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Tisztelt Magyar-

széki Lakosok, 

Választópolgárok! 

 

Szeretnék röviden beszámolni Önök-

nek Magyarszék település közbizton-

sági és közlekedési helyzetéről, 

eddigi eredményeinkről és jövőbeni 

terveinkről. 

 

Egy vidéki település életében fontos 

az emberek megfelelő biztonság-

érzete. Röviden összefoglalva a csalá-

dok nyugodtan mehetnek üdülni, 

értékeik biztonságban vannak, az idős 

és egyedülálló emberek ingatlanjait 

sem veszélyeztetik idegenek. A gyere-

kek és fiatalok közlekedés szempont-

jából biztonságosan juthatnak el óvo-

dába, iskolába, közterekre, játszó-

terekre. 

Polgárőr autó és árvízi szivattyú próba 

 
Ahhoz hogy ez megvalósulhasson és 

fenntartható legyen, szükség van a 

civil összefogásra is. Ennek szép 

példája Magyarszéki Polgárőr és Ön-

kéntes Tűzoltó Egyesület működése. 

Az egyesület tagjai önkéntes munká-

val éjszaka és most már nappal is 

szolgálatot látnak el pályázat útján 

nyert polgárőr autóval és egyéb 

polgárőr és tűzoltó felszerelésekkel. 

Többször jó példát mutatva mentet-

ték és vigyázták az értékeket, akár 

árvízi védekezésben és kárlehárítás-

ban, valamint egyéb természeti 

katasztrófáknál és közlekedési balese-

teknél. Köszönet az egyesület minden 

tagjának! Ki kell emelni, hogy ezt a 

munkát egy komoly térfigyelő 

kamerarendszer segíti, ahol szintén a 

polgárőrség egy tagja teljesíti a 

törvény előírásainak megfelelően a 

felvételek kezelését és adott esetben a 

rendőrségnek való átadását. Jelenleg 

18 kamera figyeli a köztereket, uta-

kat, parkokat, telephelyeket. 

 

 
Szükséges a közbiztonság további 

erősítése a meglévő belterületi kame-

rarendszer fejlesztésével, kiterjesztve 

a külterületi utakra. Így a bejövő 

autós forgalom a teljes településen 

figyelemmel kísérhető. Fontos fejlesz-

tési cél a biztonságos gyalogos közle-

kedés elősegítése az átkelőknél nap-

elemes ledes villogó lámpák elhelye-

zésével, valamint a mikrotérségi pol-

gárőr egyesületek járőrautóinak autós 

kamerával történő ellátása. A gyalo-

gos átkelők biztonságának fokozása a 

66-os főúton is fontos fejlesztési fel-

adat, mivel az átkelők egyrészt közel 

vannak az iskolához és a Faluházhoz, 

valamint a kishertelendi település-

részen egy hosszú utca gyalogos 

forgalmát kell átvezetni a főúton. A 

fejlesztés a gyalogos átkelőknél a 

jelzőtáblák hangsúlyossá tételét jelen-

ti egy-egy sárgán villogó napelemes 

ledes lámpa elhelyezésével. 

 

 
Kishertelendi átkelő 

 

A meglévő kamerarendszer kibővítése 

28 egységre azt a lakossági igényt is 

ki fogja elégíteni, hogy a külterületi 

utakat is figyelni lehessen, védve az 

ott lévő ingatlanokat, valamint ellen-

őrizni lehet a külterületi utak forgal-

mát, megelőzve a károkozásokat. 



A kamerarendszer használatáról pon-

tos képet ad az, hogy az elmúlt 8 

évben az alábbi rendőrkapitányságok 

használták fel a rögzített felvételeket 

több mint 200 esetben: helyi körzeti 

megbízott, Baranya-, Tolna és 

Somogy Megyei Rendőr-főkapitány-

ságok, Dombóvári-, Komlói-, Pécsi-, 

Sásdi-, Kaposvári- és Siófoki Rendőr-

kapitányságok. Több esetben a forró 

nyomon történő képelemzések azon-

nali eredményre vezettek közlekedési 

és vagyon elleni bűnesetek gyors fel-

derítésében, növelve a helyi lakosság 

biztonságérzetét is. 

