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HÁTTÉR 

 

A kistérség általános jellemzése  

 

 

Baranya megye kilenc kistérsége közül a Sásdi Kistérség (Baranyai-Hegyhát) a legkisebb 

(384 km
2
, ez a megye területének 8,7 százalékát jelenti). Az ide tartozó 27 településen a 2006. 

évi adatok alapján 15 040 fő
1
 él. A terület átlagos népsűrűsége alacsony, mélyen a "vidéki" 

kategória (120 fő/km
2
) határa alatt, valamivel 40 fő/km

2
 fölött van.  

 

A kistérség elhelyezkedése  

 

A Dél-Dunántúl szívében elhelyezkedő kistérség három természetföldrajzi kistáj találkozási 

pontjánál helyezkedik el, ezek pedig az észak-Zselic, a Baranyai-hegyhát és a Völgység. 

Hármas tagoltságánál fogva a kistérség domborzati, éghajlati, tájföldrajzi viszonyai 

sokszínűek, míg a déli területek a festői szépségű Mecsek vidékét jellemző vonásokkal 

rendelkeznek, addig a terület nyugati részét az erdőkkel sűrűn fedett zselici dombvidék 

dominálja, a Kapos-völgyére kiszélesedő, csapadékban gazdag Sásdi-medence pedig a 

környék éléskamrájaként, mezőgazdasági művelésre alkalmas sík területeivel különül el a 

térség egyéb részeitől. 

 

A természetföldrajzi viszonyok következtében a településszerkezet máig megtartotta 

aprófalvas jellegét, ami nehezíti, a zsáktelepülések esetében pedig szinte teljesen 

megoldhatatlanná teszi az infrastrukturális fejlesztések megvalósítását, a tömegközlekedés 

gazdaságos megszervezését, az oktatási és szociális alapellátások helyben történő biztosítását. 

A tájegységnek azonban éppen e lankás, völgyekkel tagolt felszíni kép adja a vonzerejét.  

 

A mágocsi mikro-térséghez Mágocs város, Alsómocsolád, Bikal, Mekényes és Nagyhajmás 

tartozik 

A község Baranya megye északi részén, a Baranya-Tolna megyehatár közvetlen közelében 

fekszik. A Hegyhát legjelentősebb települése. Megközelítése közúton lehetséges. 

                                                   
 



Alsómocsoláddal közös vasútállomása a Dombóvár-Bátaszék-vasútvonalon a várostól kb. 5 

km-es távolságra van. 

A Baranyai Hegyhátnak ez a része földrajzi értelemben a Völgységhez tartozik. Mágocs város 

a Hegyháton, Baranya megye északi határánál található, lakossága 2552 fő 

Mágocs Város Önkormányzata a felnövekvő generációk társadalmi 

beilleszkedése érdekében kiemelt fontosságúnak tartja a család és az iskola működési 

feltételeinek legoptimálisabb biztosítását. Különös jelentőséget tulajdonít és támogatja 

azokat a kezdeményezéseket, programokat, amelyek a prevenciót tűzik ki célul, 

átfogó- komplex elképzelést fogalmaznak meg, amelyek széles szakmai és társadalmi 

összefogáson alapulnak. 

 

Az ifjúsági koncepció általános céljai:  

 

Az önkormányzat az ifjúsági koncepció megalkotásával és végrehajtásával segíteni 

kívánja a Dombóváron élő fiatalok önállóvá válását, a társadalmi integrációjának 

megvalósulását, a fiatalok közéletben történő részvételét, a korszerű tudás, a piacképes 

szakmai képzettség megszerzését, a kultúrált szabadidő eltöltés feltételeinek javítását. 

Célja, az ifjúság helyzetét érintő, középtávra (2007-2010 közötti időszakra) 

vonatkozó önkormányzati stratégiai döntések meghozatala, az önkormányzati ifjúságot 

érintő közfeladatok kijelölése, amelyek a következők: 

 

 A koncepció meghatározza az ifjúságpolitika helyi céljait, prioritásait, az 

önkormányzat felelősségvállalásnak területeit, azokat az alapelveket, amelyeket 

a szolgáltatások, tevékenységek közben érvényesíteni kell. Alapul szolgál a 

cselekvési tervek kidolgozásához, a fiatalokat érintő projektek, fejlesztések 

megvalósításához. 

