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Tisztelt Magyarszéki Lakosok,
Választópolgárok!
Szeretnék röviden beszámolni Önöknek a közelmúlt, magyarszéki családok mindennapjait is érintő helyi,
országos és világméretű eseményeiről és intézkedéseiről.

Választás
2010-ben az ország csődközeli helyzetben volt, ami az önkormányzatokat is érintette. A Kormány jó válságmenedzselésével sikerült elindítani az
ország és a települések fejlődését,
ezáltal a kistelepülések lakóinak biztosítva a gazdasági- és létbiztonságot.
Ennek, és a felelős települési gazdálkodás eredményeként a helyi települési adók az elmúlt 10-12 évben nem
emelkedtek. Az építményadó 40
Ft/m2, a telekadó 2 Ft/m2, a kommunális adó 2.400 Ft/ingatlan/év, amik
országos viszonylatban is alacsonyak.
Összehasonlításképpen, ahol be vannak vezetve ezek az adók: az építményadóban az ország 3.176 helyi önkormányzatának adatait figyelembe
véve a nyolcadik legalacsonyabbak
vagyunk (Baranyában az első), telekadó tekintetében országosan a tizenötödik legalacsonyabb van nálunk
(Baranyában az ötödik), kommunális
adónál országosan a 200. legalacsonyabb (Baranyában a 30., a megye
301 helyi önkormányzata közül). A

szemétszállítás éves díja 8.056 Ft, a
hasonló adottságú települések esetében ez a díj jellemzően 1,5-4-szeresen
magasabb. A Kormány intézkedéseinek és a magyarszéki családok környezettudatos életvitelének köszönhetően lehetett megvalósítani azt,
hogy alacsonyak maradhassanak ezek
az adók és a szemétszállítási díjak.

Lakónépesség
változása
A 2008-as gazdasági világválság
hatására felgyorsult a kistelepülések
lakosságszámának csökkenése. A
2017. évben elért mélyponthoz képest
(amikor Magyarszék lakosságszáma
1.017 fő volt) mára, a 2018-2022. évi
kormányzati ciklusban ez a trend
településünkön megfordult, ma már
1.077 fő a lélekszám. Ezt nagyban elősegítették az elmúlt időszak kormányzati intézkedései a vidék népességmegtartó erejének növelésével, egyebek mellett a falusi CSOK (családi
otthonteremtési kedvezmény) bevezetése, a nagycsaládosok adókedvezményei, a családi házak felújítására
vonatkozó 50%-os vissza nem térítendő állami támogatás, és a Magyar
Falu Program pályázataival megvalósítható fejlesztések, pl. utak, járdák
építése és felújítása, bölcsőde és óvodafejlesztési programok stb. Magyarszéken az itt élők aktivitásának eredményeképpen mind a magánszemélyek, mind az önkormányzat jelentős
pályázati forrásokhoz jutottak, amelyek tovább erősítették a népességmegtartó erőt és segítették a növekedést. Községünkben minden üres ház

benépesült vagy felújítás alatt áll, új
házak is épültek, nagyrészt a Kormány
hatékony kedvezményrendszerének és
intézkedéseinek köszönhetően.

Megélhetést segítő
intézkedések
A Kormány az elmúlt időszakban
visszavezette a nyugdíjasok 13. havi
nyugdíját, valamint egyszeri támogatásban is részesültek (80.000 Ft).
Jövedelemadó (SZJA) mentesség
bevezetése a 25. év alatti fiataloknak.
Adóvisszatérítés minden, családi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő
szülőnek (SZJA, EKHO, KATÁ-sok
esetében a 2021. évi tételes adó negyede). A Magyarországon bevezetett
családtámogatási rendszernek köszönhetően növekedett a születések
száma, 2010. évtől a termékenységi
arányszám 1,25-ről 1,55-re nőtt (az
egy nőre számított születések száma,
a visegrádi országok közül a legnagyobb mértékben hazánkban emelkedett). Mindezek Magyarszéken is tapasztalhatók, hiszen nőtt a kisgyerekek száma (bölcsőde, óvodáztatás). A
Kormány foglalkoztatáspolitikájának
és új munkahelyteremtési támogatásainak köszönhetően Magyarszéken a
munkanélküliségi ráta 3% alá csökkent. A megélhetést leginkább támogató elem a Kormány által 2013. évben bevezetett rezsicsökkentés, amely
minden családot érint Magyarszéken
is (víz, villany, gáz). Az intézkedés a
magyar családok részére most jelenti
a legnagyobb megtakarítást, hiszen
láthatjuk Európában és a világban az
energiaárak elszabadulását.

