
A Mun ka el in dult!
Ked ves Ol va só ink!

Má so dik al ka lom mal je lent ke zünk a hír mon dó val és a be kö -
szö nés után ma már az el in dult fo lya ma tok ról is be szá mol ha tunk. 
Min den ki nek kö szön jük, aki az elsõ szá munk ban ta lált kér dõ ívet
ki töl töt te és vissza ju tat ta hoz zánk, ez zel is se gít ve, hogy mi nél
pon to sab ban meg is mer jük a fel me rü lõ igé nye ket és ja vas la to kat.

Né hány fon to sabb tör té nés cím sza vak ban:
• Az együtt mû kö dõk köre 60-ra bõ vült.
• A Part ne ri Na pon (mely rõl kü lön cikk ben be szá mo lunk) meg -

erõ sí tet tük az együtt mû kö dé si szán dé kot a Tér sé gi Együtt mû -
kö dé si Pak tum alá írá sá val.

• Sze mé lyes ta lál ko zó kon (több,mint 40 al ka lom mal) pon to sí -
tot tuk a part ne rek fej lesz té si el kép ze lé se it.

• Köz ve tí tet tük a mik ro tér ség fej lesz té si pri o ri tá sa it a me gyei
Te rü let- és Te le pü lés fej lesz té si Ope ra tív Prog ram hoz és a Vi -
dék fej lesz té si Stra té giá hoz.

• Mun ka cso port ja ink kö zül a „he lyi gaz da ság, tér sé gi piac”
mun ka cso port tal Bá csal má son vol tunk ta pasz ta lat cse rén (er rõl 
kü lön cikk ben ol vas hat nak). Je len leg is fo lyik a tér sé gi ter mé -
kek pon tos fel tér ké pe zé se.

• Fel mé rést vé gez tünk a he lyi vál lal ko zá sok ról. Kö szön jük
azok nak, akik ki tölt öt ték a vál lal ko zói kér dõ ívet, és sze ret -
nénk, ha mi nél töb ben meg ten nék ezt azok is, akik hez még nem 
ér tünk el.

• Meg kezd tük az egyez te té se ket a szak kép zé si le he tõ sé gek és a
pá lya ori en tá ció össze han go lá sá ban.

• Már ci us ban tér sé gi stra té gi át al ko tunk a tu riz mus te rü le té re.
• Egy re nép sze rûb bé vá lik fa ce bo ok ol da lunk, ahol sok fé le pá -

lyá zat ról, ese mény rõl, le he tõ ség rõl adunk tá jé koz ta tást.
• A ki tö ré si pon tok kö zül a he lyi gaz da ság, a tér sé gi kö zös sé gi

köz le ke dés szer ve zés, il let ve a meg úju ló ener gi ák ter me lé se és
hasz ná la ta te rü le tén dol go zunk prog ra mok fej lesz té sén.

• A sze mé lyes ta lál ko zá sok és a tér sé gi kö tõ dés erõ sí té se mi att
arra ké szü lünk, hogy a má jus ra ter ve zett csa lá di na pon eze ket
ter ve ket szé les kör ben be mu tas suk és kö zö sen fej lesszük to -
vább.

Kér jük, le gye nek eb ben part ne re ink!

Kö zös ter ve zés a kép vi se lõ tes tü le tek tag ja i val

Part ne ri Nap – 2014. ok tó ber 29.
Az idei év sok fé le vál to zást ho zott az

éle tünk be. Or szág gyû lé si és ön kor mány -
za ti vá lasz tá sok, új eu ró pai uni ós fej lesz té -
si cik lus, a kis tér sé gi fel adat meg osz tás át -
ala ku lá sa, a vi dék el nép te le ne dé se, kör -
nye ze ti ka taszt ró fák. Egy do log nem vál to -
zott, még pe dig az, hogy a vál to zá sok hasz -
nunk ra való for dí tá sa ér de ké ben egy re in -
kább szük ség lesz az együtt gon dol ko dás -
ra, együtt mû kö dés re. En nek szel le mé ben
dön töt tünk úgy, hogy az ön kor mány za tok,
vál lal ko zá sok, ci vi lek együtt mû kö dé sét
kez de mé nyez zük a mik ro tér ség ben. Az év
ele je óta el in dult fo lya mat nak sok fon tos
apró ál lo má sa volt. 