 Elősegíti a fiatalokkal, mint sajátos társadalmi csoporttal való foglalkozást, a 

problémák komplex kezelését. 

 A prioritások kijelölésével, hozzájárul a rendelkezésre álló erőforrások 

hatékonyabb és hatásosabb felhasználásához. 



 Célunk volt, hogy az ifjúsági koncepció realitását széles körű társadalmi 

egyeztetés, véleményezés alapozza meg. Ennek érdekében a koncepciót ifjúsági 

szakemberekkel különböző fórumokon megvitattuk. 

 

Mágocs Város Önkormányzata az ifjúság helyzetének javítását, társadalmi 

integrációjának segítését helyi közügynek tekinti. Az ifjúsági koncepcióban 

megfogalmazott célok megvalósítása során együttműködik a fiatalokkal és 

szervezeteikkel, valamint a helyi társadalom szereplőivel. 

 

 

STRATÉGIAI CÉLOK, FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 

Az ifjúság életszférái: 

 

1. Oktatás, képzés 

2. Szabadidő, kultúra, sport 

3. Pályaválasztás, munkavállalás 

 

 

1. Oktatás, képzés: 

 

Az elmúlt időszakban került elfogadásra a kistérségi intézkedési terv, mely meghatározza az 

oktatás terültén is a prioritásokat.  

Támogatni kell azoknak az iskolai projekteknek létrejöttét és működését, amelyek elősegítik 

azt, hogy a gyermekek és fiatalok beilleszkedjenek, és szerepet vállaljanak a közösségi, 

iskolai életbe és ahhoz kapcsolódó tevékenységekbe, megismerjék és elsajátítsák az emberi- 

állampolgári érvényesülés feltételeit, konvertálható tudást szerezzenek, képesek legyenek 

alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez. 

 

 

 



2. Szabadidős és kulturális tevékenység 

 

Cél, hogy azok a kezdeményezések legyenek elsőként támogatva, melyek az 

önkifejezésben nyújtanak segítséget, és előhozzák a kreativitást az ifjúságból., ezek a 

programok iskolán kívüli szabadidős tevékenységek. 

Ebből a célból alakult meg 2009-ben a Mágocs Kulturális Életéért Egyesület, melynek 

célja a fiatalok kreativitásának elősegítése. Az egyesület a Művelődési Ház 

tevékenységét segíti, egyben társszervező a szabadidős tevékenységekben és kulturális 

elfoglaltságokban. 

Számos lehetőség van a természetben való kikapcsolódásra is: gyalogosan, 

kerékpárral. Pihenésre, sétálásra nagyszerű helyszín településünk Ibolya völgye, amit a 

borosgazdák pincéi és szőlőföldjei díszítenek. 

 

 

3. Munkanélküliség csökkentése érdekében 

 

A rendelkezésre álló eszközökkel és pályázati lehetőségek kiaknázásával olyan programokat 

támogat, amelyek hozzájárulnak a fiatalok, a pályakezdők foglalkoztatásához és így a 

társadalomból való kirekesztettségük megszüntetéséhez, illetve a szociális, a képesítésbeli 

vagy családi hátrányuk csökkentéséhez. Az alternatív foglalkoztatáspolitikai eszközök 

bevonásával törekednie kell a fiatalok munkába vonására. 

 

Intézkedések az elkövetkezendő 5 évre vetítve 

 

Oktatás képzés 

 

A nevelés területén támogatni kell azoknak az iskolai projekteknek létrejöttét és működését, 

amelyek elősegítik azt, hogy a gyermekek és fiatalok beilleszkedjenek, és szerepet  

kapcsolódó tevékenységekbe, megismerjék és elsajátítsák az emberi- állampolgári 

érvényesülés feltételeit, konvertálható tudást szerezzenek, képesek legyenek alkalmazkodni a 

gyorsan változó körülményekhez. 



