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Tájékoztató
Az elmúlt időszak pályázati tevékenységéről
A 2019. évet érintő fontosabb megnyert,
futó pályázataink:
• VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Külterületi helyi közutak fejlesztése
Magyarszék Községi Önkormányzat
• VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Közétkeztetés fejlesztése (konyha)
Magyarszék Község Nonprofit Kft.
• VP6-19.2.1.-61-1-17
Húsfeldolgozó fejlesztése
BO-LI-MA Húsfeldolgozó-tartósító Szociális Szövetkezet
• VP6-19.2.1.-61-1-17
Vágópont fejlesztése
Magyarszék Községi Önkormányzat

• ZP-1-2019
Magyarszéki zártkertek fejlesztése
Magyarszék Községi Önkormányzat

• VP6-19.2.1.-61-2-17
Gasztroturisztikai fejlesztés (ifjúsági szállás)
Magyarszékért Egyesület

• EBR42
Út- és járdaépítés
Magyarszék Községi Önkormányzat

• VP6-19.2.1.-61-5-17
Humán-egészségügyi ellátás fejlesztése (egészségház)
Magyarszék Község Nonprofit Kft.

• FOKUSZ_PIAC-0007
Piacra jutás feltételeinek javítása
BO-LI-MA Húsfeldolgozó-tartósító Szociális Szövetkezet

• VP6-19.2.1.-61-6-17
Napenergia hasznosítása (ifjúsági szállás, nyugdíjas ház)
Magyarszékért Egyesület

• FOKUSZ_IK-2019-0004
Húsfeldolgozó eszköz- és infrastruktúra fejlesztése
BO-LI-MA Húsfeldolgozó-tartósító Szociális Szövetkezet

• VP6-19.2.1.-61-7-17
Ravatalozók felújítása
Magyarszék Községi Önkormányzat

• TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011
Bölcsőde létesítése
Magyarszék Községi Önkormányzat

• VP6-19.3.1.-17
Állat-asszisztált terápia (Szinergia Egyesület)
Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület

• TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005
Egészségház létesítése
Magyarszék Községi Önkormányzat

• MFP-KKE/2019
Belterületi közterület karbantartása
Magyarszék Községi Önkormányzat

• TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00002
Közösségfejlesztés és civil együttműködés erősítése
Magyarszék Községi Önkormányzat
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Magyarszéki Mikrotérségben mini
bölcsődék kialakítása
Támogatási szerződés száma:
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett:
Magyarszék Községi Önkormányzat
A projekt Magyarszék Községi Önkormányzat (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.), Liget Községi Önkormányzat
(7331 Liget, József A. u. 9.), Magyarhertelend Község
Önkormányzat (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u.
46.) és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg.

A helyi identitás és kohézió
erősítése a Magyarszéki
Mikrotérségben
Támogatási szerződés száma:
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00002
Kedvezményezett:
Magyarszék Községi Önkormányzat

A fejlesztésre kerülő intézmények fenntartója a Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-Bölcsődéi.
A Magyarszéki Óvoda (központi intézmény) és a Ligeti
Tagóvoda egységes óvoda-bölcsődeként működnek. A
Magyarhertelendi Tagóvoda óvodaként működik (bölcsődei ellátás nem biztosított a településen). A projekt
átfogó célja Magyarszék, Liget, Magyarhertelend
településeken korszerű, energiahatékony, akadálymentesített mini bölcsődék kialakítása, valamint eszközökkel
való felszerelése. Specifikus cél az intézményegységek
épületének infrastrukturális – energiahatékonysági –
fejlesztése, mini bölcsőde elkülönített játszóudvarának
kialakítása és eszközbeszerzés, mely révén a mini
bölcsődei ellátás fejlesztése valósul meg. További cél új
mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés/felújítás/
átalakítás, mini bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása.
A beszerezni kívánt játszótéri eszközök a megjelölt
célcsoport igényeit fogják kialakítani. A mini bölcsődére
vonatkozó előírások figyelembevételre kerültek, kialakításuk tervezésekor a tervező az OTÉK előírásait figyelembe vette.

A projekt 9 önkormányzat konzorciumában valósul meg.
A bevont települési önkormányzatok: Magyarszék (konzorciumvezető), Abaliget, Bodolyabér, Husztót, Kovácsszénája, Liget, Magyarhertelend, Mecsekpölöske, Oroszló. A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése.
Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi
identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és
közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és
közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A
beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség
tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil
társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek
erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve
megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja
összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi
Programjával, illeszkedik a megyei Integrált Területi
Programban leírtakhoz. A közösségfejlesztési folyamat
egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre,
településekre vonatkozik, amelyek össz-lélekszáma eléri
az 500 főt és nem haladja meg a 15 ezer főt. A projekt
megvalósítási időszaka 40 hónap, melyből 36 hónap a
programok lebonyolítására rendelkezésre álló megvalósítási időszak.