A gye re kek is él vez ték a he lyi íze ket Foly ta tás a 2. ol da lon
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Foly ta tás az 1. ol dalról

Már ed dig is so kan csat la koz tak, és a mun ka fo lya mán egy re
több öt let és kö zös terv szü le tik. Fo lya ma to san nõ azok nak a  ci -
vil és vál lal ko zói szré fát kép vi se lõ sze mé lyek nek és szer ve ze tek -
nek a szá ma, akik hoz zánk ha son ló an hisz nek eb ben.  Tud juk,
hogy tér sé günk sok-sok erõ for rás sal ren del ke zik, de ezek ön ma -
guk ban ne he zen ta lál nak te ret, tõ két, be fek te tõt. Egy kis íze lí tõt
is sze ret tünk vol na adni eb bõl a gaz dag ság ból. Ezért jött lét re a
he lyi ter mé ke ket, ter me lõ ket, kéz mû ve se ket, szö vet ke ze ti és ön -
kor mány za ti ered mé nye ket be mu ta tó ki ál lí tás, me lyet a Part ne ri

Nap fo lya mán a te le pü lé sek lakói, az érdeklõdõk is meg te kint het -
tek. Ünnepélyes keretek között történt meg az együtt mû kö dé si
paktum aláírása, külsõ támogatók részvételével, hogy minél
többen tapasztalják meg: hiszünk kezdeményezésünk sikerében.
Az ok tó ber 29-én meg tar tott Part ne ri Nap ke re té ben, há rom fon -
tos do log is meg va ló sult.
• Nagy ér dek lõ dés mel lett he lyi ter mék ki ál lí tá son mu tat koz tak

be a te le pü lé sek, in téz mé nye ik, kéz mû ve sek és he lyi ter mék ké -
szí tõk.

• 50 tér sé gi sze rep lõ (ön kor mány zat, vál lal ko zás, in téz mény, ci -
vil szer ve zet) erõ sí tet te meg szán dé kát az együtt mû kö dés re a
Tér sé gi Együtt mû kö dé si Pak tum alá írá sá val.

•  Há rom mun ka cso port is meg ala kult a tu riz mus fej lesz té sé re, a
tér sé gi ren dez vé nyek ko or di ná lá sá ra és a he lyi gaz da ság élén -
kí té sé re, he lyi piac szer ve zé sé re.

Part ne ri Nap – 2014. ok tó ber 29.

Kö zel gõ ese mé nyek: Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap
2015 ta va szá tól sze ret nénk út já ra in dí ta ni a mik ro tér ség te le -

pü lé se it össze kö tõ ren dez vény so ro zat un kat éven te má sik hely -
szí nen, Mik rotér sé gi Csa lá di Nap cím mel. Az egyes al kal ma kon
a tér ség stra té gi ai cél ja it be mu ta tó és erõ sí tõ prog ram ele me ket
ter ve zünk: he lyi ter mé kek be mu ta tó ja, mag és pa lán ta bör ze, in -
for má ci ós stand a he lyi gaz da ság ról, szo ci á lis szö vet ke ze tek be -
mu tat ko zá sa, a tér ség vál lal ko zá sa i nak nép sze rû sí té se, pá lya vá -

lasz tás ösz tön zés, a he lyi te het ség prog ram ban ki emel ke dõ egyé -
nek és cso por tok be mu tat ko zá sa. Emel lett sok fé le já té kos fog lal -
ko zást ter ve zünk a gye re kek nek, hogy amíg a szü lõk tá jé ko zód -
nak, ne kik is jus son iz gal mas szórakozási lehetõség. Az elsõ
ilyen rendezvényt 2015. május 16.-ra tervezzük. Várjuk az ezzel
kapcsolatos ötleteket, felajánlásokat.

Észak-Hegy há ti Mik ro tér ség – Ren dez vény nap tár 2015
Az össze tar to zást erõ sít he ti, ha a la ko sok a mik ro tér ség töb bi te le pü lé sén

meg ren de zett prog ra mo kon is részt vesz nek, ezt szol gál ja a kö zös ren dez vény nap tár,
me lyet meg ta lál nak hír mon dónk ban.

Ke res se nek ben nün ket, te gyünk együtt a mik rotér ség elõbb re ju tá sá ért!
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A part ne ri lá to ga tá sok ered mé nyei,
for má ló dó prog ra mok