Mágocs Város Önkormányzatának célja a nevelés-oktatás színvonalának emelése, az 

elért eredmények megőrzése, a piacképes tudás korszerű közvetítése, a szakképzés 

irányvonalának meghatározása és az esélykülönbségek csökkentése. 

 

A Hegyháti Intézményi Társulás ÁMK közép- és hosszú távú céljai: 

 

- kompetencia alapú képzés megvalósítása 

- az épületek külső és belső teljes körű felújítása, modern eszközök beszerzése, 

akadálymentes közlekedés biztosítása, melyek segítik a diákok színvonalas oktatását 

- a gyereklétszám csökkenő tendenciája miatt felszabaduló osztálytermek új funkcióval 

való ellátása 

- a jelenleg is működő esti tagozatos gimnázium nappali tagozattá bővítése 

- a tornaterem és a sportpálya felújítása és fejlesztése, színvonalas és széleskörű sportolási 

lehetőségek biztosítása 

- utánpótlás nevelése a már meglévő sportkör különböző szakosztályainak bővítéséhez 

 

A Hegyháti Intézményi Társulás ÁMK feladatai illetve tárgyi feltételei az oktatásban 

 

Az Általános iskola 8 évfolyammal működő alapfokú oktatást biztosító általános iskola, 

melynek keretében német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Az iskola szakfeladatai ezeken túl 

gyógypedagógiai oktatás az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók számára, valamint 

alapfokú zeneművészeti oktatás. 

 

Az iskolát 11 önkormányzat tartja fenn, melyek a működés zökkenőmentes biztosítása 

érdekében iskolafenntartó társulást hoztak létre. 

2009-ben alakult meg a Hegyháti Intézményi Társulás ÁMK. Tagintézményei: Hegyháti 

ÁMK Mágocsi Általános és Zeneiskolája, Hegyháti ÁMK Mágocsi Bokréta Óvodája, 

Hegyháti ÁMK Egyházaskozári-Bikali Általános Iskolája, Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-

Bikal Óvoda Bölcsődéje, Hegyháti ÁMK Mágocsi Könyvtára. Fenntartó szervei: Mágocs 

Város Önkormányzat, Bikal Község Önkormányzat, Egyházaskozár Község Önkormányzat, 

Alsómocsolád Község Önkormányzat, Mekényes Község Önkormányzat, Nagyhajmás 

Község Önkormányzat, Hegyhátmaróc Község Önkormányzat, Szárász Község 

Önkormányzat, Tófű Község Önkormányzat, Máza Község Önkormányzat, Lengyel Község 

Önkormányzat 



 

Tárgyi feltételek: 

 

Az iskola jelenlegi tárgyi feltételei alapjaiban lehetővé teszik a műveltségi területenkénti 

minimum követelmények teljesítését. 

 

Az iskola két épülettel rendelkezik, melyek közül az egyikben a speciális tagozat tanulóinak 

oktatása folyik, valamint a számítástechnika terem és a könyvtár található. 

 

A főépületben található 16 osztályterem, valamint 3 szaktanterem (természettudományi 

előadó, technika terem, háztartástan terem, német kiállítási terem).  

 

Az oktató-nevelő munka során használt szemléltető eszközök, egyéb a tanórákon használt 

tárgyak szertárakban tárolhatók: 

 

- kémiai szertár illetve előkészítő 

- fizikai, történelmi szertár  

- földrajz, biológia szertár  

- alsós szertár 

 

Az egészséges életmódra nevelés egyik fő része a rendszeres testmozgás, sport. Az iskola 

rendelkezik tornateremmel, melyhez kettő – a tornaszerek tárolására alkalmas – szertár 

tartozik. 

 

Az iskola tornatermi részén védőnői szoba található, így a tanulók rendszeres orvosi 

vizsgálata az iskola épületén belül megoldható.  

 

A számítástechnika teremben hálózatba kapcsolt 18 számítógép található.  

