
Tisztelt Olvasók!
Közel 1 éve vagyok polgármester, úgy gondolom, itt az ideje, hogy megosszak Önökkel néhány tényt. 

2012 őszén jutott  a Képviselő Testület  tudomására,  hogy falunknak gépjárműadókból  több,  mint  20
millió forint be nem folyt követelése van. Ezt itt nagyon hosszadalmas lenne leírni, a lényeg az, hogy a
rendszerváltás óta több, mint 90 cég választotta székhelyéül Martonfát, mert nálunk nincs iparűzési adó.
Próbáltuk  a  képviselőkkel  megtudni,  pontosan  mennyi  ez  az  adókintlévőség,  de  a  jegyző  adótitokra
hivatkozva elhárította a megkereséseket. Képzeljék el: önöknek tartoznak többen, és nem tudhatják meg,
hogy ki, mennyivel, és mit tettek azért azok, akiknek ez a feladata, hogy befolyjon a pénz… nonszensz.
Többszöri ügyvédi felszólításra végre kaptunk egy kimutatást, a melyből itt közlök egy részletet:

o  2011: 
 Múlt évi hátralék: 22.105.021,- Forint
 Folyó évi terhelés: 7.303.959,- Forint
 Folyó évi befizetés: 5.725.605,- Forint

o 2012:
 Múlt évi hátralék: 5.339.476,- Forint
 Folyó évi terhelés: 5.548140,- Forint
 Folyó évi befizetés: 4.589.869,- Forint