Az Észak-Hegy há ti Mik ro tér sé gi Uni ó nak ed dig 52 csat la ko -
zott part ne re van, s ez a szám fo lya ma to san bõ vül. A mun ka szer -
ve zet az el in du lás tól fo lya ma to san fel ke re si a part ne re ket, hogy
ve lük együtt for mál ja to vább az el kép ze lé se ket. A lá to ga tá sok ta -
pasz ta la tai alap ján fej lesz té si el kép ze lé se ink 6 fõ te rü le ten for -
má lód nak, me lye ket a következõ Európai Uniós fejlesztési cso -
mag ban meg is jelenítünk:
• Össze fog va tér ség kis ter me lõ it, vál lal ko zó it, az ön kor mány za ti 

mun ka prog ra mo kat és szö vet ke ze te ket sze ret nénk ki ala kí ta ni
egy „He lyi ter mék” klasz tert, ahol a meg ter melt zöld sé gek,
gyü möl csök, kéz mû ves ter mé kek véd jeggyel együtt ke rül nek
pi ac ra, ezál tal töb ben jut nak be vé tel hez, mun ká hoz, és élén kül
a he lyi gaz da ság. Egy ben a kony hák, ven dég lá tó egy sé gek asz -
ta lá ra is egész sé ges he lyi ter mék ke rül. A konk rét mun ká hoz
úgy kap cso lód hat nak az ér dek lõ dõk, hogy ki töl tik az erre vo -
nat ko zó kér dõ ívet. Eb ben az ügy ben is ér de mes fa ce bo ok ol da -
lun kat kö vet ni, ahol szá mos ide kap cso ló dó kez de mé nye zés rõl
olvashatnak.

• Tér sé gi szol gál ta tás fej lesz tés: Az itt élõk szá má ra fon tos, hogy
mi nél több szol gál ta tást ér je nek el hely ben, hogy tud ja nak
ezek rõl, és a szol gál ta tá sok ra for dí tott pénz is hely ben ma rad -
jon. En nek ér de ké ben sze ret nénk lét re hoz ni Tér sé gi Kis okos
cím mel egy ki ad ványt, ahol a he lyi vál lal ko zá sok szol gál ta tá -
sa it, a hi va ta lok el ér he tõ sé ge it össze szed jük és min den ki szá -
má ra el ér he tõ vé tesszük. Nép sze rû sít jük a vál lal ko zá so kat,
szol gál ta tó kat, mun ka he lye ket.  Ez a ki ad vány egy ben azo kat
is se gí ti majd, akik be te le pül ni, ha za jön ni, be fek tet ni sze ret né -
nek az Észak- Hegyháton.

• Fog lal koz ta tá si Együtt mû kö dés ke re té ben tér sé gi fog lal koz ta -
tá si stra té gia el ké szí té sét kezd tük meg a meg lé võ vál la la ti hát -
tér fel mé ré vel és elem zé sé vel. Fon tos cél egy be fek te tés-ösz -
tön zé si prog ram ki dol go zá sa, mun ka erõ ke res let-kí ná la ti adat -
bá zis lét re ho zá sa, pá lya ori en tá ci ós te vé keny ség, kap cso ló dó
ösz tön díj tá mo ga tá sok.

• Át te kint ve a he lyi kép zé si le he tõ sé ge ket, sze ret nénk ki ala kí ta -
ni egy olyan kí ná la tot a ta nu lás ra, amely az óvo dá tól, az ál ta lá -
nos és kö zép fo kú kép zé se ken át szé les kí ná la tot ad hely ben
úgy, hogy a pá lya vá lasz tást is se gít ve, tér sé gi fog lal koz ta tók -
kal egyez tet ve hasz nos kép zé se ket, gya kor la tot, és mun ka he -
lyet is ta lál has sa nak a gye re kek és fi a ta lok. A fel nõt tek szá má ra 
pe dig a fog lal koz ta tá si együtt mû kö dés hez kap cso ló dó spe ci á -
lis gya kor la ti as kép zé si le he tõ sé gek meg ter ve zé se, bo nyo lí tá -
sa. A prog ram mun ka cí me: „Okos Jövõ Tu dás köz pont”.
Együtt mû kö dõ part ne rünk a Pécs-Ba ra nyai Ke res ke del mi és
Ipar ka ma ra sok fé le kez de mé nye zé sé hez csat la koz ha tunk a du -
á lis kép zés meg te rem té sé tõl az ösz tön díj prog ra mo kig. Ezt is
se gít he ti a mun ka erõ igény fel mé ré sé re is ki ter je dõ vál lal ko zói
kérdõívünk ki töl té se.

• Tu risz ti kai Szol gál ta tá sok fej lesz té se - Ide tar to zik a tu risz ti kai
szol gál ta tá sok össze han golt fej lesz té se, együtt mû kö dé se ken,
ko or di ná ci ón ala pu ló szol gál ta tá si cso ma gok ki aján lá sa an nak
ér de ké ben, hogy az ide ér ke zõk hosszabb idõt tölt se nek ná lunk, 
nõ jön a he lyi ter mé kek és szol gál ta tá sok ér té ke sít he tõ sé ge.
Kö zös adat bá zi sok, kom mu ni ká ci ós- és mar ke ting kam pá nyok 
ki ala kí tá sa, a tu risz ti kai vál lal ko zá sok össze han golt fej lesz té se 
az 5 te le pü lé sen. A tu risz ti kai fej lesz té si kon ce pió meg al ko tá -
sát egy közösségi stratégiai tervezéssel kezdjük,  és örömmel
várjuk az egyéni fejlesztési javaslatokat  is! 