Vidéktámogatási
programok
A Kormány által elindított programok
(hazai és európai uniós forrásokból)
lehetőséget adnak a kistelepüléseknek a felzárkózásra, élhetőbb környezet megteremtésére, a szolgáltatások
körének és színvonalának emelésére.
Ennek keretében Magyarszéken több
mint 25 LEADER pályázati program
valósult meg, pl. nyugdíjas ház kialakítása, ifjúsági szállás kialakítása,
napelemes rendszerek telepítése,
temetői és kegyeleti fejlesztések, rendezvények támogatása, játszóterek
létesítése, térfigyelő kamerarendszer
létesítése,
gyermekeknek
állatasszisztált fejlesztő terápia szervezése
az iskola bevonásával stb. További
Vidékfejlesztési Programos (VP)
nagypályázatok biztosították településünknek, hogy traktort szerezzünk
be, komplett konyhafejlesztést hajthassunk végre (a Magyarszéki Mikrotérség iskoláinak, óvodáinak és a
szociális étkezést igénybevevőknek a
megfelelő adagszámot biztosítva, 450
adag/nap kapacitással), sor kerülhetett több kilométernyi külterületi út
aszfaltozására. A 2018. évben bevezetett Magyar Falu Program (MFP)
segítségével a jelenlegi Kormány egyértelműen a vidéki kistelepüléseket
támogatja, ennek eredményeképpen
Magyarszéken egyebek mellett sikerült bővíteni a közterület karbantartó
eszközeink számát (fűkaszák, fűnyíró
traktorok, ágvágók, egyéb kisgépek).
Sor kerülhetett a fogorvosi rendelőbe
egy röntgengép beszerzésére, ezáltal

biztosítva az ellátás magas minőségét.
A köz- és vagyonbiztonságot növelve
a Magyarszéken működő önkéntes
tűzoltók gyors vonulását segítve beszerzésre került egy terepjáró pickup
gépjármű. Ezen kívül megújultak az
iskola nyílászárói, olcsóbbá és komfortosabbá téve a tanulók oktatását
stb. Ezzel összefüggésben a 2007/
2008-as tanév meghatározó eseménye volt az iskola 4 osztályosra történő csökkentési tervének nyilvánosságra kerülése, majd ebből adódóan a
későbbiekben a teljes elsorvasztása.
Ezt a helyi és a mikrotérségben élő
szülők és nagyszülők, az önkormányzat kezdeményezésére indított aláírásgyűjtési akcióval, több mint 450,
a bezárást ellenző aláírással, megakadályoztuk. Köszönet ezért mindenkinek! Azóta is, a 2010. év óta
meghozott kormányzati intézkedések
segítségével az iskola 8 osztállyal üzemel, kiemelve, hogy nincs szakos oktató hiány iskolánkban, így minőségi
oktatásban részesülhetnek a tanulók.

Kapcsolódás a megyei
területfejlesztési
programokhoz
2017. évtől községünk is csatlakozott
a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokhoz (TOP).
Ennek első elemeként megépülhetett
az új Egészségház házi gyermek- és
felnőttorvosi rendelővel, fogorvosi
rendelővel, valamint védőnői és tanácsadói helyiségekkel. Ezen projekt
megvalósítása azért volt Magyarszék-

Nyílászárók cseréje a Magyarszéki Általános Iskolában (MFP)

nek fontos, mert a község eladás
miatt 2004. év óta nem rendelkezett
saját tulajdonú orvosi rendelővel, az
ellátást, mint praxisjoggal rendelkező
háziorvos, Dr. Stéger Miklós oldotta
meg privát tulajdonú rendelőjében.
Bármilyen változás esetén – ami sajnos a doktor úr halálával bekövetkezett 2017. év végén – rendelő hiányában a település ellátatlanul maradhatott volna. Megemlékezve és megköszönve Dr. Stéger Miklós családorvosunknak, hogy még praktizálása
alatt támogatólag és szakmailag
hozzájárult egy egészségház terveinek
elkészítéséhez, így a törvényi előírásoknak megfelelően összeállíthattuk
és benyújthattuk az új intézmény
létesítésének támogatási kérelmét. A
pályázat a Kormány, a Baranya
Megyei Önkormányzat és különösen
Nagy Csaba országgyűlési képviselőnk hathatós támogatásával valósulhatott meg a 2018-2019. években. Az
intézmény átadására 2019. április 24én került sor, amelyen részt vett Nagy
Csaba országgyűlési képviselő, az új
épületet megáldotta Rosner Zsolt plébános. A növekvő gyermeklétszám és
a szülői igények is (hogy a kisgyermekes szülők minél hamarabb munkába
állhassanak) szükségessé tették egy
mini bölcsőde építését, amely a
Kormány családsegítő intézkedéseivel
összhangban valósulhatott meg TOPos pályázati forrásból. Ezt a beruházást szintén Nagy Csaba országgyűlési képviselőnk segítette. Az infrastrukturális beruházásokon kívül fontos a helyi és mikrotérségi településeken élők helyi identitásának és lokálpatriotizmusának erősítése, amelyhez
szintén TOP-os pályázati forrást
nyertük, Magyarszéken kívül további
8 környező települést bevonva. A
megvalósításban iskolai, óvodai és
települési rendezvényekre kerülhetett
sor, valamint eszközöket szerezhettünk be (sport-, irodai- és műszaki
eszközök, játékok), képzéseket, fórumokat tarthattunk 3 éven át. Ezt a
lehetőséget is köszönjük országgyűlési képviselőnknek!
Pályázatainkról, fejlesztéseinkről a
www.magyarszek.hu/palyazat
internetes oldalon találhatnak képesszöveges beszámolókat.