A költségvetések nyilvánosak, meg lehet nézni, hogy ezek az óriási kintlévőségek nem voltak feltüntetve
bennük, a képviselőknek nem volt róluk tudomása. Látszik, 2011-ben 29 milliónak kellett volna befolynia,
befolyt  5 millió,  a következő évben múlt  évi hátralékként 5 millió  van feltüntetve.  Hova tűnt az a 17
millió?  Megmondom  Önöknek:  behajthatatlanság  címén  törölték,  testületi  határozat  nélkül!  Egy  12,5
milliós  tétel  például  így  úszott  el  egyben.  Higgyék  el,  utánajártam:  ilyen  behajtatlansági  arány  az
országban  nincs!  A  gépjármű  adó  az  egyik  legkönnyebben  behajtható  adófajta.  A  történetben  az  a
különösen szomorú, hogy úgy fel lehetett számolni kamionos cégeket, hogy a követeléseinket még csak be
sem nyújtották a felszámoló biztosnak. Hogy lehet az, hogy vannak cégek, amelyek évekig nem fizetnek
gépjármű adót, ami több milliós kárt okoz a falunak, aztán felszámoltatják magukat? Akit jobban érdekel
ez a téma, az jöjjön be a fogadó órámra, minden dokumentumot megmutatok. 
20 000 000 Ft… nem gondolom, hogy minden fillért be lehetett volna hajtani, de a jelentős részét igenis be
kellett volna! Képzeljék el, ebből a pénzből újra lehetne aszfaltozni az összes utcánkat, vagy egy jelentős
pályázat önkormányzati önrészét finanszírozni tudnánk. Sajnos a pályázatok beadása se megy tőke nélkül,
mert mire megkapjuk a pályázati támogatást, a falunak esetenként több milliós költsége van vele. Ha nincs
pénz a számlán, nem lehet finanszírozni a pályázat elkészítését, a terveztetést stb.
Több  önkormányzati  szakjogász  a  dokumentumok  áttekintése  után  arra  az  álláspontra  jutott  hogy  itt
fennáll  a  hanyag,  hűtlen  kezelés  gyanúja.  Ennek  hatására  döntött  úgy  a  Képviselő  Testület,  hogy  a
Kormányhivatalhoz  fordul.  A múlt  héten  kaptunk értesítést  arról,  hogy hatósági  felügyeleti  ellenőrzés
indult meg a Martonfa községet érintő jegyzői adóigazgatási tevékenységgel összefüggésben 2009. január
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1-ig visszamenőleg. Jogászunk javaslatára továbbá ügyészségi feljelentést teszünk hanyag, hűtlen kezelés
és adócsalás gyanúja miatt. A fejleményekről értesíteni fogjuk a lakosságot. 
Az elmúlt  évünk a fentieken kívül a Közös Önkormányzati  Hivatallal  való csatározásról is szólt,  mert
áttekintve  a  Megállapodást,  amely  alapján  együttműködünk,  láttuk,  hogy  az  mennyire  hátrányos
számunkra. Csak 1 példát mondok: a Közös Hivatal működése 66 millió Ft-ba kerül évente. Erre a célra az
5 település az államtól összesen 112 millió Ft-ot kap. Kérdésünkre, mi lesz a fennmaradó majdnem 46
millióval,  a válasz az volt,  hogy Pécsvárad átcsoportosítja kötelező önkormányzati  feladatai  ellátására.
Kérdeztük, nem lehetne-e méltányosan ezt a többletet lakosságarányosan felosztani a települések között
(mert így Martonfának jutna évente 2 millió),  a válasz az volt,  hogy erre nincs jogszabályi  lehetőség.
Azóta  állásfoglalást  kértünk  a  Kormányhivataltól,  Dr.  Hargitai  János  kormánybiztos  úr  személyes
állásfoglalása szerint van rá lehetőség, a Megállapodásban kell szabályozni. De sajnos a megállapodásunk,
amelyet  2012-ben  fogadott  el  az  előző  polgármester,  olyan,  hogy  semmilyen  jogosítványt  nem ad  a
társközségeknek, minden döntést lakosságarányosan lehet megszavazni, és Pécsvárad lakossága egyedül
több, mint a 4 másik község lakosságszáma összesen, így Pécsvárad erőből el tud érni mindent, és le tud
söpörni minden neki nem tetsző javaslatot. Ettől az évtől a jogszabályok változása miatt az intézményi
hozzájárulást (amiből a jegyzőség működését finanszírozzák) közvetlenül a Közös Hivatalhoz utalják, ez 5
millió Ft, ami eddig a mi számlánkra jött. Ebből az összegből eddig az volt a gyakorlat, hogy kialkudtuk,
hogy mennyi menjen a Hivatalhoz. Ez eddig 2,7 millió volt. Most, hogy közvetlenül Pécsváradnak utalja
az Államkincstár, így a falu megrövidül évente több, mint 2 millió Ft-tal. A jegyző meglátása szerint nem
most járunk rosszul, hanem eddig jártunk jól…
A  pénzügyi  hátrányok  mellett  információt,  jogi  segítséget  sem  kapunk,  és  ahogy  fent  is  látszik,
folyamatosan félre vagyunk vezetve, így nincs meg a megfelelő bizalom sem.
A pályázatokkal kapcsolatban beszédes adatok: míg Pécsváradra 193 millió leaderes pénz jutott az elmúlt
5 évben, addig Martonfára kevesebb, mint 1 millió (azt is tavaly én adtam be). A lakosságarányos számok
jobban mutatják  az egyenlőtlenséget:  amíg  Mecseknádasdon 1 lakosra 205 ezer,  Pécsváradra 47 ezer,
Zengővárkonyra 151 ezer Ft leaderes pénz jutott az elmúlt 5 évben, addig Martonfára 4760 Ft. Ha csak a
középmezőnyt  megcélozta  volna  az  előző ciklus,  mondjuk lakosonként  60 ezer  Ft-ot,  akkor  közel  14
milliós  támogatást  nyerhettünk  volna  leaderes  pályázatokon.   Ha azt  kérjük  a  Hivataltól,  hogy az  ott
dolgozó  pályázatíró  írjon  nekünk  egy  pályázatot,  azt  mondják,  le  van  kötve  a  kapacitása  Pécsvárad
pályázataival.  Utána  érdeklődtünk  a  Leader  szervezetnél,  amelyhez  tartozunk,  ez  a  pályázatíró  nem
Pécsvárad, még csak nem is a Közös Hivatal pályázatírója, hanem az egész kistérségé!
Csak zárójelben jegyzem meg, a szociális szövetkezet alapítása kapcsán, az ezt megelőző konferenciákon,
megbeszéléseken sok kistelepülés  működésébe pillanthattam bele,  és leesett  az állam, hogy 4 év alatt,
amióta elindultak a START közmunka mezőgazdasági programok, milyen mezőgazdasági programokat
alakítottak  ki  a  polgármesterek,  pályázati  támogatással  egész  gépparkot  tudtak  kialakítani;  miközben
hasonlót nálunk is lehetett volna fejleszteni, de ez már a múlt, előre kell nézni…
Mindezek  miatt  egyeztető  tárgyalást  kezdeményeztem,  és  megtettem  a  többi  polgármester  előtt
javaslataimat  az  igazságosabb  döntéshozatal  és  a  többlettámogatás  lakosságarányos  visszaosztása
tárgyában. Eredményt  nem értem el, nem fogadták el, még csak nem is tárgyaltak a felvetéseimről, de
most már a többi kistelepülés polgármestere is tudja, milyen hátrányos ez a megállapodás ránk nézve.
Fontolgatja a többi kistelepülés is, hogy ha nem történik megegyezés, bíróságra viszi a többlettámogatás
visszaosztásának ügyét, amelyről állásfoglalásunk van a Kormánybiztos Úrtól. Mindent elkövetek azért,
hogy  ami  Martonfát  illeti,  Martonfához  is  kerüljön,  Ez  az  évi  2  millió,  amit  nem  kapunk  vissza
Pécsváradtól,  érzékenyen  érinti  a  falu költségvetését,  pedig nekünk is  vannak kötelező  önkormányzati
feladataink, amelyekre átcsoportosíthatnánk.
Felvetéseink  nyomán  a  Kormányhivatal  több  esetben  is  törvényességi  felügyeleti  felhívást  intézett  a
Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatalhoz különböző mulasztások miatt.
Mindezeket azért írtam most le, mert tudom, többen nem értik, mi ez a „balhé”, hogy „eddig olyan szépen
ment  minden,  a  Bosnyák  meg  most  mindenbe  beleköt”.  Kérem,  értsék  meg,  polgármesterként  az  a
kötelességem,  hogy  a  tudomásomra  jutott  visszaélések  gyanújának  utána  járjak,  és  a  lehető  legjobb
pozíciót  próbáljam kiharcolni  a falunak. Sajnos ez nem fájdalommentes,  több fenyegetést  kaptam már
miatta,  eddig  kétszer  jelentettek  fel,  teljes  körű  vizsgálatot  folytattak  le.  Nem mondom,  apró  hibákat
találtak az ellenőrzések, de maguk a feljelentések alaptalannak bizonyultak. Akinek tiszta a lelkiismerete
(és a keze),  az nyugodtan állhat bármilyen ellenőrzés,  nyomozás elé! Úgy gondolom, ha a bizalmukat
belém helyezték, nem hátrálhatok meg. Ha mi nem állunk ki magunkért, az igazunkért, ki fog helyettünk?
Bosnyák András



