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Magamról



Rendszerváltás



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

/Charles Darwin/



Belterület: 65 Ha 
Külterület: 1235 Ha



✓ 324 fő

✓ Művelődési Ház-Teleház-Könyvtár-IKSZT

✓ Őszi Fény Idősek Otthona

✓ Közös Önkormányzati Hivatali Kirendeltség

✓ Turisztikai kínálat

✓ Falugondnoki Szolgálat

✓ 4 vállalat

✓ Pick Szeged Zrt.

✓ Mecsek Baromfi Kft.

✓ Bafami Kft.

✓ Alsómocsoládi Gabona Kft.

✓ 26 mikro vállalkozás

✓ Aktív munkahelyek száma: 550

✓ 11 civil szervezet

VAN KÖZÖSSÉGÜNK

VAN JÖVŐKÉPÜNK

VAN KÜLDETÉSÜNK

VAN STARTÉGIÁNK

VANNAK TERVEINK



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 



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 



El köteleződtünk a  Tudatos öregedés 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





Szállások, vén diák



Szolgáltatások tárháza



✓ 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



Mozgáslehetőségek



Faluséta

- felfestett jelek
- igényes leporelló:

-tájérték képen
-QR kód

-tájérték leírás





Moccantó



Mecsek Rallye



Alsómocsolád  EB-t rendezett!
Rigac Kupa 

Nemzetközi Kés- és Fejszehajító Verseny



Táplálkozás



Élmények világa



„Magunk kenyerén a munka ünnepén”

2013.09.26.



Foglalkoztatás



Ünnepségek, Rendezvények



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 Könyvben is



A Csapat



Idősügyi mentálhigiénés központ



Apartman házak



Tervezett idősek otthona



Meseház



Szinpad



Kerékpár út terv 47 Km





MyTeleDoc Applikáció

Health 
Manager

Az összes egészségügyi adat 

biztonságos egy helyen, 

hozzáférés a korábbi TeleDoc

vizitekhez. 

24/7 Elérhetőség
Tagjaink korlátlanul, előzetes 

időpont foglalás nélkül elérhetik a 
telemedicinában is jártas 

háziorvosainkat. 

Időpont foglalás
Keresse meg a megfelelő szakorvost a 

panaszához, és egyeztessen időpontot. 

Platformot biztosítunk az orvosok 

számára, hogy létrehozzák online 

praxisukat, ahol időpontot foglalhatnak 

hozzájuk az ellátásra szorulók. 

(bevezetés alatt)

Egészség Blog
Egészség blogunk a mindennapok 

során felmerülő kisebb egészségügyi 
problémákkal foglalkozik, amelyek 

gyakran orvosi közreműködés nélkül is 
kezelhetőek,  továbbá izgalmas 

betekintést nyújt a telemedicina
világába és  a TeleDoc fejlesztéseibe.



Az év Digitális
faluja Díj



“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