• Ener gia ha té kony ság nö ve lé se - A gaz dál ko dó szer ve ze tek ipa ri 
lé te sít mé nyek, kö zös sé gi in téz mé nyek ener gia ha té kony sá gi
prog ram ja, ez zel kap cso la tos kö zös pá lyá za ti le he tõ sé gek el -
éré se. La kos sá gi kam pá nyok ener gia meg ta ka rí tás ra, új ra hasz -
no sí tás ra, ener gia sze gény ség fel ol dá sá ra mód sze rek, tech ni -
kák ter jesz té se. A kö zös sé gi közlekedésben újszerû ener gia ta -
ka ré kos eszközök pályázati úton való elérése. 

• Tér sé gi össze tar to zás erõ sí té se - prog ram ko or di ná ció, kö zös
ar cu lat meg te rem té se, konk rét szol gál ta tá si és fej lesz té si
együtt mû kö dé sek a te le pü lé sek és cso por tok kö zött, a te le pü lé -
sek és a tér ség meg tar tó ké pes sé gé nek nö ve lé se ér de ké ben.
Mik ro tér sé gi Csa lá di Nap éven ként más te le pü lé sen, mely nek
ke re té ben be mu tat juk a he lyi/tér sé gi ér té ke ket, si ke res kö zös -
sé ge ket, kéz mû ves és he lyi ter mé ke ket és az együtt mû kö dés sel 
elért eredményeket. Egyben alkalmat teremtünk arra, hogy a
következõ idõszak terveit továbbszõjük. 

Bio gáz egy le het sé ges megoldás

Ke res sük a he lyi ér té ke ket!
Ke res sük azo kat a he lyi, táj egy sé gi ér té ke ket, azo kat a 

fon tos ese mé nye ket, he lye ket, ki emel ke dõ tel je sít mé -
nye ket, me lyek re büsz kék le he tünk. Fon tos nak tart juk,
hogy ezen ér té kek ne me rül je nek fe le dés be, vál ja nak kö -
zös kin csünk ké. A he lyi la ko sok ál tal ja va solt, le raj zolt,

meg örö kí tett ér té ke ket a leg -
vál to za to sabb for má ban
igyek szünk be mu tat ni a Csa -
lá di Na pon.

 Min den öt let nek örü lünk:
küld je nek fo tót, ír ja nak le ve -
let, ké szít se nek le írást, ma ke -
tett a tér ség leg szebb, leg ér té -
ke sebb kin cse i rõl. Osszák
meg ve lünk eze ket és ke res -
se nek min ket meg adott el ér -
he tõ sé ge in ken!
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Bá csal mási
ta pasz ta lat cse re

A mik ro tér ség te le pü lé se i nek pol gár mes te re i vel, a „he -
lyi ter mék, tér sé gi piac” mun ka cso port tag ja i val, il let ve a
téma iránt el hi va tott ér dek lõ dõk kel 2014. no vem ber 25.-én 
ta pasz ta lat cse rén vet tünk részt Bá csal má son. A prog ram
ke re té ben meg is mer ked tünk

Bá csal más vá ros gaz da sá gi min ta pro jekt jé vel (sa ját ker -
té szet, gyü mölcs-zöld ség fel dol go zó üzem, szá rí tó), fog -
lal koz ta tá si prog ram já val (szo ci á lis szö vet ke zet), il let ve
he lyi ter mé ke i vel a sa ját Egész sé ges Bá csal má sért min ta -
bolt ban. Az ot ta ni ta pasz ta la tok is meg erõ sí tet tek ben nün -
ket ab ban, hogy ér de mes össze fog va a vál lal ko zá so kat, ter -
me lõ ket (kis ter me lõ, õs ter me lõ) szo ci á lis szö vet ke ze te ket,
gyûj tés sel fog lal ko zó kat, szer vez zünk egy az eu ró pai gya -
kor lat ban már na gyon be vált és a ma gyar kor mány ál tal
pre fe rált rö vid ér té ke sí té si lán cot a „föld tõl az asz ta lig”.
Eb ben a té má ban is vár juk a to váb bi ér dek lõ dõ ket!