Andy Rouse

Otthonában  kerestem  fel  Andrew  C.  Rouse-t,  akit  mindannyian  Andyként  ismerünk,  habilitációja
alkalmából.  Andy  a  tőle  megszokott  széles  mosollyal  fogadott,  háza  udvarán,  növényei  és  a  kutyája
társaságában beszélgettünk.

Cs.  G.:Mindenek  előtt  gratulálni  szeretnék  neked.  Mivel  falunkban  még  nem  élt  senki  ilyen  magas
tudományos fokozattal, kérlek, avass be bennünket, mi is a habilitáció
folyamata.

A. R.:  A habilitáció tulajdonképpen a docensi cím feltétele. Ehhez be
kellett  adnom  egy  komoly  pályázatot,  ahol  számot  kellett  adnom
kutatási tevékenységemről, az általam írt illetve szerkesztett könyvekről,
szakfolyóiratokban  megjelent  szaktanulmányaimról,  recenzióimról,

konferenciákon  tartott  előadásaimról,  mű-  és  szakfordításaimról,  egyetemi  tevékenységemről,  tehát
mindenről,  amit  az  utóbbi  3  évtizedben  elvégeztem.  Egy  professzorokból  álló  bizottság  eldöntötte  a
pályázatom alapján,  hogy megtarthatom-e azt  a  nyilvános  előadás  sorozatot,  amely  a  tulajdonképpeni
habilitáció. 100%-os eredményt értem el.

Cs. G.: Ez akkor egy hosszú folyamat volt, nagyon sok munka előzte meg. Mit éreztél, amikor megvolt?

A.  R.:  Természetesen  boldog  voltam,  de  nagyon  hamar  már  a  következő  feladatokra  koncentrálok.
Szakkönyveket és irodalmi műveket  fordítok angolra,  Janikovszky Éva és Lázár Ervin meséit  például.
Ezen kívül  fontos helyet  tölt  be az életemben,  és heti  rendszeres  elfoglaltságot  jelent  a  zenekarom,  a
Simply  English,  fesztivál-  és  konferenciaszervezésben  veszek  részt,  egy egyesület  tiszteletbeli  elnöke
vagyok, így egy ilyen fontos esemény után is megy az élet tovább.

