ Egészség megőrző eszközök

✓ Erasmus +

✓ Szemléletformáló programok-
egészségnapok, szűrővizsgálatok 
szervezése, Immunkommandó,            
meditáció, folyamatos 
kommunikáció

✓ TÖOSZ idősügyi hálózat 
szervezése



15 éves az Őszi Fény



„Mintaprogram a minőségi időskorért” 
Norvég alap finanszírozású pályázat

Támogatási program: Norvég Alap Program - Önkormányzati
kapacitásfejlesztés a helyi közszolgáltatások minőségének javítása és a
helyi gazdaságfejlesztés érdekében

Pályázat tartalma: Aktív, tartalmas időskor megteremtése
Alsómocsoládon és térségében

•Őszi-Fény Idősek Otthonának bővítése

– Konyha bővítés

– Étterem kialakítás

– Akadálymentesítés

– Tetőtér beépítés 2 ágyas szobák kialakítása érdekében, 
közösségi helyek kialakítása- konditerem, foglalkoztató

– Parkosítás

•Dél-dunántúli „képző központ” életre hívása

– 30 tréning, 575 fő ,4 tananyag

– 5 tanulmány 

– 4 konferencia

– 6 stratégiai dokumentum

– 3 tanulmányút

– 2 nővércsere

•Aktív, tartalmas időskorra való felkészülés, generációs híd program, 
közösségfejlesztés 87 rendezvény

Támogatási összeg: 394.904.754,- HUF = 1.300.312  EURO

Saját erő: 20.784.788,- HUF = 68.439 EURO



„Preparation for Active Ageing”

2020. Erasmus +
Tananyagok kidolgozása a felnőtt tanulók számára, melyek jó

gyakorlatokat és az aktív öregedés tudatos felkészítésének innovatív

megoldásait tartalmazzák:

1. Nemcsak a 20 éveseké a Világháló!

2. SOS Demencia/ Együttműködés az Alzheimer és a demencia ellen

3. Legyél aktív, legyél boldog!

4. Önkéntesség az idősödő nemzedék életminőségének javításáért

https://alsomocsolad.hu/?menu=90

https://alsomocsolad.hu/?menu=90


Generációs híd 

programok
✓ Fogadd örökbe a Nagyit,

✓ Kézműveskedéssel a kezeink ügyességéért,

✓ Beszélgetés a múltról,

✓ Mutasd a sütidet,

✓ közös ünnepek.

✓ Életmesék



✓ Egészségház működtetése,

✓ szakrendelésre szállítás,

✓ védőoltások térítésmentes biztosítása,

✓ elhelyezés az Őszi Fényben,

✓ Életmentő Pont,

✓ Korprofil Program,

✓ Immunkommandó,

✓ egészségfejlesztő programok,

✓ egészségmegőrző és terápiás eszközök,

✓ időskori testmozgás 
➢ Ezüst Léptek Gyalogló Klub, 

➢ Fitt percek a Fitness Parkban,

➢ Ezüst edzés kondiszoba.

Egészségügyi ellátás



ORGON egészségközpont



Apartman házak



Alap infrastruktúra az 
ismerkedéshez



Élmények világa







Falunapi Ünnepségek



Mikrotérségi Családi Nap



Mozgáslehetőségek



Faluséta

- felfestett jelek
- igényes leporelló:

-tájérték képen
-QR kód

-tájérték leírás



Moccantó



Életminőség megőrzése



Foglalkoztatás







„Magunk kenyerén a munka ünnepén”

2013.09.26.



Innovációs Díj Tallinn 2016



Alsómocsolád  EB-t rendezett!
Rigac Kupa 

Nemzetközi Kés- és Fejszehajító Verseny





A megcélzott korosztály a térségben





Aktivitás a térségben



Aktivitás a térségben



Továbbra is jellemző ránk a 

stratégiai gondolkodás és az Agilis 

vezetés!
✓ Alsómocsolád Község Idősügyi Koncepciója https://www.alsomocsolad.hu/?oldal=60&menu=82

✓ Alsómocsolád Stratégiája 2020-2025. https://alsomocsolad.hu/?oldal=60&menu=82

✓ Alsómocsolád Község Önkormányzata Gazdasági Programja 2019-2024. https://alsomocsolad.hu/?oldal=61&menu=81

✓ Alsómocsolád Okos Falu Stratégiája https://alsomocsolad.hu/?oldal=60&menu=82

✓ Alsómocsolád Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2019-2024. https://alsomocsolad.hu/?oldal=62&menu=83

✓ Alsómocsolád község stratégiája az élethosszig tartó tanulás programjának kialakításáról https://alsomocsolad.hu/?oldal=97&menu=119

✓ Alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona Idősgondozási stratégia 2017-2027 https://alsomocsolad.hu/?oldal=97&menu=119

✓ Őszi Fény Idősek Otthona Intézményi egészségterv https://alsomocsolad.hu/?oldal=99&menu=121

✓ Alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthona Intézményi továbbfejlesztési stratégia és koncepció https://alsomocsolad.hu/?oldal=60&menu=82

✓ Őszi Fény Idősek Otthona Szolgáltatásnyújtás rendjének korszerűsítése https://alsomocsolad.hu/?oldal=99&menu=121

✓ Hídépítés a generációk között Transzgenerációs tudásmenedzsment lehetőségei az idősgondozó intézményekben https://alsomocsolad.hu/?oldal=99&menu=121

✓ Klubok és közösségi tevékenységek jelentősége az idősgondozó intézményekben https://alsomocsolad.hu/?oldal=99&menu=121

✓ A palliatív szolgálat jelentősége az idősgondozás területén https://alsomocsolad.hu/?oldal=99&menu=121

✓ Őszi Fény Idősek Otthona szociális módszertani és konzultációs központtá fejlesztése https://alsomocsolad.hu/?oldal=99&menu=121

Tanulmányok, tananyagok:

✓ Hospice szellemiség az idősgondozásban https://alsomocsolad.hu/?oldal=99&menu=121

✓ Az egészséges táplálkozás alapelvei időskorban https://alsomocsolad.hu/?oldal=99&menu=121

✓ NetreFel! Nemcsak 20 éveseké a Világháló! https://alsomocsolad.hu/?oldal=383&menu=510

✓ S.O.S DEMENCIA Együttműködés az Alzheimer és a Demencia ellen https://alsomocsolad.hu/?oldal=384&menu=511

✓ Aktív és egészséges idősek - Legyél Aktív és Legyél Boldog https://alsomocsolad.hu/?oldal=411&menu=512

✓ Kézikönyv Önkéntesség az idősödő nemzedék életminőségének javításáért https://alsomocsolad.hu/?oldal=391&menu=513

https://www.alsomocsolad.hu/?oldal=60&menu=82
https://alsomocsolad.hu/?oldal=60&menu=82
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https://alsomocsolad.hu/?oldal=97&menu=119
https://alsomocsolad.hu/?oldal=97&menu=119
https://alsomocsolad.hu/?oldal=99&menu=121
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https://alsomocsolad.hu/?oldal=99&menu=121
https://alsomocsolad.hu/?oldal=99&menu=121
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A Csapat



“A különbség a között, amit 
megteszünk és amire képesek 
lennénk, megváltoztathatná a 
világot.” (Mahatma Gandhi)



Köszönöm a figyelmet!
Dicső László

Polgármester
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21

Tel: +36-72/451-748

Mobil: +36-30/916-4231

E-mail: mocsolad@t-online.hu

WEB: www.alsomocsolad.hu

mailto:mocsolad@t-online.hu

