
„Össze fo gás a jö võ ért”

Meg ala kult az
Észak-Hegy há ti

Mik ro tér sé gi Unió
A Hegy hát Észak Tér sé gi Egye sü let va la mint Má gocs,

Bi kal, Al só mo cso lád, Nagy haj más és Me ké nyes te le pü lé -
sek ön kor mány za tai együtt mû kö dé si meg ál la po dást ír tak
alá az Észak-hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió lét re ho zá sá ról jú -
li us 7-én, a má go csi Mû ve lõ dé si Ház ban. 

A ren dez vé nyen a he lyi vál lal ko zá sok, gaz da sá gi tár sa -
sá gok, ci vil szer ve ze tek szán dék nyi lat ko zat ban fo gal maz -
ták meg, hogy egyet ér te nek a mik ro tér sé gi unió lét re ho zá -
sá val, el fo gad ják cél ki tû zé se it és tá mo gat ják a vál lalt fel -
ada tok, pro jek tek meg va ló sí tá sá ban. Az Együtt mû kö dé si
Meg ál la po dást a tér ség öt te le pü lé sé nek pol gár mes te re, va -
la mint a mik ro tér sé gi uni ót mû köd te tõ Hegy hát Észak Tér -
sé gi Egye sü let el nö ke írta alá. 

Az Észak Hegy hát Mik ro tér sé gi Unió meg ala pí tá sá nak
cél ja az érin tett öt te le pü lés szi ner gi kus fej lõ dé sét le he tõ vé
tevõ kö zös fej lesz té si prog ra mok meg fo gal ma zá sa a tér ség
gaz da sá gi és tár sa dal mi él he tõ sé gé nek ja ví tá sá ért, a né pes -
ség meg tar tá sá ért, a gaz da sá gi fel len dü lé sért. Szán dé ka ik
sze rint egy olyan él he tõ, gaz da sá gi lag és tár sa dal mi lag is
meg fe le lõ kör nye zet ki ala kí tá sán mun kál kod nak majd,

Be kö szö nõ
Ked ves Al só mo cso lá di, Bi ka li, Má go csi,

Me kény esi, Nagy haj má si La ko sok!

Be kö szö nõ ki ad vá nyunk kal egy új, a tér ség szá má ra
hasz nos kez de mé nye zést sze ret nénk be mu tat ni, és a meg -
va ló sí tás hoz az Önök tá mo ga tá sát kér ni.

Az év ele jén a te le pü lé sek ön kor mány za tai arra az el ha -
tá ro zás ra ju tot tak, hogy fon tos a mik ro tér sé gi össze fo gás
an nak ér de ké ben, hogy az itt élõk több és sok szí nûbb szol -
gál ta tás hoz jus sa nak, hogy a kép zé si kí ná lat mi nél job ban
szol gál ja a fi a ta lok pi ac ké pes tu dás hoz ju tá sát és ez ál tal a
mun ká hoz való ju tá suk meg könnyí té sét, a te le pü lé si ren -
dez vé nyek össze han go lá sá val mi nél több tar tal mas szó ra -
ko zá si le he tõ ség le gyen, és a fej lesz té si le he tõ sé ge ket a
vál lal ko zók ered mé nye sen tud ják ki hasz nál ni. Több mint
10 al ka lom mal ta lál koz tak az ön kor mány za tok, vál lal ko -
zók és a ci vil szer ve ze tek kép vi se lõi, hogy ez az együtt mû -
kö dés el in dul jon. En nek ered -
mé nye ként 37 szer ve zet tett
szán dék nyi lat ko za tot jú li us ban
az együtt gon dol ko dás, együtt -
mû kö dés szán dé ká val.

Így jö he tett lét re szep tem ber
ele jén egy mik ro tér sé gi fej lesz -
tõ szer ve zet, ami ezt a mun kát
ko or di nál ja. Mun ka tár sa ink be -
mu tat ko zá sát ki ad vá nyunk ban
ol vas hat ják.