Cs. G.: Hogy érzed magad Martonfán, egyáltalán hogy kerültél ide?

A. R.: Volt nekem egy Johnny nevű barátom, akinek itt volt háza, a Petőfi utca elején, megkért,  hogy
vigyázzak rá,  ha nincs itthon.  Így kerültem Martonfára,  így ismertem meg a falut,  az  embereket,  így
találtam rá  az  otthonomra  is,  amelyben  már  25  éve  élünk.  Boldog vagyok,  elégedett.  Itt  meg  tudom
teremteni magunknak a békét, a nyugalmat.

Cs. G.: Köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok neked!

Szociális szövetkezet

Többszöri  meghirdetés (újságban, plakátokon felhívás) után február végén bejegyezték,  és megkezdte
működését a Martonfai Közösségfejlesztő Szociális Szövetkezet! Már csaknem fél hektáron elvetettük a
következőket: krumplit (3000 m2-en), borsót, babot, hagymát, és még vetünk kukoricát (1200 m2-en). A
vetőmagok árát a tagság adta össze. Célunk a lakosság megbízható minőségű, kedvező árú zöldséggel (és
később  egészséges  hússal)  való  ellátása  mellett  a  közösségfejlesztés,  a  gyerekek  bevonása  a
földműveléssel való ismerkedésbe az öngondoskodás jegyében. Éppen ezért a területünkből elkülönítünk
egy gyerekkertet, amelyet szándékaink szerint a gyerekek fognak megművelni a mi segítségünkkel. Jó
idő  esetén április  26-án,  szombaton reggel  9  órakor  várjuk az  érdeklődő gyerekeket  és  felnőtteket  a
focipályánál, mert megkezdjük a veteményezést!
Távlati  célunk munkát  adni  a  helybelieknek,  és minél  inkább önfenntartóvá tenni  a  falut.  Ezekhez  a
célokhoz  több  év  kell,  lépésenként  haladunk,  figyeljük  a  pályázatokat,  ha  lehetőség  lesz  nagyobb
volumenű bővítésre, fejleszteni fogunk. 
Továbbra is szívesen válaszolunk minden felmerülő kérdésre.
Cs.G.



 Felhívások, kérések

 Az Önkormányzat arra kéri a Tisztelt Lakókat, hogy a Nagyárokba semmit ne dobjanak bele, mert
az magánterület, és hulladéklerakás hatóságilag tilos! 

 Továbbá újra fel szeretnénk hívni a figyelmüket, hogy a komposztáló a zöldhulladék elhelyezésére
szolgál!  Kérjük,  válogassák  ki,  amit  felvinnének,  és  tényleg  csak  a  zöldhulladékot  tegyék  ki,
vigyázzunk a környezetünkre!

 Kérjük, kísérjék figyelemmel  a hirdetőtáblákat,  az Önkormányzat  a két lapszám között  ezen az
úton tud a legtöbb emberhez információt eljuttatni!

 Lomtalanítás 25-én, pénteken! Használják ki!

   