 

Komoly útfejlesztések történtek az 

elmúlt időszakban Magyarszék teljes 

területén. Ebből kettőt szeretnék ki-

emelni: 

A kishertelendi veszélyes útkanyarnál 

lévő Hunyadi utcai kijáró áthelyezése 

a balesetmentes autós és gyalogos 

használat érdekében. Az éjszakai 

gyalogos közlekedést két új napele-

mes lámpatest, valamint az átkelőnél 

két hagyományos lámpatest elhelye-

zésével tettük biztonságossá. 

 

Új Hunyadi utcai kijáró 

 

A másik lényeges fejlesztés a benzin-

kút és a vasúti átjáró közti biztonsá-

gos gyalogos közlekedést segítő út-

padka szélesítés, első körben kavicsos 

burkolattal. A hatóságokkal történt 

egyeztetés eredményeképpen a 

jövőben kialakítható egy térköves 

járdaszakasz, amely folytatása lesz a 

szintén elkészült TSZ irodától a 

benzinkútig tartó járdaszakasznak. 

 

Rendőrségi bemutató a Gyermeknapon 
 

Az önkormányzat szoros kapcsolatot 

alakított ki a polgárőrségen túl a 

rendvédelmi szervekkel (rendőrség, 

katasztrófavédelem), amelyek tagjai 

többször technikával is megjelenve 

színesítik rendezvényeinket: gyer-

meknap, majális, fesztiválok. A 

katasztrófavédelemmel (tűzoltóság) 

együttműködve a helyi önkéntes tűz-

oltók többször vettek részt éles beve-

tésen, mind tűz, mind egyéb 

természetei katasztrófáknál (fa kidő-

lés, árvízi védekezés). 

Az önkormányzat pályázatok  segítsé-

gével támogatja az egyesületet, hogy 

megfelelő eszközök álljanak rendelke-

zésre a bevetéseken: utánfutó, szi-

vattyú, egyéb tűzoltó felszerelések és 

öltözet stb. Az önkormányzat évi 

400.000 Ft-os nagyságrendben tá-

mogatja a polgárőrséget, pl.: üzem-

anyag  a járőrözéshez stb. 

 

A nagy teher- és személyforgalmat 

bonyolító főút sebességcsillapításá-

nak eszközei a településen több he-

lyen kihelyezett sebességmérők. 

Emellett a jövőbeni legfontosabb cél a 

lakosság támogatásával a Magyarszé-

ket elkerülő út kialakítása (a legújabb 

tervek szerint M65 és M9 néven sze-

replő, Kaposvárt és Pécset összekötő 

autóút). A tervezés folyamán fontos 

lobbiérdekünk a megfelelő helyeken 

épülő fel- és lehajtóutak kialakítása, 

mellyel megerősíthető településünk 

mikrotérségi vezető szerepe, valamint 

a turisztikai vonzerő növelése, pl.: 

Barátúri-tó, kerékpárút hálózat csat-

lakoztatása az országos és az Euro-

Velo rendszerhez. Ezek által a telepü-

lésen áthaladó turisztikai forgalom 

megtartható és növelhető, valamint 

az utak létrejötte jó reklámlehetősé-

get rejt a helyi vállalkozók számára is 

(borturizmus, vendéglátás, üzletek). 

 

 

Egyesületi tűzoltó mentőgyakorlat 

 
Közlekedésbiztonság szempontjából 

fontos megemlíteni, hogy a belterüle-

ti utak 98%-ban aszfaltozottak. A kö-

vetkező 5 év feladatai közé tartozik a 

maradék utak felújítása, pl.: Kis-

hertelenden és egyéb, 50 méternél 

rövidebb szakaszokon. 

A napokban vette át a hatóság az 

aszfaltozott külterületi utak elkészült 

németszéki és magyarszéki szakasza-

it, melyek bővítése szerepel a 

következő időszak feladataiban. 

 

Sebességmérő a főúton 

 

Óvjuk közös értékeinket! 

 

 

Kárpáti Jenő 

polgármester 