Katasztrófák kezelése
az elmúlt két
kormányzati ciklusban
2015. évben több mint 1 millió ember
érkezett illegálisan Európába, akik
közül majd’ 400 ezer Magyarországon haladt keresztül. A Kormány
nagyon hamar intézkedett a migránsáradat feltartóztatására, első körben
egy 175 km-es műszaki határzár
(kerítés) felépítésével, ezzel megakadályozva, hogy a magyar lakosságot
és értékeiket – nem csak a határ
mentén – erőszakos támadások és
incidensek érjék, így megvédve saját
magunkat, gyermekeinket és hozzátartozóinkat. Magyarszéken is többször áthaladtak a migránsokat szállító
buszok, valamint kisebb csoportok is
megjelentek a település közterületein
(pl. a buszmegállókban gyülekeztek).
A fenyegetettség azóta is fennáll, de a
Kormány által meghozott intézkedések, komplex határvédelmi rendszerek kialakítása szervezett keretek
között tudják tartani az illegálisan
Európába tartó, túlnyomórészt életerős, fiatal, munkaképes, de beilleszkedésre képtelen, agresszív tömegek
mozgását, így nem váltunk bevándorló országgá, annak minden társadalomromboló hatásával együtt.

2019. év őszétől egy újabb világválság
gyűrűzött be hazánkba is, a COVID19 koronavírus járvány, ami mindannyiunkat itt Magyarszéken is érintett, és a mai napig tart. A meghozott
kormányzati intézkedések sokszor
szigorúnak tűnhettek, de összességében hatásosaknak bizonyultak és
szorították vissza a többszöri fertőzési
hullámot. A Kormány az egészségügyi
intézkedésekkel párhuzamosan hatásosan és rövid idő alatt a gazdasági
fejlődést vissza tudta állítani a járvány előtti szintre. 2021-re a növekedés elérte a 7,1%-ot, stabilizálódott a
gazdaság, amelyet mi magunk is
érzékelhettünk. Ugyanakkor nem
csak hazai, hanem európai és világjelenség a most is tapasztalható, válság utáni infláció növekedés, a Kormány ennek, és a családok megélhetési terheinek mérséklése érdekében
kamatstopot, majd az üzemanyagok
és az alapvető élelmiszerek árának
befagyasztását rendelte el 2021. év
végén és 2022. év elején. Ennek
hatására hazánkban nem szabadultak
el az energiaárak, mint más európai
országokban,
ahol
sokszorosára
emelkedtek. A válság ilyen módú hatékony kezelése is a Kormány 2010.
év óta tartó következetes gazdaság- és
családvédelmi, valamint fejlesztési
politikájának eredménye.

2022. évben sajnos a szomszédunkban kitört háború mindent felülírt. A
Kormány és az emberek legfontosabb
célja a béke és a biztonság megőrzése
lett. Egy humanitárius katasztrófa
alakult ki, amelyben a háború és a
bombák elől menekülőket, nemzeti
hovatartozástól függetlenül befogadjuk országunkba (eddig több mint
500 ezren lépték át a magyar határt).
A Magyar Állam, a civil szervezetek és
az emberek példás összefogással határon innen és túl is humanitárius segítséget nyújtanak a menekülők részére. Első biztonságos országként
természetes, hogy segítjük a kijelölt
határátkelőhelyeken érvényes okmányokkal érkező, felzaklatott, rossz
pszichés állapotú felnőtteket és gyerekeket. Köszönet a magyarszéki lakosoknak, akik bármilyen módon segítik és támogatják a hazánkba érkező
menekülteket, kiemelve a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Magyarszéki
Csoportjának munkáját az adományok gyűjtésében és továbbításában.
Önkormányzatunk 200.000 Ft-tal
segítette a menekültek ellátását. A
Kormány fontos célkitűzése, hogy
Magyarország maradjon ki más
országok egymás elleni háborújából,
természetesen elítélve az agressziót.
Amint fegyvereket szállítanánk, katonákat küldenénk ebbe a konfliktusba,
úgy mi is célpontokká válnánk, akár
Magyarszéken is. Minden, országunkban élő ember érdeke a béke és a
biztonság megőrzése idehaza és egész
Európában. Ne engedjük, hogy felelőtlen megnyilvánulások a világháború felé sodorják hazánkat.

Szavazzunk
megfontoltan
Felelős szavazásra biztatok minden
magyarszéki választópolgárt, mérlegelve az előzőekben megfogalmazott
gondolatokat és tényeket. Fontos a
részvétel, a helyes döntés, azt támogassuk, aki a mi és gyermekeink jövője
érdekében a legtöbbet teszi a béke és a
biztonságunk megőrzésében.

Migránsokat szállító buszok áthaladása Magyarszéken

Kárpáti Jenő
polgármester
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