Események 2014
 
Ahhoz képest,  hogy még 4 hónap se telt  el  az
évből, egész sok programról számolhatunk be.
Január  25-én  megtartottuk  a  szokásos  évi
Nyugdíjas  Napot.  A  falu  nyugdíjasait
finomságokkal  vártuk,  ajándékkal  kedveskedett
az Önkormányzat, és Ribizli bohóc szórakoztatta
őket.
Február 15-én megünnepeltük a farsangot, ahogy
kell; jelmezes felvonulással, fánkkal, tombolával,
tánccal  búcsúztunk  a  téltől.  Köszönjük  a
fánksütést  Mészáros  Ilonka  néninek  és  Tóth–
Sándor  Panni  néninek,  a  küldött  sütit  Link
Erzsikének!
Már a tél  folyamán kezdett  formálódni  egy kis
közösség, akik szívesen töltenek egymással időt,
ötleteket  cserélnek,  alkotnak.  Ennek  a
közösségnek  (amelynek  még  nincs  neve,  de
lesz!)  az első „hivatalos” összejövetele  március
3-án  volt,  amikor  kézműves  szappant
készítettünk együtt. Azóta 2 hetente találkozunk,
mindig  más  van  „műsoron”:  bonbont
készítettünk,  legutóbb  madárijesztőket  a
gyerekekkel együtt!
Március 8-án nőnapi bált rendeztünk. A hölgyek
virágot  kaptak,  és  rétessel  vendégelte  meg  a
bálozókat  az  Önkormányzat.  A  rétes  sütésben
való aktív részvételért köszönet Mészáros Ilonka
néninek,  Tóth–Sándor  Panni  néninek,  Osváth
Heninek, Tóth Nikolának! 
Március 10-től kezdetét vette a cserebere börze.
Már  az  első  napon  kb  3-szor  annyi  holmi  jött
össze,  mint  a  tavalyinál.  Amit  tudni  kell  róla:
minden  ingyenes,  egy  kiváló  lehetőség  arra,
hogy felfrissíthessük  a  ruhatárunkat.  Évente  2-
szer,  márciusban  és  augusztus  végén  tartjuk.
Mindent  el  lehet  hozni,  amiről  úgy  gondolják,
hogy másnak még jó lehet!
Legközelebbi  eseményünk  a  június  7-i
Gyereknap és Ifjúsági  Fesztivál!  A részletekről
mindenki értesülni fog a szokásos csatornákon!

Kedves Martonfaiak!

Ha  elmennek  e  kis  falu  temploma  mellett,
bizonyára  elszomorodnak,  látván  siralmas
állapotát. Sajnos, nem csak a látvány szomorú,
de már veszélyessé is válik az épület  a tetőről
lehulló  cserepek  miatt.  Az  elmúlt  héten
elvégzett  szakértői  vizsgálatok  szerint  komoly
statikai  problémák  is  vannak,  melyeket
orvosolnunk  kell,  különben  össze  is  dőlhet  a
templom.  Ma  még  a  veszély  elhárítható,  de
esetleg  10–15  év  múlva  már  nem  lesz  mit
kijavítani. Hosszú ideje harangozni sem tudunk,
mivel  a  padlástérben  levő  rengeteg  galamb
piszka sorozatosan tönkreteszi a gépet.
Szeretnénk megmenteni  a templomot.  De csak
akkor  lehet,  ha  Önöknek  szükségük  van  rá!
Őseik 140 évvel ezelőtt fontosnak látták, hogy
templomot  építsenek  Martonfán,  ahol  a  Szent
István–i  időktől  kezdve  éltek  keresztények.
Ezért  is  szentelték  a  szent  király  tiszteletére
templomukat.
Polgármester  Úrral  és  a  Pécsi  Püspökséggel
együtt  keressük  a  megoldást,  de  az  Önök
segítsége  nélkül  ez  nem  lehetséges,  ezért
tisztelettel  hívom  megbeszélésre,  közös
gondolkodásra  mindazokat,  akik  szívügyüknek
tekintik, hogy legyen templom ebben az ősi kis
faluban.
2014. április 26-án 16 órakor szeretettel várom
Önöket a templomban megbeszélésre és közös
imára.
Tisztelettel:
Antal Géza
apátplébános

