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Jelentem, az egy lakosra jutó pályázati oldalszám versenyt 2016-ban Alsómocsolád
település nyerte, ahol minden pályázati oldalra 4 lakos jut. Ha a többi település
ezen a versenyen egyáltalán indulni szeretett volna, egy átlagos budapesti
kerületnek például 25.000 oldalas pályázatot kellett volna benyújtania.
Alsómocsolád egy 301 fő lakosú zsáktelepülés Baranya megye észak-keleti
részében, a komplex programmal fejlesztendő járások egyikében, a Hegyháti
Járásban.
Közösségi életük minden területén aktívan keresik a település jelenlegi, volt és
lehetséges jövőbeli lakóinak javát szolgáló programokat. Ha korosztályosan
szeletelünk egy ekkora települést, akár könnyen legyinthetünk, hogy 10-20
kisgyereknek, 10-20 kamasznak, 10-20 fiatalembernek és így tovább nem is kell
különösebb programokat kitalálni, hiszen egy ilyen nagyságú közösségben ennyi
fiatalra csak oda tudnak figyelni maguk a családok. Az alsómocsoládiak nem így
gondolkodnak.
A kis falu eddig begyűjtötte az „Ifjúságbarát Önkormányzat”, a „Fiatalbarát
Önkormányzat” és a „Családbarát Önkormányzat” díjat is. Ma hazavihetik a
„Gyerekbarát település” díjat, és szurkolunk, hogy a szenior lakosokért tett
erőfeszítéseik is minél előbb elismerésre találjanak.
Itt most nincs lehetőség arra, hogy a rengeteg, a törvényi előírásokon messze
túlmenő, sokszor intézményfejlesztési innovációs remekműnek is beillő projektet,
kezdeményezést bemutassam, de engedjék meg, hogy néhány projektnek legalább
a címét és témáját felsoroljam Önök előtt, illetve elmondjam, személyesen mi fogott
meg a leginkább a pályázatban.
• Van persze Majális, Gyereknap, Mikulás Muri, Adventi vásár, Falukarácsony
• Talán az sem meglepő, hogy van Faluház, ami a közösségek és a közösségi
művelődés központja, benne Ifjúsági Klubbal.
• Hál’ istennek, Erdei Tornapályát is egyre több helyen látni az országban.
• A település történetével és hagyományaival foglalkozó nyári tábor szinte
elvárás egy történelmére büszke faluban.
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A Kölyök Fészek Erdei Iskolában található „Interaktív Tárház”, valamint a
„Virtuális Természettudományok Otthona” kifejezésekre talán már inkább
felkapjuk a fejünket.
A Praktikák Háza, a Hegyháti Ifjúsági Konferencia és Fesztivál, az
Olvasótábor már akár meghökkenést is okozhat egy ekkora településen.
Szintén az elvárható kategória, hogy rendeznek Farsangi mulatságot, de az
alsómocsoládiak még ebbe a hagyományőrző aktusba is beletesznek egy
csavart: az időskorúak ilyenkor a „Generációs Híd" program keretében
ismertetik meg a gyermekeket a település hagyományaival, így a program a
szórakozáson kívül lehetőséget ad a korosztályok találkozására is.
Végül a Szent Iván Éji Éjszakai Akadályverseny és Tűzugrás szinte arra
készteti az olvasót, hogy azonnal útnak induljon.

És akkor a személyes kedvenc.
A pályázatban a „Tipegő demokrácia” alcímet kapta az a fejezet, amely részben
az 1996-ban megalakult Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és lfjúsági
Önkormányzat (a DAGYIÖK) munkáját mutatja be, másrészt összefoglalja
mindazon tevékenységeket, amelyeket a közösség önmagában és másokkal
közösen a demokrácia-tanulásért végez.
Mellékesen jegyzem meg, hogy a településen 11 civil szervezet működik,
valószínűleg ez is országos csúcs.
A Gyermek- és lfjúsági Önkormányzat működése olyannyira sikeres, hogy
ifjúságsegítő szakemberek és önkormányzatok tanulmányútra utaznak a faluba,
hogy ötleteket kapjanak saját ifjúsági szervezeteik megalapításához, fejlesztéséhez.
A helyi fiatalok aktív részesei voltak a 2015-ös jövőtervezési programnak, „Jövőt
helyben” névvel többször szerveztek Jövőtervező Műhelyt a kistérség többi
településével, a DAGYIÖK saját Akadémiát üzemeltet és Ifjúságkutatás is zajlott a
faluban.
Teaházi Esteket tartanak, amelyeken a gyermekek és a fiatalok egy-egy őket érintő
témakört feldolgozva tartanak saját maguk előadásokat, majd a hallottak alapján
egy vitafórumot.
Az Önkéntesek Hete szinten jó alkalom az összefogásra es a gyermek- és ifjúsági
korosztály bevonására.
A helyieknek fontos célja a fiatalok képzettségi szintjének növelése, a falu hátrányos
helyzetű fiataljainak felzárkóztatása, társadalmi integrációja. Ennek érdekében
számos tréninget, illetve ifjúsági kompetencia-fejlesztési foglalkozást szerveznek,
nemcsak a helyi, de a térségben élő fiatalok számára is. Indítottak már vezetői,
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szociális

Környezeti nevelési programjaik szintén figyelemre méltóak.
Tisztelt Egybegyűltek!
A nehéz helyzetekre való reagálás különböző sémáit egyéni életünkből,
magánemberi mivoltunkból is jól ismerjük. Van, aki a nehéz helyzetekben feladja,
van, aki küzd, de igazából nem hisz a sikerben és van, aki minden nehéz helyzetet
tanulási, fejlődési lehetőségként él meg. Alsómocsolád szép példája az utóbbi
megküzdési sémának: annak a lelkületnek, amely fejlesztési programokba, hazai és
nemzetközi pályázatokba, projektekbe kapaszkodva keresi az előrelépés, az
alkotás lehetőségét.
Az Értékelő Bizottság minden tagja nevében is gratulálok Alsómocsolád
önkormányzatának, a pályázatot készítő csapatnak, de leginkább a lelkes és
tudatos kis közösségnek azokhoz a gyermekek és fiatalok érdekében végzett
értékteremtő és értékőrző tevékenységekhez, amelyek a pályázat alapjául
szolgáltak.
Megkérem Balogh Anikót, a Faluház vezetőjét, hogy fáradjon ki és vegye át az
elismerést.
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