 

A természettudományi szaktanterem két tárgy oktatását teszi lehetővé (fizika, kémia).  A 

zeneiskolai oktatás elméleti (szolfézs) része az iskolában, a gyakorlati része a községi 

művelődési házban van. 

 



Az iskola épületek közötti parkos részek, füves területek, az udvar a szabadidő, valamint a 

tanórák közti szünetek eltöltésére alkalmasak. Egyszerre több helyen, különböző programok 

lebonyolítására is megfelelő.  

Az iskola környezetének szebbé, barátságosabbá tétele fontos. Ennek érdekében esetenként 

iskolaszépítési napot tartunk.  

 

A főépületben található a konyha és az ebédlő, mely a tízórai, ebéd elfogyasztásának 

színhelye. A tanulók önkiszolgáló rendszerben használják az ebédlőt. A kulturált étkezés 

mellett gyakorolhatják a megjelenés, társas viselkedés, a kérés, a köszönetnyilvánítás összes 

formáját. Az ebédlőben az intézmény dolgozóin kívül idegen étkezőkkel is találkozhatnak.  

 

A főépületben van egy úgynevezett zsibongó, melyben rossz idő esetén tartózkodnak a 

diákok. E helyen igyekszünk a tanulók munkáit kiállítás formájában bemutatni.  

 

Az udvar a közös rendezvények egyik fontos színtere, amely esetenként kiegészül a 

zsibongóban, a tornateremben tartott rendezvényekkel. 

 

 

 

Az iskolában Közalkalmazotti Tanács, Pedagógus Szakszervezet, Diákönkormányzat 

működik. 

 

Az iskola szakos ellátottsága jónak mondható. 

 

Öt munkaközösség működik:  

alsós munkaközösség; melynek munkájában a napközis nevelők és a  

gyógypedagógiai oktatásban részt vevő pedagógusok is részt 

vesznek, 

humán munkaközösség; a magyar, történelem, ének, rajz, nyelvszakos pedagógusok,  

reál munkaközösség; a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz,  testnevelés, 

technika  szakos pedagógusok, 

osztályfőnöki munkaközösség, 

 

 



A zeneiskola célja, feladatai: 

 

Célok: 

- a tanulók zenei ízlésének, érdeklődésének, esztétikai kultúrájának megalapozása  

- a zenei ismeretek nyújtásával és az alkotó munkával járó pozitív élmények segítségével 

járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához 

- a kultúra iránti nyitott magatartás, a művészetek befogadására, értésére való hajlam 

kialakítása 

- ösztönzés a társadalmi érintkezésben és a kommunikációban a kulturált, toleráns 

magatartásra 

- az arra alkalmas, kiemelkedő képességű tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra  

Feladatok: 

- a tanulók zenei készségének, képességeinek fejlesztése, zenei műveltségük megalapozása  

- a zenei olvasás-írás elsajátíttatása 

- az értékes zene szeretetére nevelés, értékes zenei anyagon, korszerű eszközökkel 

kialakítani a célszerű, biztonságos hangszerkezelést 

- olyan érzelmi kapcsolatot teremteni a zenével és a hangszerrel, hogy a gyakorlás a 

tanulók mindennapos szükségletévé váljon 

- rendszerezett zenei ismeretek adása 

- a főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zenetörténeti összefüggéseinek, más 

művészetekkel való kapcsolatainak megismertetése 

- a tanulók zenei ízlésének, stílusérzékének fejlesztése 

- rendszeres, céltudatos munkára szoktatás 

- egyéni és kollektív felelősségérzet kialakítása 

- az öntevékeny zenei életben való aktív részvételre nevelés 

- a tanulók ösztönzése rendszeres hangverseny és színházlátogatásra, a 

tömegkommunikációs eszközök igényes zenei műsorainak figyelemmel kísérésére, zenei 

tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására  

Az óvodai és iskolai nevelőmunkában a teljes személyiség fejlesztésére törekszenek, a 

kompetencia alapú oktatás és a nemzetiségi nyelvoktatás eszközeivel alapozzák meg a 

gyerekek önkifejezési készségeit. 

