Beköszönõ
Kedves Alsómocsoládi, Bikali, Mágocsi,
Mekényesi, Nagyhajmási Lakosok!
Beköszönõ kiadványunkkal egy új, a térség számára
hasznos kezdeményezést szeretnénk bemutatni, és a megvalósításhoz az Önök támogatását kérni.
Az év elején a települések önkormányzatai arra az elhatározásra jutottak, hogy fontos a mikrotérségi összefogás
annak érdekében, hogy az itt élõk több és sokszínûbb szolgáltatáshoz jussanak, hogy a képzési kínálat minél jobban
szolgálja a fiatalok piacképes tudáshoz jutását és ez által a
munkához való jutásuk megkönnyítését, a települési rendezvények összehangolásával minél több tartalmas szórakozási lehetõség legyen, és a fejlesztési lehetõségeket a
vállalkozók eredményesen tudják kihasználni. Több mint
10 alkalommal találkoztak az önkormányzatok, vállalkozók és a civil szervezetek képviselõi, hogy ez az együttmûködés elinduljon. Ennek eredményeként 37 szervezet tett
szándéknyilatkozatot júliusban
az együttgondolkodás, együttmûködés szándékával.
Így jöhetett létre szeptember
elején egy mikrotérségi fejlesztõ szervezet, ami ezt a munkát
koordinálja. Munkatársaink bemutatkozását kiadványunkban
olvashatják.
Mindez azonban még csak a keretet, a lehetõséget teremtette meg, hiszen a térség felemelkedéséhez szükséges
közös jövõkép kialakításában, tervek kovácsolásában mindenkire számítunk.
Okos kezdeményezésekkel összefogással lehet megmutatni az Észak- Hegyháti Mikrotérség erejét, de a tényleges
tervek kialakítása, a szükséges erõforrások megteremtése
elsõsorban az itt élõk tenni akarásán múlik. Segíteni is csak
annak lehet, akinek vannak elképzelései, aki maga is vállal
valamit a jobbítás szándékával.
Mi kíváncsiak vagyunk mindannyiuk véleményére, szeretnénk eredményesen képviselni a helybõl kiinduló törekvéseket, folyamatosan bemutatni az itt lévõ értékeket, támogatni a tehetségeket és segíteni a felzárkóztatást, kezdeményezni az együttmûködések széles körének létrejöttét,
segíteni a fejlesztési elképzelések összehangolt megvalósítását!
Kérjük, legyenek ebben partnereink!

„Összefogás a jövõért”

Megalakult az
Észak-Hegyháti
Mikrotérségi Unió
A Hegyhát Észak Térségi Egyesület valamint Mágocs,
Bikal, Alsómocsolád, Nagyhajmás és Mekényes települések önkormányzatai együttmûködési megállapodást írtak
alá az Észak-hegyháti Mikrotérségi Unió létrehozásáról július 7-én, a mágocsi Mûvelõdési Házban.
A rendezvényen a helyi vállalkozások, gazdasági társaságok, civil szervezetek szándéknyilatkozatban fogalmazták meg, hogy egyet értenek a mikrotérségi unió létrehozásával, elfogadják célkitûzéseit és támogatják a vállalt feladatok, projektek megvalósításában. Az Együttmûködési
Megállapodást a térség öt településének polgármestere, valamint a mikrotérségi uniót mûködtetõ Hegyhát Észak Térségi Egyesület elnöke írta alá.

Az Észak Hegyhát Mikrotérségi Unió megalapításának
célja az érintett öt település szinergikus fejlõdését lehetõvé
tevõ közös fejlesztési programok megfogalmazása a térség
gazdasági és társadalmi élhetõségének javításáért, a népesség megtartásáért, a gazdasági fellendülésért. Szándékaik
szerint egy olyan élhetõ, gazdaságilag és társadalmilag is
megfelelõ környezet kialakításán munkálkodnak majd,
Folytatás a 2. oldalon
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„Összefogás a jövõért”

Megalakult az Észak-Hegyháti
Mikrotérségi Unió
Folytatás az 1. oldalról
amely elõsegíti s térség népesség-megtartását, a gazdaság
fejlesztését, munkahelyek megõrzését, -teremtését, a helyi
vállalkozások, termelõk, szolgáltatók boldogulását.
Az összefogás jelentõségét növeli, hogy az együttmûködõ tagok más minõségben kívánnak közösen munkálkodni.
Ennek az alapját a közös gondolkodás mentén kialakuló új
szemlélet adja majd. A tagok törekszenek az egységes,
mikrotérségi megjelenésre, a mikrotérségi érdekek együttes képviseletére, egy egységként kezelve a térséget. A rendezvényt követõ sajtótájékoztatón az érintett települések
képviselõi arról beszéltek, mit jelent, jelenthet számukra ez
az együttmûködés. Hangsúlyozták az információáramlás
fontosságát, a pályázatokon való közös részvétel lehetõségét, a közös rendezvényeket, valamint a szolgáltatások
összefésülését, hatékonyabb kihasználását, a helyi vállalkozások számára a helyi beszállítói kör kialakítását, közös
piacot, amelyen a helyben megtermelt áru cserélhet gazdát,
valamint a közösségi közlekedés és a helyi képzés fejlesztését. A települések vezetõi mellett a helyi vállalkozások
képviselõi is elmondták véleményüket: megszólaltak az