A projekt összköltsége: 133.741.020 Ft

A projekt összköltsége: 55.000.000 Ft
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Az egészségügyi alapellátás
komplex fejlesztése Magyarszék
településen
Támogatási szerződés száma:
TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005
Kedvezményezett:
Magyarszék Községi Önkormányzat
A pályázat specifikus célja, hogy egy közös épületbe
integrálva a már működő háziorvosi és fogorvosi ellátás,
valamint a védőnői szolgálatot ellátó egység jöjjön létre,
mely minden szakmai és jogszabályi előírásnak megfelel.
A fejlesztés átfogó célja a Semmelweis Tervben és az
„Egészséges Magyarország 2014-2020” című Egészségügyi Ágazati Stratégiában megfogalmazott célokhoz
igazodva: az egészségügyi alapellátások színvonalának
emelése. Magyarszék központi jellegéből adódóan az
sokféle egészségügyi alapellátást tud biztosítani a település, illetve a vonzáskörzetéhez tartozó lakosságnak. A
társadalom jó egészségügyi állapotának eléréséhez és
megtartásához biztosítani kell az egészség előfeltételeit,
a magas minőségű szolgáltatásokat, melyek megfelelnek
a kor technikai színvonalának. A projektjavaslat az épület és eszközállomány hiányosságainak kezelésével (új
építésű, a mai modern kor elvárásainak megfelelő épület, rendelők és kiszolgáló helyiségek, eszközbeszerzés
révén) hozzájárul a hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A projektjavaslat a prevenciós eszközök beszerzése révén is hozzájárul a preventív
egészségfejlesztési szemlélet támogatásához, az egészségtudatos magatartás elősegítéséhez.
A projekt célcsoportját az ellátási körzethez tartozó
települések lakossága és az ellátást biztosító szolgáltatók
jelentik.
A projekt összköltsége tartalékkal együtt: 117.714.463 Ft
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Szálláshely szabadtéri látványberendezésekkel és eszközökkel
történő bővítése a gasztroturizmus
helyi hagyományainak
bemutatására a vendégek
(gyerekek és felnőttek) részére
Pályázati felhívás:
VP6-19.2.1.-61-2-17
Kedvezményezett:
Magyarszékért Egyesület
A felhívás célja az öko- és gasztroturizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések, valamint térségi, ill. helyi szintű marketing tevékenységek
támogatása.
A gasztronómiai élményekre épülő vakáció biztosítása
fontos cél a szálláshelyen. Feladat egy szabadidőtér
kialakítása Pajta-gasztroház, ahol megismerhetik a
vendégek a helyi ételeket, italokat, mint egy élő múzeumban régies tárgyak használata közben. A gasztroesteken résztvevők mintegy főző és sütőtanfolyamon
vehetnek részt és ismerhetik meg a helyi és térségi termelők által készített gasztro és öko termékeket. A másik
fontos cél az innovatív technológiák megismertetése az
érdeklődők számára, mely célt elektromos kerékpárok
beszerzésével biztosítjuk, amiket a vendégek a térség
megismeréséhez használhatnak.
A projekt összköltsége: 4.526.069 Ft
A támogatás összege: 3.847.156 Ft
Önerő: 678.913 Ft
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Napenergia hasznosítása a
Magyarszékért Egyesület által
működtetett Közösségi Ifjúsági
Szálláson és a Nyugdíjas Házban

A Nonprofit Kft. fizikai
közérzetjavító és humánegészségügyi ellátás fejlesztése a
Magyarszéki Egészségházban

Pályázati felhívás:
VP6-19.2.1.-61-6-17

Pályázati felhívás:
VP6-19.2.1.-61-5-17

Kedvezményezett:
Magyarszékért Egyesület

Kedvezményezett:
Magyarszék Község Nonprofit Kft.

A felhívás célja az alternatív energiával kapcsolatos
infrastrukturális beruházások, eszközbeszerzések, tanulmányutak, megvalósíthatósági tanulmányok, tervek
készítése, valamint alternatív energiával működő
közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos infrastrukturális
beruházások, eszközbeszerzések, tervek, tanulmányok
készítése.

A felhívás célja a házi- és gyermekorvosi szolgáltatások
infrastrukturális- és eszközfejlesztése, valamint képzés
támogatása.

