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Megkérdeztük a
polgármestert
Utoljára a Széki Hírek 2017.
decemberi számában esett szó az
önkormányzat fejlesztéseiről és a
település életéről. Miről szeretné
most tájékoztatni a falu lakosságát?
Év eleje van, és még a tél sem ért
véget. Most készült el Magyarszék
2018. évi költségvetése. A kötelező
feladatokat el kell látni és az
intézményeket fenn kell tartani, és ha
bármit fejleszteni kívánunk, akkor
pályázni kell. Próbáltunk olyan
kiírásokra jelentkezni, ahol nincs,
vagy kicsi az önrész, de nem minden
pályázatnál lehet ezt megtenni. Ha
nyerünk, az öröm mellett rögtön arra
is kell gondolni, hogy a vállalt önrészt
bizony bele kell tenni a beruházásba.
Ha most belegondolunk, hogy
mennyi nyertes pályázatunk van,
akkor látható, hogy 2018 és 2019
évben mekkora fejlesztési feladatok
előtt áll a település.

Az egészségház látványterve
Felhívás: az egészségháznak nevet
keresünk, javaslataikat kérjük, juttassák
el Kárpáti Jenőhöz, Magyarszék község
polgármesteréhez!

Nyertes pályázatok
 KEOP víztározó építése:
1,907 milliárd Ft
 TOP egészségház építése: 118 millió Ft
 TOP bölcsőde kialakítása:
134 millió Ft
 TOP civil szervezetek működésének
támogatása: 55 millió Ft
 TOP családsegítő szolgálat irodafejlesztés: 1,8 millió Ft
 EFOP humán szolgáltatások
fejlesztése: 64 millió Ft
 DJP Digitális Jólét Program
szolgáltatásfejlesztés: 1,5 millió Ft
 Nemzeti Sportközpont kondipark,
sportpark építése: 3,5 millió Ft
 VP külterületi utak felújítása,
gépbeszerzés: 15 millió Ft
 VP közétkeztetés, konyhafejlesztés:
6,7 millió Ft
 ZP zártkerti utak felújítása és kutak
létesítése: 10 millió Ft
 LEADER vágópont bővítése:
5,8 millió Ft
 LEADER húsfeldolgozó technológiai bővítés: 5,8 millió Ft
 LEADER ifjúsági szállás pajtagasztroház kialakítása: 4,5 millió Ft
 LEADER háziorvosi eszközök
beszerzése az új egészségházba:
1,5 millió Ft
 LEADER alternatív energia,
napelemek a nyugdíjas házra és az
ifjúsági szállásra: 4,1 millió Ft
 EBR42 járdafelújítás: 1,5 millió Ft
 EBR42 járda és útfelújítás: 6 millió Ft
 VEKOP ASP országos informatikai
rendszerfejlesztés közös hivatalokban: 7 millió Ft
 TAK Települési arculati kézikönyv
készítése: 1 millió Ft

A víztározó kivitelezése folyik, 2019
tavaszára elkészül. Ezzel kapcsolatban civil kezdeményezésre megalakult a horgászegyesület, amelyet
azóta bejegyeztek. Mindez jelentős
turisztikai vonzerőt és további fejlesztési lehetőségeket hoz településünknek és a mikrotérségnek.
Legfontosabb beruházásunk az egészségház megépítése 2018 évben, amely
egy vegyes háziorvosi (felnőttgyermek) rendelőből, hozzá tartozó
egészséges és beteg gyermek váróból,
valamint felnőtt váróból áll. Itt kap
helyet a fogorvos, valamint a egészségközpont és a védőnői szolgálat is.
Az épület alapterülete közel 270 m2.
Az eszközöket szintén pályázat adja.
A leendő egészségház épülete mögött
található a legnagyobb magyarszéki
játszótér, amely mellett készül majd a
kondipark, valamint egy fitnesz rész
is, kültéri mozgóeszközökkel.
Kicsit távolabb épül egy bitumenes
kreszpark a gyerekek számára,
közlekedési táblákkal és útfestéssel.
A Patakvölgye Pihenőparkban elkészült fedett lovardában szintén egy
REL-es pályázat keretében lovasterápia szervezésére kerül sor.
Ha az egészségháztól a óvoda felé
nézünk, 2019-es befejezéssel készül el
az új bölcsődei szárny, kb. 50 m2
alapterülettel, így biztosítva a
szülőknek, hogy már a gyermek kis
korában el tudják helyezni őket, ha
dolgozni szeretnének.
A Faluházban megújult a családsegítő
épületrész, új burkolattal, bútorokkal
és modern számítástechnikai eszközökkel, valamint kialakításra került
egy szeparált tér az ügyfélbarát
félfogadáshoz.