iparban, a mezõgazdaságban és a turizmusban tevékenykedõ vállalkozások, valamint a civil szervezetek képviselõi,
hangsúlyozva az összefogás jelentõségét. Véleményük
szerint hatalmas fejlõdési potenciál van az együttgondolkodásban, a gazdasági, társadalmi folyamatok összehangolásában.

Munkatársak bemutatkozása
Halmai Gáborné
Pócs Zsuzsanna

Molnár-Valkó
Kornélia

Pályaválasztásom szerint is kultúraközvetítõ, közösségi ember
vagyok, az együttmûködést szakmámban, a
kistérségi társulásban,
önkormányzati és országgyûlési képviselõi
munkámban, projektszervezetben is alapvetõnek tartottam és
eszerint
dolgoztam.
Ugyanilyen fontosnak
tartom a készségek,
képességek folyamatos fejlesztését, az élethosszig tartó tanulást,
melyet magam számára is kötelezõnek gondolok. 9 civil
szervezetnek vagyok tagja, vezetõje, ezekben alapértéknek
gondolom a nyitottságot és az érdemi kommunikációt. Folyamatosan tartok elõadásokat, tréningeket, melyekben
szintén a kétoldalú kommunikációt, a visszajelzések fontosságát tartom a legfontosabbnak.

Pedagógusként és környezeti
nevelõként
mindig azt tanítottam a
gyerekeknek,
hogy
mindenki tehet az élhetõ környezet és társadalom megteremtéséért, de elsõ lépésként
ezt el is kell hinni. Azt
gondolom, hogy a
„gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” eszme, ma már
nem közhely, hanem
csak így érhetjük el saját boldogulásunkat és
térségünk
minõségi
fejlõdését itt és most. Ennek szellemében munkálkodtam 5
évig egy zöld civil szervezetnél, illetve a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának Pályázati igazgatóságán eltöltött 2 év során is.
Örömömre szolgál, hogy fejlesztõ munkámat helyi lakosként a mikrotérségben folytathatom.
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Krónika – Mi történt eddig
III. Bikali Halászléfõzõ Verseny
2014. augusztus 16.

Ez évben harmadik alkalommal került megrendezésre a Bikali
Halászléfõzõ Verseny, ahol a nevezett csapatok, baráti társaságok
jó hangulatú szabadtüzes fõzésben mérték össze erejüket. A
Mikrotérségi Unió vándordíját, az „aranyhalat” a Mágocsi Önkormányzat csapata nyerte. A szervezõk a következõ években is
szeretnék a mikrotérség összes települését vendégül látni.

Word press képzés
2014. szeptember 16-18.

A települések honlapjainak szerkesztéséhez közös képzésen
kaptunk segítséget, igény esetén a képzést civil szervezetek
képviselõineknek is megszervezzük

Közfoglalkoztatási Kiállítás
és Szakmai Nap 2014. szeptember 24.

Nagyhajmási Mikrotérségi Foci Kupa
2014. szeptember 27.

A Nagyhajmási Sport Egyesület szervezésében szeptember
utolsó hétvégéjén került megrendezésre az 1. Mikotérségi Foci
Kupa Nagyhajmáson. A rendezvény célja elsõsorban az volt,
hogy felélénkítsük a falu sportéletét, hiszen a NHSE jelenlegi focicsapata több kupán is elõkelõ helyezéseket ért el, de hazai pályán még nem volt alkalmuk bizonyítani. A rendezvény sikerére
való tekintettel tervezzük, hogy ezen túl hagyományõrzõ céllal
minden évben szeptember utolsó szombatján megrendezzük a
kupát, továbbá tavaszra tervezünk egy versenyt, melynek keretében még több focistát szeretnénk megmozgatni a helyi focipályán. Reményeink szerint az Észak- Hegyháti Mikrotérség községeinek minél több csapata kedvet kap a közös játékhoz. Szintén
a terveink között szerepel a pálya felújítása, hogy minél színvonalasabb találkozókat szervezhessünk.
Köszönjük mindenkinek a segítséget, aki hozzájárult munkájával a szombati esemény lebonyolításához, bízunk benne, hogy
a jövõben is számíthatunk rájuk!
Matovits Zoltán