A Magyarszékért Egyesület évek óta működteti egyrészt
az ifjúsági szállását, másrészt az idősek részére a nyugdíjas házat. Mindkét helyszínen csoportos foglalkozásokra is sor kerül, ahol egyrészt világításra, másrészt különböző eszközök működtetésére, pl.: sütés, főzés, számítógép, tv használható fel a helyben megtermelt napenergia. A másik cél a fiatalok és az idősek körében a
napenergia használatának és az energiatudatos felhasználásnak népszerűsítése nem csak helyben, hanem a
mikrotérségben is. Mindezt „szolár demonstráció” keretében gyakorlatban is megismerhetik az érdeklődők,
valamint megjelenítjük a község weblapján, és papír
alapú energetikai hírlevélben.
A projekt összköltsége: 4.114.998 Ft
A támogatás összege: 3.497.746 Ft
Önerő: 617.252 Ft

A fejlesztéssel érintett projekt három település vegyes
háziorvosi körzetét, valamint a magyarszéki preventív
egészségmegőrző pontot érinti, kielégítve a helyi szükségleteket, amely az alábbi innovatív megoldásokat és
megközelítéseket tartalmazza: a körzethez tartozó
három település lakosságának életkor szerinti szűrővizsgálati paletta kialakítása számítógépes segítséggel;
anonim kérdőív kiadása a szűrésekkel kapcsolatos
megbetegedések felméréséhez, amely szükséges a
prevencióhoz és a vizsgálatokhoz; valamint szív-EKG
vizsgálatokon keresztül a lakosság széles körű szűrése a
lappangó, veszélyes betegségek tekintetében.
A projekt összköltsége: 1.538.365 Ft
A támogatás összege: 1.307.610 Ft
Önerő: 230.755 Ft
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Vágóponti szolgáltatás
minőségének bővítése, térségi
termelők nyersanyagfeldolgozásának és piacra
jutásának elősegítése (sertés, juh,
kecske, marha)
Pályázati felhívás:
VP6-19.2.1.-61-1-17
Kedvezményezett:
Magyarszék Községi Önkormányzat
A felhívás célja olyan típusú tevékenységek támogatása,
amelyek eredményeként ökológiailag előállított helyi
termék, illetve hozzáadott értéket képviselő szolgáltatás,
vagy termék jön létre. A felhívás támogatja mindezen
feltételeknek megfelelő termékek, vagy szolgáltatások
piacra jutását.
A Magyarszéki Vágópont szolgáltatásként bérvágást is
végez, melynek keretében a helyi és térségi gazdák és
vállalkozások vágathatják le állataikat saját feldolgozásra. Az előírások szükségessé teszik a nyershúsok
lehűtését 7 °C alá, mely mindenképpen megköveteli
innovatív fejlesztésként egy sokkoló hűtőkamra kialakítását, mely biztosítja a helyi ökotermékek frissen tartását. A gyors szolgáltatás elvégzése érdekében szükséges
egy hűtőkamrába bevezető függő sínpálya kialakítása.
A projekt összköltsége: 5.832.455 Ft
A támogatás összege: 4.957.586 Ft
Önerő: 874.869 Ft
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Szövetkezeti helyi termelői
termékpaletta bővítés, valamint
piacra jutás feltételeinek javítása
Pályázati felhívás:
VP6-19.2.1.-61-1-17
Kedvezményezett:
BO-LI-MA Húsfeldolgozó-tartósító Szociális
Szövetkezet
A felhívás célja olyan típusú tevékenységek támogatása,
amelyek eredményeként ökológiailag előállított helyi
termék, illetve hozzáadott értéket képviselő szolgáltatás,
vagy termék jön létre. A felhívás támogatja mindezen
feltételeknek megfelelő termékek, vagy szolgáltatások
piacra jutását.
A szövetkezet húsfeldolgozója jelenleg 4 főt foglalkoztat,
szeretnénk a munkahelyek számát megtartani, ehhez a
bevételek növelése szükséges. A termékskála bővítésével
vásárlói visszajelzések és igények alapján több vákuumozott töltött hústerméket kell előállítani. Ezek a termékek a virsli, krinolin, egyéb töltött felvágottak. A helyi
hagyományos receptúrák megőrzése is fontos cél, mely
kapcsolódik az ökológiai gazdálkodáshoz, ehhez viszont
növelni kell a késztermék-tároló hűtőkapacitást.
A projekt összköltsége: 5.835.034 Ft
A támogatás összege: 4.959.778 Ft
Önerő: 875.256 Ft
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Ravatalozók felújítása, kálvária és
stáció elhelyezése