Mind ez azon ban még csak a ke re tet, a le he tõ sé get te -
rem tet te meg, hi szen a tér ség fel emel ke dé sé hez szük sé ges
kö zös jö võ kép ki ala kí tá sá ban, ter vek ko vá cso lá sá ban min -
den ki re szá mí tunk. 

Okos kez de mé nye zé sek kel össze fo gás sal le het meg mu -
tat ni az Észak- Hegy há ti Mik ro tér ség ere jét, de a tény le ges
ter vek ki ala kí tá sa, a szük sé ges erõ for rá sok meg te rem té se
el sõ sor ban az itt élõk ten ni aka rá sán mú lik. Se gí te ni is csak
an nak le het, aki nek van nak el kép ze lé sei, aki maga is vál lal
va la mit a job bí tás szán dé ká val.

Mi kí ván csi ak va gyunk mind annyi uk vé le mé nyé re, sze -
ret nénk ered mé nye sen kép vi sel ni a hely bõl ki in du ló tö rek -
vé se ket, fo lya ma to san be mu tat ni az itt lévõ ér té ke ket, tá -
mo gat ni a te het sé ge ket és se gí te ni a fel zár kóz ta tást, kez de -
mé nyez ni az együtt mû kö dé sek szé les kö ré nek lét re jöt tét,
se gí te ni a fej lesz té si el kép ze lé sek össze han golt meg va ló sí -
tá sát!

Kér jük, le gye nek eb ben part ne re ink!
Foly ta tás a 2. ol da lon
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amely elõ se gí ti s tér ség né pes ség-meg tar tá sát, a gaz da ság
fej lesz té sét, mun ka he lyek meg õr zé sét, -te rem té sét, a he lyi
vál lal ko zá sok, ter me lõk, szol gál ta tók bol do gu lá sát. 

Az össze fo gás je len tõ sé gét nö ve li, hogy az együtt mû kö -
dõ ta gok más mi nõ ség ben kí ván nak kö zö sen mun kál kod ni. 
En nek az alap ját a kö zös gon dol ko dás men tén ki ala ku ló új
szem lé let adja majd. A ta gok tö rek sze nek az egy sé ges,
mik ro tér sé gi meg je le nés re, a mik ro tér sé gi ér de kek együt -
tes kép vi se le té re, egy egy ség ként ke zel ve a tér sé get. A ren -
dez vényt kö ve tõ saj tó tá jé koz ta tón az érin tett te le pü lé sek
kép vi se lõi ar ról be szél tek, mit je lent, je lent het szá muk ra ez 
az együtt mû kö dés. Hang sú lyoz ták az in for má ció áram lás
fon tos sá gát, a pá lyá za to kon való kö zös rész vé tel le he tõ sé -
gét, a kö zös ren dez vé nye ket, va la mint a szol gál ta tá sok
össze fé sü lé sét, ha té ko nyabb ki hasz ná lá sát, a he lyi vál lal -
ko zá sok szá má ra a he lyi be szál lí tói kör ki ala kí tá sát, kö zös
pi a cot, ame lyen a hely ben meg ter melt áru cse rél het gaz dát, 
va la mint a kö zös sé gi köz le ke dés és a he lyi kép zés fej lesz -
té sét. A te le pü lé sek ve ze tõi mel lett a he lyi vál lal ko zá sok
kép vi se lõi is el mond ták vé le mé nyü ket: meg szó lal tak az

ipar ban, a me zõ gaz da ság ban és a tu riz mus ban te vé keny ke -
dõ vál lal ko zá sok, va la mint a ci vil szer ve ze tek kép vi se lõi,
hang sú lyoz va az össze fo gás je len tõ sé gét. Vé le mé nyük
sze rint ha tal mas fej lõ dé si po ten ci ál van az együtt gon dol -
ko dás ban, a gaz da sá gi, társadalmi folyamatok össze han go -
lá sá ban. 