Jelen voltunk a Szentlõrinci Közfoglalkoztatási Kiállítás és Szakmai Nap rendezvényen, ahol a Baranya
megyei közfoglalkoztatási programok eredményeit mutatták be a
járások. Mikrotérségünk gazdag és látványos standját sokan látogatták,
örömmel
kóstolták a helyi termékeket. Sokakat vendégül láttunk az bográcsban fõzött ízes kakaspörköltre is. A színvonalas rendezvényen több partnerrel, köztük a munkaügyi központ és a kamarák képviselõivel is hasznos kapcsolatokat építettünk.

4

ÉSZAK-HEGYHÁTI MIKROTÉRSÉG UNIO

Önt is várjuk a
Partneri Napon!
Paktum aláírás, partneri nap,
helyi termékek vására
A „Partneri Nap” keretében 2014. október 29-én
kerül megrendezésre a „Térségi Együttmûködési
Paktum” aláírása a csatlakozott partnerek részére.
A rendezvény helyszíne a Mágocsi Mûvelõdési Ház.

A „Partneri Nap” programja:
9-14 óra Helyi termékek bemutatója és vására. A látogatók
a helyszínen szavazhatnak a termékekre.
14 óra „Vásárdíj átadása”- a legtöbb szavazatot kapott termék készítõjének. A szavazók között helyi termékeket sorsolunk ki.
14.30 óra „Térségi Együttmûködési Paktum” aláírása
15 óra Az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió munkacsoportjainak megalakulása

Felhívás
Tisztelettel várjuk a kézmûvesek
és helyi termék elõállítók jelentkezését az elsõ mikro térségi „Helyi termékek bemutatójára és vásárára”, mellyel a térség gazdagságát szeretnénk bemutatni. A
bemutató és vásár 2014. október
29-én 10–13 óra között áll nyitva
az érdeklõdõk számára. A rendezvény helyszínén a
Mágocsi Mûvelõdési Házban ingyenes helyet biztosítunk a jelentkezõk számára. Jelentkezni lehet az
Észak- Hegyháti Mikrotérségi Unió munkaszervezeténél az alábbi elérhetõségeken: unio@magocs.hu;
Halmai Gáborné Zsuzsa: 06-30/911-21-19; Molnár-Valkó Kornélia: 06-20/404-39-33.
impresszum

Meghallgatjuk a civileket
és a vállalkozókat is
A 2014. január óta tartó folyamatban:
• 14 alkalommal dolgoztunk együtt
• Több ,mint 50 résztvevõvel: önkormányzatok (polgármesterek és testületek,) vállalkozók, civilek, helyi fórumok
• Meghatároztuk az alapvetõ problémákat, adatbázisokat gyûjtöttünk
• Beszéltünk a lehetséges fejlesztési irányokról
• Programelemeket jelenítettünk meg a megyei projektgyûjtésben
• Kerestük a kapcsolódási lehetõségeket a fejlesztési
programokhoz
A közös tervezési alkalmak mellet elkezdtük a személyes találkozásokat az intézményi, civil és vállalati
szereplõkkel. Itt is sok elõremutató javaslat született:
Javaslatok a megkérdezettektõl:
• szakmai és munkaerõ adatbázis kialakítása
• térségi szolgáltatói adatbázis nyilvános felületen
• pályaorientáció, népességmegtartás, helyi munkaerõ
összekapcsolása
• gyakornoki és ösztöndíjprogramok
• mikrotérségi központi könyvtár szerep visszaszerzése
• ifjúsági stratégia társadalmasítása
• sportágválasztó, a tehetséges fiatalok támogatása
• „Most mutasd meg!”mûvészeti bemutatók
• térségi családi nap szervezése
• közös eseménynaptár, a települések rendezvényeinek
összehangolása
• képújságban arcképcsarnok
• vállalkozói klub
• külterületi utak felújítása
• kerékpárutak kialakítása, fejlesztése
• energetikai korszerûsítés a lakóházakban és közösségi
intézményekben
• optikai kábel kiépítése az iparterületig
• szociális szövetkezetek fejlesztése, közöttük együttmûködések alakítása
• vágópont kialakítása
• térségi piac létrehozása
• különbözõ kézmûves technikák újratanítása
• turisztikai fejlesztések
Szeretnénk ha az elképzelésekbõl minél több valóra válna, ezért a Mikrotérségi Paktum aláírása után munkacsoportokban dolgozunk tovább, melyekbe minden érdeklõdõt szívesen látunk.