Könyvtári hírek

A könyvtár változatlan nyitva tartással várja
vendégeit:  hétfőn  és  kedden  17  és  20  óra
között.
Az  idén  a  következő  újságok  járnak  a
könyvtárba: Szabad föld, Csodakert,  Otthon,
Praktika, Ezermester.
Új  társasjátékaink  is  vannak:  Rumini,
Honfoglaló,  Gazdálkodj  okosan,  Szókirakó.
Könyvtári  napokon  nagy
honfoglalócsatákban lehet részt venni!
Várom  az  érdeklődőket,  akik  szeretnék
megtanulni  a  számítógép,  az  internet
használatát. Bátorítom az idősebbeket is, mert
türelmem határtalan !
Kérem  önöket,  hogy  a  honlap  mellett  a
facebookos  Martonfa  csoport  oldalát  is
kísérjék  figyelemmel,  mert  ott  is  minden
információ  fent  van  és  sok  fénykép!  Aki
esetleg nincs még benne, írjon egy üzenetet
nekem, és meghívom!
Ki  kell  itt  térnem egy kellemetlen  dologra:
támadások,  érik  az  önkormányzatot,  és
engem  is,  hogy  felvettek  március,  április
hónapban heti 30 órában. Az előzményekhez
tartozik,  hogy  2013  márciusától,  mint
közmunkás láttam el az irodai teendőket és a
könyvtári feladatokat, egy egész éven át. Ez a
falunak nem került  pénzébe,  így a könyvtár
után  járó  normatívát  teljes  egészében  az
iroda,  a  könyvtár  berendezésére  lehetett
fordítani.  Február  végén  lezárult  az  a
közmunka  projekt,  amelyben  dolgoztam,  és
márciustól  nem  indult  új,  májusig.  Ezért
döntött  úgy  a  Képviselő  Testület,  hogy  a
szolgáltatások  folytonossága  érdekében
ebben  a  2  hónapban  egy  határozott  idejű
munkaszerződést  köt  velem.  Nem titok,  pár
forint híján nettó 50 000 Ft a fizetésem. De ha
már ez a lapszám úgyis a tényfeltárásról szól,
én  is  feltárok  néhány  tényt  a  könyvtárral
kapcsolatban,  hogy  eldönthessék,  mi  a  sok.
Az  elődöm  45 900  Ft  nettóért  látta  el  a
könyvtárat  heti  6  órában.  Ez  1912  Ft-os
órabér. Ha én is 1912 Ft-os órabérben látnám
el a könyvtári és az irodai teendőket, akkor az
én fizetésem nem 50 000 lenne, hanem nettó
229 440 Ft. Ezt a heti 6 óráért  45 900 Ft-ot
elődömnek a falu több évig fizette, ez is tény.
Azt meg már az Önök megítélésére,  megélt
tapasztalataira bízom, hogy eldöntsék, mikor
volt jobb minőségű a szolgáltatás, mikor volt
több program, több olvasó. 
Csémi Gabi

Csak úgy…

Ezt az újságot, mint már többször említettem, azért
hoztuk létre, és adjuk ki 3 havonta, hogy tájékozódni
tudjanak  az  itt  lakók.  Ez  egy  egyszemélyes
vállalkozás,  mindent  én  írok.  Ez  2  okból  nem  a
legjobb: egyfelől az én hangom csak egy hang. Ezért
lehet  az újság egy-hangú.  Színesebbé lehetne  tenni
akkor, ha lennének mások is, akik írnak bele rajtam
kívül,  mert  akkor  már  nem  lenne  egyoldalú  .
Várom a jelentkezőket, akik változatosabbá tehetnék
a kiadványt! 
A  másik  hátránya  annak,  hogy  egyedül  írom,  az,
hogy nem jut el hozzám minden hír, amiről érdemes
lenne beszámolni.  Én elsősorban azt látom, ami az
Önkormányzat körül történik, de a faluban él közel
80 család, több, mint 220 ember, akik között vannak
olyanok, akik olyan sikert értek el, amit meg kellene
osztani a közösség tagjaival, hogy büszkék lehessünk
rájuk,  ami  erősíti  az  összetartozást.  Ezért  kérem
Önöket, kérlek Benneteket, szakítsunk azzal a hibás
magyar beidegződéssel, hogy hivalkodás lenne az, ha
hírt adunk arról, hogy milyen sikert értünk el! Biztos
lesz,  aki  irigykedik,  vagy  biggyeszti  a  száját,  az
legyen  az  ő baja!  Mi,  legtöbben  szeretnénk együtt
örülni azzal, aki valamit elért a munkája során!
Csémi Gabi

Írta és szerkesztette: Csémi Gabriella

Kiadja: Martonfa Község 
Önkormányzata



E számunkban a praktika és a humor terjedelmi 
okok miatt egy cikkbe került:

 Home-made betörésvédelem: 

Az ajtón jól látható helyre tűzzük ki valamelyik 
szöveget, a betörőket valószínűleg kicsit 
elbizonytalanítja:
1. Kedves hentes úr! Holnaptól, kérem, napi 5 kiló 
húst hozzon Brutusnak. Az eddigi négy kiló 
valószínűleg nem elég neki, mindig olyan ideges és
kiszámíthatatlan lesz tőle.
2. Kedves postás úr! Vérfoltokat találtam a 
leveleinken, valószínűleg az Öné! Kérem 
legközelebb óvatosabban dobja be a leveleket, nem 
szeretnénk, ha még további testrészeit is 
elveszítené. Egyébként nem érkezett még meg a 
"Harci kutyák tartása a lakásban" című könyv, 
amit nemrégiben rendeltünk?
3. Kati, ne gyere be! A skorpiók már megint 
elszabadultak!
4. