2019. szeptember 26.

Tisztelt Magyarszéki Lakosok,
Választópolgárok!
Szeretnék röviden beszámolni Önöknek a családok mindennapjait érintő, Magyarszéken megvalósult közösségi tevékenységekről, programokról, fejlesztésekről és jövőbeni
tervekről.
Egy település mindennapjai az ott élő
kisgyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek és családok körül forognak. Minden tevékenységgel, programmal és
fejlesztéssel az a cél, hogy a lakók
komfortérzete javuljon.
Egy élhető településen a szolgáltatások széles köre érhető el. Nálunk az
elmúlt évek fejlesztéseivel, a képviselő testület támogatásával a következőkről számolhatunk be a szolgáltatások bővítése terén:
 óvodánk új bölcsődei szárnnyal
bővült
 megújulnak az óvodai-bölcsődei
játszóterek is
 az óvodások nem csak táncoktatáson vehetnek részt, hanem jóga
foglakozásokon, valamint a Bozsikprogramban is
 a kellemes közérzetet az óvoda és a
bölcsőde hőszigetelése biztosítja
 a költségek csökkentését napelemek felszerelése segíti az óvodában

 az iskolához tartozó ebédlőben és
konyhában folyamatosak a fejlesztések, kiemelve az új bútorokat és
konyhai gépeket, amelyek az étkeztetés minőségét javítják nem csak
az óvodásoknak-iskolásoknak, hanem a felnőtt étkeztetésben is
 minden szociálisan rászorult étkezőnek ingyen házhoz szállítjuk az
ebédet
 az iskola tanulói számára változatos
programokat szervezünk – köszönet a tantestületnek és segítőknek –
pl.: labdarúgás – Bozsik-program,
induló lovas terápiás program,
gyermeknap, sport- és egészségnap,
közös „Te Szedd!” akció (szemétgyűjtés), Drogmaraton futás biztosítása polgárőrök segítségével stb.
 a fiatalok számára lehetőséget biztosítunk a Faluházban különböző
rendezvényeken való részvételre és
önálló programok megtartására is
 elkészült nem csak a fiatalok
számára a fedett konditerem, a
Takarékszövetkezet mellett

Az új Egészségház

A falu szívében lassan teljesen elkészülnek a Patakvölgye Pihenőparkba
tervezett minden, a kikapcsolódáshoz, szabadidő eltöltéséhez, egészségmegőrzéshez és gyógyításhoz szükséges térbeépítések és épületek, a zöldterületek megtartásával. Minden korosztály számára széles körű lehetőségeket biztosítanak a következőkben
felsorolt fejlesztések:
 Egészségház: háziorvosi rendelő,
védőnői szolgálat, fogorvos stb.,
nagy parkolóval kiegészítve – a régi
artézi kút felújítására is sor kerül
 nagy játszótér található az Egészségháznál, ami a többi játszótérrel
együtt TÜV engedéllyel rendelkezik
 elkészült a közelekedési (KRESZ)
park két nagy játéktárolóval együtt,
ahol a gyerekek és fiatalok gyakorolhatják a közlekedést elektromos
és lábbal hajtott járművekkel, amiket az önkormányzat térítésmentesen szolgáltat szülői felelősségvállalás mellett

 a családok számára 5 kis pavilon
nyújt lehetőséget a közös időtöltésre, valamint közvetlenül a pavilonok előtt elhelyezkedő, a kis tavat
körülvevő 11 db kültéri fitness
eszköz igénybe vételére
 a szórakozást bővítve lehetőség van
még a 3x3 méteres kültéri sakkozó
tér használatára, valamint pingpong, csocsó és tollaslabda felszerelések térítésmentes bérlésére és
helyben történő használatára
 külön színfoltot jelent a 4 kosaras
hagyományos fahinta, amit szintén
saját felelősségre használhatnak a
gyerekek, felnőtt felügyelettel, valamint a rendezvényeken további 25
féle népi fajáték is kipróbálható
 a 20x40 méteres bitumenes pályán
lehet focizni, kézilabdázni, kosárlabdázni, valamint az idén felújított
parkolóban petanque-ozni
 a kulturális- és sportéletet segíti a
park komplex épületegyüttese: hazai-, vendég- és bírói öltöző, az
emeleten sportklub, színpad, kiállítótér (büfé-rendezvényterem), 3 db
hagyományos falusi kemence
 a 10x20 méteres, térkővel lerakott,
sátorral fedett tér biztosítja az időjárástól független időtöltést
 a lovas szabadidős tevékenységet
segíti a 15x32 méteres, lovas szakosztály segítségével kialakított fedett lovarda, amelyben helyet kapott egy 13x3 méteres petanque
pálya is a téli foglalkozásokhoz – a
továbbiakban itt fog helyet kapni az
iskolai lovas terápiás oktatás (önkormányzati pályázati forrásból)
 az elmúlt időszakban készült el a
füves labdarúgó pálya teljes felújítása: lelátó, világítás, elektromos
eredményjelző, térfigyelő kamera,
modern cserepadok, új védőkorlátok, magas védőháló
A gyerekek, felnőttek, családok nem
csak a Patakvölgye Pihenőparkban
játszhatnak, hanem településszerte
kisebb játszótereken és zöldterületeken is, amelyeket az önkormányzat
folyamatosan fejleszt és karban tart:
újtelepi, Petőfi utcai, kishertelendi,
bölcsődei-óvodai-iskolai játszóretek,
valamint a Kishertelendi Szabadidőpark, ahol évente Juniálist tartanak –
köszönet a szervezésért a helyieknek!

Új fitness eszközök a parkban

A Magyarszéki Lovaspark egészíti ki a
kínálatot a szabadidő eltöltéséhez,
ahol színvonalas lovas és lovaskocsis
programokat szervez a sportegyesület
lovas szakosztálya – köszönet a szervezőknek és segítőknek a rendezvényekért és a park gondozásáért!
A Komló – Mecsekpölöske – Magyarszék – Sikonda kerékpárút lehetőséget biztosít a kerékpárosok, futók és
sportolók számára edzésre és kikapcsolódásra. Az önkormányzat 6 db
elektromos kerékpárt nyert pályázaton, amiket a feltételek kidolgozása
után bérelhetnek a magyarszékiek.
A kulturális életre és rendezvények
tartására az alábbi terek állnak rendelkezésre: Faluház (nagyterem, galéria, könyvtár, Digitális Jólét Pont,
kemencés szabadidő tér, konditerem), Nyugdíjas Ház, Ifjúsági Szállás
szintén kemencés térrel, filagóriával,
fa padokkal és székekkel, pályázati
forrásokból.
Mindezek létrejöttében nagy szerepet
vállaltak
a
közfoglalkoztatottak,
Magyarszék Község Nonprofit Kft.
vezetője és dolgozói, helyi vállalkozók, és a kulturális csapat tagjai.

Kültéri sakk a parkban

Gyerekek a közlekedési parkban

Lovaglás egy községi rendezvényen
www.facebook.com/Magyarszek

Használjuk minél többen és
többet ezeket a közösségi
tereket!

Kárpáti Jenő
polgármester