Mun ka tár sak be mu tat ko zá sa
 

Hal mai Gá bor né
Pócs Zsu zsan na
Pá lya vá lasz tá som sze -
rint is kul tú ra köz ve tí -
tõ, kö zös sé gi em ber
va gyok, az együtt mû -
kö dést szak mám ban, a
kis tér sé gi tár su lás ban,
ön kor mány za ti és or -
szág gyû lé si kép vi se lõi 
mun kám ban, pro jekt -
szer ve zet ben is alap -
ve tõ nek tar tot tam és
esze rint dol goz tam.
Ugyan ilyen fon tos nak
tar tom a kész sé gek,
ké pes sé gek fo lya ma -
tos fej lesz té sét, az élet -
hosszig tar tó ta nu lást,
me lyet ma gam szá má ra is kö te le zõ nek gon do lok. 9 ci vil
szer ve zet nek va gyok tag ja, ve ze tõ je, ezek ben alap ér ték nek 
gon do lom a nyit ott sá got és az ér de mi kom mu ni ká ci ót. Fo -
lya ma to san tar tok elõ a dá so kat, tré nin ge ket, me lyek ben
szin tén a két ol da lú kom mu ni ká ci ót, a vissza jel zé sek fon -
tos sá gát tar tom a leg fon to sabb nak.

Mol nár-Val kó
Kor né lia
Pe da gó gus ként és kör -
nye ze ti ne ve lõ ként
min dig azt ta ní tot tam a 
gye re kek nek, hogy
min den ki te het az él he -
tõ kör nye zet és tár sa -
da lom meg te rem té sé -
ért, de elsõ lé pés ként
ezt el is kell hin ni. Azt
gon do lom, hogy a
„gon dol kodj glo bá li -
san, cse le kedj lo kál -
isan” esz me, ma már
nem köz hely, ha nem
csak így ér het jük el sa -
ját bol do gu lá sun kat és
tér sé günk mi nõ sé gi
fej lõ dé sét itt és most.  En nek szel le mé ben mun kál kod tam 5
évig egy zöld ci vil szer ve zet nél, il let ve a Pé csi Tu do mány -
egye tem Rek to ri Hi va ta lá nak Pá lyá za ti igaz ga tó sá gán el -
töl tött 2 év so rán is. 
Örö möm re szol gál, hogy fej lesz tõ mun ká mat he lyi la kos -
ként a mik ro tér ség ben foly tat ha tom.

„Össze fo gás a jö võ ért”

Meg ala kult az Észak-Hegy há ti 
Mik ro tér sé gi Unió

Foly ta tás az 1. ol dal ról



Nagy haj má si Mik ro tér sé gi Foci Kupa
2014. szep tem ber 27.

A Nagy haj má si Sport Egye sü let szer ve zé sé ben szep tem ber
utol só hét vég éj én ke rült meg ren de zés re az 1. Mi ko tér sé gi Foci
Kupa Nagy haj má son. A ren dez vény cél ja el sõ sor ban az volt,
hogy fel élén kít sük a falu sport éle tét, hi szen a NHSE je len le gi fo -
ci csa pa ta több ku pán is elõ ke lõ he lye zé se ket ért el, de ha zai pá -
lyán még nem volt al kal muk bi zo nyí ta ni. A ren dez vény si ke ré re
való te kin tet tel ter vez zük, hogy ezen túl ha gyo mány õr zõ cél lal
min den év ben szep tem ber utol só szom bat ján meg ren dez zük a
ku pát, to váb bá ta vasz ra ter ve zünk egy ver senyt, mely nek ke re té -
ben még több fo cis tát sze ret nénk meg moz gat ni a he lyi fo ci pá -
lyán. Re mé nye ink sze rint az Észak- Hegy há ti Mik ro tér ség köz -
sé ge i nek mi nél több csa pa ta ked vet kap a kö zös já ték hoz. Szin tén 
a ter ve ink kö zött sze re pel a pá lya fel újí tá sa, hogy mi nél szín vo -
na la sabb ta lál ko zó kat szer vez hes sünk. 