 

 



Mágocsi  „Bokréta” Óvoda 

 

A Mágocsi  „Bokréta” Óvoda közép- és hosszú távú céljai: 

 

- bölcsőde kialakítása, bölcsődei felügyelet biztosítása 

- sószoba építése, egészséges környezet biztosítása  

- udvari színpad felállítása, a kreativitás elősegítéséhez 

- közlekedési pálya kialakítása, biztonságos közlekedésre való nevelés 

Az óvoda elhelyezkedése, tárgyi feltételei illetve éves programja a gyerekekre vetítve  

Óvodánk Mágocs szívében csendes, biztonságos, nyugodt környezetben található. Tágas, 

árnyékos, korszerű – folyamatosan bővülő – játékokkal felszerelt udvarunk kedvenc 

játszóhelye óvodásainknak.A gyerekekkel csoportonként 2 óvodapedagógus foglalkozik, 

akiknek munkáját egy dajka segíti. Az étkezések lebonyolításában a melegítő konyhában 

dolgozó 1 fő konyhai személyzet segít.Feladatunknak tartjuk, hogy óvodapedagógusaink 

személyisége mind az óvodáskorú gyermekek, mind a falu előtt minta értékű legyen.A 

megfelelő személyi és tárgyi környezettel biztosítjuk a gyermek személyiségének szabad  

kibontakoztatását. 

Célunk, hogy az általunk is ápolt falusi hagyományokon keresztül- a gyerekek személyiségét, 

egyéni képességeit és körülményeit elfogadva- a gyerekeket a falu közösségébe bekapcsoljuk. 

Életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten hozzuk a hagyományokat az óvodába és 

közvetítjük a falu felé. 

Nemzetiségi nevelés óvodánkban 1978-óta folyik. A nemzetiségi élet tevékenységi formái 

ünnepek és hagyományok szerint épülnek egymásra. 

Óvodánk sajátossága, az integrált nevelés. A gyermekek harmonikus személyiségfejlődését 

nagyobb mértékű differenciálással a szokásostól eltérő eljárások , módszerek és fejlesztő 

eszközök alkalmazásával biztosítja négy fejlesztőpedagógusunk napi rendszerességgel és a 

logopédus heti egy alkalommal. 

Célunk olyan légkör kialakítása, melyben a gyermek érzelmileg kötődik óvodájához, 

óvónőjéhez, jól érzi magát ebben a közegben, nevetéssel, vidámsággal telnek napjai.  

 



Az Integrált Pedagógiai Program bevezetésével biztosítjuk a gyermekek integrált nevelését. 

Személyre szabott fejlesztési terv alapján biztosítjuk a halmozottan hátrányos gyermekek 

egyéni fejlesztését. 

 

 

Művelődési Ház 

 

Céljaink:  

 

 a helyi, a nemzeti, a kisebbségi és az egyetemes kultúra közvetítése 

 a különböző csoportok szükségleteihez igazodó formák, folyamatok megteremtése és 

működtetése 

 

Feladataink: 

 művelődési, szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása  

 kulturális értékeket közvetítő programok szervezése, lebonyolítása 

 közösségi tér biztosítása a település civil szervezetei, munkáltatói, 

vállalkozói számára 

 ismeretterjesztő tanfolyamok szervezése 

 a teleház szolgáltatásainak megismertetése a számítógéppel nem 

rendelkező családok, egyének ilyen jellegű igényeinek kielégítése 

 termékbemutatók lebonyolítása 

 

 

A Művelődési Ház közép- és hosszú távú tervei: 

 

- szabadtéri színpad kialakítása, mely megfelelő helyet biztosít a kulturális rendezvények 

lebonyolítására 

- öltöző és színpad építése, mely különböző kulturális műsoroknak szolgáltat helyet, így 

elérve azt, hogy a fiatal korosztály közelebb kerüljön a művészetekhez és 

hagyományokhoz 



- különböző klubok megszervezése (olvasókör, filmklub, zeneklub stb.), mely összetartja 

az azonos érdeklődési körökhöz tartozó fiatalokat, az érdeklődőknek pedig betekintést 

nyújt az adott témákba 

- házasságkötő terem kiépítése 

- szabadidős-közösségi centrum létesítése, mely magába foglalna több olyan 

kikapcsolódási lehetőséget (bowling pálya, fitness- és konditerem, billiárdasztalok, 

csocsó asztalok, darts), melyek egy egészséges közösség kialakításához hozzájárulnak   