A projekt összköltsége: 4.114.148 Ft
A támogatás összege: 3.497.024 Ft
Önerő: 617.124 Ft

Pályázati felhívás:
VP6-19.2.1.-61-7-17
Kedvezményezett:
Magyarszék Községi Önkormányzat
A felhívás célja támogatás nyújtása a temetők, ravatalozók, kálváriák, keresztek, feszületek, haranglábak felújítására, kialakítására, valamint kegyeleti eszközök, orgona beszerzésére, javítására. Továbbá támogatás igényelhető az önkormányzatok és non-profit szervezetek, valamint vállalkozások által fenntartott közösségi létesítmények, sportpályák, szabadtéri színpadok, rendezvényterek, lőterek és strandok felújítására, korszerűsítésére, mesekertek kialakítására, a kulturált versenyzési,
sportolási feltételek megteremtésére, a sportpályák
minőségének és a kiszolgáló egységeknek a fejlesztésére.
A településen két ravatalozó van, az egyik a magyarszéki
temető mellett, a másik a németszéki településrész
temetőjénél. A magyarszéki ravatalozó felújításával
biztonságossá válik a ravatalozó előtti féltető, valamint
megújul a közvetlen környezete járdával és padokkal az
idős hozzátartozók részére. A németszéki településrész
ravatalozójánál kialakításra kerül egy féltető, amely
biztosítja, hogy a közvetlen hozzátartozók rossz időjárás
esetén is búcsúztathassák az elhunytat. A 150 éve, 1865ben elkészült plébániát a templommal és a ravatalozóval
összekötő járda felújítása stációkkal.

Szerkesztőségünk nem feltétlenül ért egyet az újságban
megjelenő cikkek tartalmával. A cikkekre érkező válaszok,
viszontválaszok terjedelmét ¼ oldalban (max. 1 hasáb)
határoztuk meg, ennél hosszabb reakciókat a fizetett
hirdetésekkel megegyező díjszabás szerint jelentetünk meg.
Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által
regisztrált kiadvány. Kiadja a Magyarszékért Egyesület.
Felelős kiadó: Rauch Jánosné elnök
A kiadást támogatja Magyarszék Községi Önkormányzat.
Újságunk színesben megtekinthető az interneten,
községünk weblapján a következő címen:
www.magyarszek.hu/ujsag
Friss hírek, értesítések, programok:
www.facebook.com/Magyarszek
Szerkesztők: Balogh Péterné, Dalmady Árpád

Karaj
1 490 Ft/kg
Karaj csont nélkül 1 650 Ft/kg
Comb
1 490 Ft/kg
Lapocka
1 450 Ft/kg
Tarja (nyak)
1 490 Ft/kg
Oldalas
1 550 Ft/kg
Dagadó
1 490 Ft/kg
Csülök hátsó
1 050 Ft/kg
Sertés első köröm 690 Ft/kg
Sertés hátsó köröm 550 Ft/kg
Fehércsont
150 Ft/kg
Húsos csont
450 Ft/kg
Toka szalonna
950 Ft/kg
Velő
1 400 Ft/kg
Vesevelő
900 Ft/kg
Tepertő
2 400 Ft/kg

Zsír
650 Ft/kg
Húsos hurka
1 300 Ft/kg
Véres hurka
1 300 Ft/kg
Kolbász sütnivaló 1 690 Ft/kg
Füstölt szalonna 2 400 Ft/kg
Füstölt kolbász csem. 2 400 Ft/kg
Füstölt szalámi
2 550 Ft/kg
Főtt toka
1 200 Ft/kg
Füstölt tarja
2 550 Ft/kg
Füstölt toka
1 350 Ft/kg
1 390 Ft/kg
Disznósajt
Füstölt csülök hátsó 1 350 Ft/kg
700 Ft/kg
Tüdő, szív, máj
Füstölt szívsonka 2 550 Ft/kg
Füstölt angol szalonna 2 550 Ft/kg
2 000 Ft/kg
Szűzpecsenye

Nyelv
Olasz, Löncs
Fokhagymás
Párizsi
Kenőmájas
Lecsó kolbász

1 100 Ft/kg
1 990 Ft/kg
1 990 Ft/kg
1 650 Ft/kg
1 950 Ft/kg
1 790 Ft/kg

Áraink
2019. november 25-től
visszavonásig érvényesek.
Szeretettel várjuk vásárlóinkat,
vendégeinket húsboltunkban és
büfé-falatozónkban!