Kö szön jük min den ki nek a se gít sé get, aki hoz zá já rult mun ká -
já val a szom ba ti ese mény le bo nyo lí tá sá hoz, bí zunk ben ne, hogy
a jö võ ben is szá mít ha tunk rá juk!

Ma to vits Zol tán
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Kró ni ka – Mi tör tént ed dig
III. Bi ka li Ha lász lé fõ zõ Ver seny

2014. au gusz tus 16.

Ez év ben har ma dik al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a Bi ka li
Ha lász lé fõ zõ Ver seny, ahol a ne ve zett csa pa tok, ba rá ti tár sa sá gok 
jó han gu la tú sza bad tü zes fõ zés ben mér ték össze ere jü ket.  A
Mik ro tér sé gi Unió ván dor dí ját, az „arany ha lat” a Má go csi Ön -
kor mány zat csa pa ta nyer te. A szer ve zõk a kö vet ke zõ évek ben is
szeretnék a mikrotérség összes települését vendégül látni.

Word press kép zés
2014. szep tem ber 16-18.

A te le pü lé sek hon lap ja i nak szer kesz té sé hez kö zös kép zé sen
kap tunk se gít sé get, igény ese tén a kép zést ci vil szer ve ze tek
kép vi se lõ i nek nek is meg szer vez zük

Köz fog lal koz ta tá si Ki ál lí tás
és Szak mai Nap 2014. szep tem ber 24.

Je len vol tunk a Szent -
lõ rin ci Köz fog lal koz ta -
tá si Ki ál lí tás és Szak -
mai Nap ren dez vé -
nyen, ahol a Ba ra nya
me gyei köz fog lal koz ta -
tá si prog ra mok ered -
mé nye it mu tat ták be a
já rá sok. Mik ro tér sé -
günk  gaz dag és lát vá -
nyos stand ját so kan lá -
to gat ták, öröm mel
kós tol ták a he lyi ter -
mé ke ket. So ka kat ven -
dé gül lát tunk az bog -
rács ban fõ zött ízes ka -
kas pör költ re is. A szín -
vo na las ren dez vé nyen több part ner rel, köz tük a mun ka -
ügyi köz pont és a ka ma rák kép vi se lõ i vel is hasz nos kap -
cso la to kat épí tet tünk.
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Meg hall gat juk a ci vi le ket

és a vál lal ko zó kat is
A 2014. ja nu ár óta tar tó fo lya mat ban:
• 14 al ka lom mal dol goz tunk együtt
• Több ,mint 50 részt ve võ vel: ön kor mány za tok (pol gár -

mes te rek és tes tü le tek,) vál lal ko zók, ci vi lek, he lyi fó -
ru mok

• Meg ha tá roz tuk az alap ve tõ prob lé má kat, adat bá zi so -
kat gyûj töt tünk

• Be szél tünk a le het sé ges fej lesz té si irá nyok ról
• Prog ram ele me ket je le ní tet tünk meg a me gyei pro jekt -

gyûj tés ben
• Ke res tük a kap cso ló dá si le he tõ sé ge ket a fej lesz té si

prog ra mok hoz

A kö zös ter ve zé si al kal mak mel let el kezd tük a sze mé -
lyes ta lál ko zá so kat az in téz mé nyi, ci vil és vál la la ti
sze rep lõk kel. Itt is sok elõ re mu ta tó ja vas lat szü le tett:
Ja vas la tok a meg kér de zet tek tõl:
• szak mai és mun ka erõ adat bá zis ki ala kí tá sa
• tér sé gi szol gál ta tói adat bá zis nyil vá nos fe lü le ten
• pá lya ori en tá ció, nép es ség meg tar tás, he lyi mun ka erõ