A több mint 10 éve folyó útfelújítási
munkák folytatásaként aszfaltozásra
kerül 2018-ban a kishertelendi buszforduló, valamint a VP külterületi
utak és a ZP zártkerti pályázatokból
sor kerül mind a magyarszéki, mind a
németszéki oldalon külterületi utak
felújítására, több szakaszon aszfaltozással. A zártkerti pályázat keretében
az önkormányzat két helyen biztosít
vízkivételi lehetőséget új fúrt kutakkal. A külterületi utak pályázatban
egy nagyobb teljesítményű traktor is
beszerzésre kerül, hozzá tartozó
önjáró nagyméretű aprítógéppel,
amellyel folytatni tudjuk a zöldhulladék gyűjtését és előkészítését a
fűtési idényre.
A Komlóval együtt nyert, összességében 500 millió Ft-os EFOP pályázatból a mi részünk 64 millió Ft, amelyből a Faluházra jut felújítási összeg,
valamint rendezvények, programok
és előadások valósulnak meg gyerekeknek és felnőtteknek a következő 23 évben, pl.: Mikrotérségi Gyermeknap, közlekedési park eszközbeszerzése, civil szervezetek támogatása,
települési nagy rendezvények finanszírozása.
A DJP Digitális Jólét Program keretében új eszközöket kapunk a Faluházba, amelyekkel oktatni tudjuk az
informatikai ismereteket kicsiknek és
nagyoknak.
A VEKOP ASP országos informatikai
rendszerfejlesztés pályázatra kapott
támogatásból megújítottuk a magyarszéki hivatal informatikai állományát
(számítógépek, nagy teljesítményű
nyomtatók, stb.), valamint az ügyviteli alkalmazásokkal az országosan egységes rendszerhez csatlakoztunk. Reméljük, hogy a fejlesztés az ügyfelek
színvonalas kiszolgálását fogja segíteni.
A Települési arculati kézikönyv segíteni fogja a egységes településkép kialakítását és fenntartását.
Egy TOP pályázat keretében, amely
kilenc települést fog össze (Abaliget,
Husztót, Kovácsszénája, Oroszló,
Bodolyabér, Magyarhertelend, Liget,
Mecsekpölöske és Magyarszék), sor
kerül a civil szervezetek támogatására, településtörténet feltárására, értéktár kialakítására. E pályázat keretében készül el Magyarszék mesemondája a Király-kútról.

Beadás és elbírálás alatt
álló pályázatok
 NEA Borrend Egyesület működési
támogatás: 630 ezer Ft
 NEA Borrend Egyesület szakmai
program: 805 ezer Ft
 NEA Magyarszékért Egyesület
működési támogatás: 715 ezer Ft
 NEA Magyarszékért Egyesület
szakmai program: 2,2 millió Ft
 NEA Polgárőr Egyesület működési
támogatás: 3 millió Ft
 LEADER nyári táborok szervezése:
2,4 millió Ft
 LEADER közrend, közbiztonság
javítása, kamera beszerzés, járőrverseny: 2,4 millió Ft
 LEADER ravatalozók (Németszék,
Magyarszék) felújítása, stációk,
kálvária: 3,5 millió Ft
 VP lovasterápia szervezése: 3 millió Ft
 REL kistermelők és őstermelők
piacra jutás feltételeinek javítása:
94 millió Ft

Árpád utca – Hunyadi utca átjáró

Az EBR42 programból folytatódik a
kishertelendi járdák felújítása. Már
elkészült a kiserdőnél a térkövezés a
Bem utcáig. 2018-ban a pályázati
finanszírozás alapján megvalósul a
Bem utcai járda térkövezése, valamint a Hunyadi utca teljes, 625
méteres hosszában a járdák felújítása
térkővel (kivéve a gépkocsibejárókat).
Az Árpád utca – Hunyadi utca átjárónál elkészült a közvilágítás, ami segíti
az úton való átjutást, valamint két
oszlop elhelyezésével megoldódik a
régi és új útkijárók közti közvilágítás.
Az átjárónál a tervek szerint LEADER
forrásból két napelemes sárga villogó
lámpa kerül elhelyezésre. A központban a kijelölt átkelőknél is ugyanezzel
a megoldással tesszük biztonságossá
a gyalogosok közlekedését.

Fontos feladata az önkormányzatnak
a közétkeztetés és a szociális étkeztetés ellátása. Egy több éven át tartó
fejlesztési folyamatban nyertünk
konyhafejlesztésre 6,7 millió Ft értékben gépeket, bútorokat és eszközöket.
A Magyarszék Község Nonprofit Kft.
már elvégezte az ebédlő-étterem
bővítését 54 m2-rel, valamint megnagyobbította a konyha üzemi területét, ezzel biztosítva a helyet az új eszközöknek. Már idén elkezdődött a
kétmenüs szolgáltatás. Az alapanyagellátás biztosítása érdekében pályázott az önkormányzat a vágópont
bővítésére, valamint a BO-LI-MA
Szociális Szövetkezet húsfeldolgozójának technológiai bővítésére.
A civil szervezetek részéről nagyon
sok elbírálás alatt álló pályázat van,
szemezgetve ezekből sor kerülhet a
ravatalozók felújítására, a németszéki
ravatalozónál előtető készítésére,
valamint napelemek elhelyezésére a
nyugdíjas házon és az ifjúsági szálláson. A Magyarszékért Egyesület szeretné az ifjúsági szállás folyamatos
kihasználtságát fenntartani, kizárólag
gyermek és felnőtt turisták számára.
Minek köszönhető, hogy ilyen sok
pályázat kerülhet megvalósításra
településünkön?
Szerintem mindenki látja, hogy mit
sikerült összehozni településünkön az
elmúlt időszakban és milyen fejlesztések várhatók a következő 1-2 évben.
Köszönöm mindazoknak a sok munkát, akik a pályázatok kidolgozásában
közreműködtek, valamint külön köszönettel tartozom a Baranya Megyei
Közgyűlés elnökének, Nagy Csabának,
aki elképzeléseinket támogatta és azt,
hogy ez által erősíteni tudjuk
Magyarszék mikrotérségi szerepét. A
pályázataink sokszínűségének köszönhetően az idegenből jött látogatóink nem győzik dicsérni településünk elmúlt évekbeli fejlődését.
Szeretnék mindenkinek kellemes
húsvéti ünnepeket és jó pihenést
kívánni! Tegyünk meg mindent, ami
rajtunk áll, hogy településünk a
továbbiakban is fejlődhessen!

Kárpáti Jenő
polgármester