- meglévő nemzetiségi tánccsoportok bővítése, egymás kultúrájának megismerése céljából 

 

 

A mágocsi kultúra ápolása 

 

Cél a településhez tartozás tudat erősítése, a helyi információk gyűjtése, továbbítása, a helyi 

értékeket megvédő kezdeményezések támogatása. 

 

Feladataink: 

 évfordulós ünnepségek szervezése 

 a helyi eseményekről krónika írása 

 a nemzeti ünnepekről megemlékezés szervezése 

 karácsony és húsvét előtt barkács délután szervezése a helyi Német kisebbségi 

Önkormányzattal közösen 

 színházlátogatások szervezése a Nyugdíjas Egyesülettel közösen 

 kiállítások rendezése 

 zeneiskola növendékeinek hangversenye 

 minden hónap utolsó hetében egy-egy témához kapcsolódó kulturális rendezvény 

szervezése 

 évente a Hegyháti Beat-Rock Fesztivál és a szüret megszervezése a Mágocs 

Kulturális Élettéért Egyesülettel. 

 

 

 

 

 



Általános feladatok: 

 

 a Német Nemzetiségi tánccsoport fellépéseinek segítése 

 nyári foglalkoztató délutánok szervezése az általános iskolai tanulók számára 

 internetezési lehetőség biztosítása, ügyek intézésében segítségnyújtás 

 a civil szervezetek segítése 

 termékbemutatóknak hely biztosítása 

 

 

Mágocs Kulturális Életéért Egyesület 

 

Az egyesület közhasznú szervezet, mely 2009. májusában alakult meg 10 fővel, a Művelődési 

Házzal áll szorosabb kapcsolatban, programjaikat közösen valósítják meg, együttes erővel. 

 

Az egyesület közép- és hosszútávú koncepciója: 

 

- taglétszám bővítése 

- szélesebb korosztály bevonása a rendezvények szervezésébe, együttműködés kialakítása 

fiatalabb generációkkal 

- helyi zenekaroknak fellépési lehetőség biztosítása,  

- túrák és sportnapok szervezése 

 

Célok:  

 elősegítse Mágocs kulturális életének fejlődését 

 Teret és lehetőséget biztosítson a magukat különböző kulturális, művészeti, szabadidő- 

és hobbitevékenyéségben kifejezni kívánó személyeknek és csoportoknak  

 Rendezvények szervezésével, vagy más rendezvényekhez való csatlakozásával 

színtere Mágocs kulturális programját 

 Elősegítse Mágocs belföldi és nemzetközi kapcsolatainak fejlődését 

 Támogassa a Mágocson élő nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életét, segítse a 

határon túli magyarsággal való kapcsolattartást 

 

 



 

Kulturális tevékenységek: 

 

 Művészetek pártolása 

 Kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés és a hagyományok megismertetése, 

népművészet pártolása  (2009-es évben a helyi önkormányzattal és a művelődési 

házzal együtt a Beat-Rock fesztivál megszervezése) 

 

Hobbi- és szabadidő tevékenységek: 

 Szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, támogatása (pl.: kirándulások, 

sportrendezvények, közösségi vetélkedők, bálok, fesztiválok, jeles napok, ünnepeke, 

egyéb rendezvények stb.)  

 Fellépési lehetőség biztosítása helyi és környékbeli illetőségű zenekaroknak, 

színjátszó-köröknek, tánccsoportoknak, kórusoknak, illetve más előadóknak; 

 Belföldi és nemzetközi városlátogatások, kirándulások szervezése, lebonyolítása  

 

Nemzetközi tevékenységek: 

 Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok keresése, ápolása, fejlesztése 

 

 

 

 

 

 