össze kap cso lá sa
• gya kor no ki és ösz tön díj prog ra mok
• mik ro tér sé gi köz pon ti könyv tár sze rep vissza szer zé se
• if jú sá gi stra té gia tár sa dal ma sí tá sa
• sport ág vá lasz tó, a te het sé ges fi a ta lok tá mo ga tá sa
• „Most mu tasd meg!”mû vé sze ti be mu ta tók
• tér sé gi csa lá di nap szer ve zé se
• kö zös ese mény nap tár, a te le pü lé sek ren dez vé nye i nek

össze han go lá sa
• kép új ság ban arc kép csar nok
• vál lal ko zói klub
• kül te rü le ti utak fel újí tá sa
• ke rék pár utak ki ala kí tá sa, fej lesz té se
• ener ge ti kai kor sze rû sí tés a la kó há zak ban és kö zös sé gi 

in téz mé nyek ben
• op ti kai ká bel ki épí té se az ipar te rü le tig
• szo ci á lis szö vet ke ze tek fej lesz té se, kö zöt tük együtt -

mû kö dé sek ala kí tá sa
• vá gó pont ki ala kí tá sa
• tér sé gi piac lét re ho zá sa
• kü lön bö zõ kéz mû ves tech ni kák új ra ta ní tá sa
• tu risz ti kai fej lesz té sek
Sze ret nénk ha az el kép ze lé sek bõl mi nél több va ló ra vál -
na, ezért a Mik ro tér sé gi Pak tum alá írá sa után mun ka -
cso por tok ban dol go zunk to vább, me lyek be min den ér -
dek lõ dõt szí ve sen lá tunk.

impresszum

Fel hí vás
Tisz te let tel vár juk a kéz mû ve sek
és he lyi ter mék elõ ál lí tók je lent -
ke zé sét az elsõ mik ro tér sé gi „He -
lyi ter mé kek be mu ta tó já ra és vá -
sá rá ra”, mellyel a tér ség gaz dag -
sá gát sze ret nénk be mu tat ni. A
be mu ta tó és vá sár 2014. ok tó ber
29-én 10–13 óra kö zött áll nyit va
az ér dek lõ dõk szá má ra. A ren dez vény hely szí nén a
Má go csi Mû ve lõ dé si Ház ban in gye nes he lyet biz to sí -
tunk a je lent ke zõk szá má ra. Je lent kez ni le het az
Észak- Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió mun ka szer ve ze -
té nél az aláb bi el ér he tõ sé ge ken: unio@ma gocs.hu;
Hal mai Gá bor né Zsu zsa: 06-30/911-21-19; Mol -
nár-Val kó Kor né lia: 06-20/404-39-33.

Önt is vár juk a
Part ne ri Na pon!

Pak tum alá írás, part ne ri nap,
he lyi ter mé kek vá sá ra

A „Part ne ri Nap” ke re té ben 2014. ok tó ber 29-én
ke rül meg ren de zés re a „Tér sé gi Együtt mû kö dé si
Pak tum” alá írá sa a csat la ko zott part ne rek ré szé re.
A ren dez vény hely szí ne a Má go csi Mû ve lõ dé si Ház.

A „Part ne ri Nap” prog ram ja:
9-14 óra He lyi ter mé kek be mu ta tó ja és vá sá ra. A lá to ga tók
a hely szí nen sza vaz hat nak a ter mé kek re.
14 óra „Vá sár díj át adá sa”- a leg több sza va za tot ka pott ter -
mék ké szí tõ jé nek. A sza va zók kö zött he lyi ter mé ke ket sor -
so lunk ki.
14.30 óra „Tér sé gi Együtt mû kö dé si Pak tum” alá írá sa
15 óra Az Észak-Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió mun ka cso -
port ja i nak meg ala ku lá sa