In dul nak az
Uni ós pá lyá za tok

Az Eu ró pai Unió 2014-2020-as ter ve zé si cik lu sá ba lé pett. A
tag or szá gok, köz tük Ma gyar or szág is meg kö töt te a meg ál la po -
dást a tá mo ga tá si for rá sok ról, ke re tek rõl. A hi va ta los köz lé sek
sze rint 2015 év ele jé tõl már vár ha tó ak az új cik lus pá lyá za ti ki írá -
sai min den te rü le ten. Ezért is fon tos, hogy kö vet ni tud juk a ki írá -
so kat, és a tér ség, az Észak-Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió te le pü lé -
sei, vál lal ko zói, ci vil szer ve ze tei is mi nél több el kép ze lé sük höz
ta lál ja nak tá mo ga tást. Mun ka szer ve ze tünk meg ren del te, a Pá lyá -
zat me ne dzser szol gál ta tá sát, mely nek ke re té ben fo lya ma to san
ka punk in for má ci ót a meg je le nõ pá lyá za tok ról. Ér te sí tést kül -
dünk az ön kor mány za tok nak, vál lal ko zók nak, ci vi lek nek az ál ta -
lunk meg is mert cél ja ik el éré sé hez, és a ma gán sze mé lyek nek
meg nyí ló for rá sok ról is hírt adunk.  Eb ben az ügy ben is ke res het -
nek ben nün ket! 

Hely ben ter mett friss zöld ség-gyü mölcs

Itt nem csak a ter mé nyek, ha nem
a ko sa rak is he lyi ter mé kek.

Ki ad ja: Hegy hát Észak Tér sé gi Egye sü let/Észak Hegy há ti Mik ro tér -

sé gi Unió • 7342 Má gocs, Sza bad ság u. 39. • Tel: +36 72/451-110 •

Fe le lõs szer kesz tõ: Hal mai Gá bor né • E-ma il: unio@ma gocs.hu •

Meg je le nik 1500 pél dány ban • A lap in gye nes • Tör de lés Lu gio-press

Bt., Szek szárd • Nyom ta tás: Böcz Sán dor nyom dász, Szek szárd

Adat bá zi sok gyûj té se
Sze ret nénk olyan adat bá zi so kat lét re hoz ni, me lyek se -

gí tik a tér ség fej lesz té si stra té gi á ját pon to san meg fo gal -
maz ni. En nek ér de ké ben kü lön fel mé rõ la pot ké szí tet tünk
a vál lal ko zók nak, il let ve az õs ter me lõk, kis ter me lõk, kéz -
mû ve sek szá má ra. To váb bi mun kánk hoz fon tos len ne,
hogy, ne csak a csat la ko zott part ne re ink, ha nem azok is ki -
tölt sék a fel mé rõ la po kat, akik a tér sé günk ben vál lal koz -
nak, il let ve az ag rá ri um ban te vé keny ked nek.

Amennyi ben se gí te né az zal a to vább ha la dá sun kat,
hogy ki töl ti a kér dõ ívet, kér jük ír jon ne künk az unio@ma -
gocs.hu ema il cím re és el küld jük Ön nek!

He lyi gaz da ság
és piac szer ve zés

 

• Tér sé günk me zõ gaz da sá gi ha gyo má nyok ban gaz dag.
Hosszú ide ig ez adta a meg él he tést sok csa lád nak, kö zös ség -
nek. 

• Ma is mét fon tos nak tart juk, hogy a vi dé ken élõ em ber a ter -
me lés ben meg ta lál ja a szá mí tá sa it.

• Ezt a fo lya ma tot sze ret nénk se gí te ni te vé keny sé günk kel
• Mind ezek ki in du ló alap ja az, hogy in for má lód junk a he lyi

ter mé kek rõl, le he tõ sé gek rõl.
• Kér jük, ha ön is be kap cso lód na, azaz ter mel ni, gyûj te ni

vagy fel dol goz ni sze ret ne, ke res se kér dõ ívün ket a te rü le ti
kap cso lat tar tó nál:

Má gocs – Észak-Hegy há ti Mik ro tér sé gi Unió iro dá ja -Pol gár -
mes te ri Hi va tal • Bi kal-Kõ mû ves Jó zsef – Pol gár mes te ri Hi va tal • 
Nagy haj más – Mik lós Éva – Pol gár mes te ri Hi va tal • Me ké nyes –
Dö mö tör né Tóth Eme se -Pol gár mes te ri Hi va tal • Al só mo cso lád – 
Ko vács Krisz ti na - Pol gár mes te ri Hi va tal vagy tölt se le hon la -
punk ról: www.eszak hegy ha ti u nio.wordp ress.com • Fa ce bo ok:
Me cse ki Man na Ko sár kö zös ség


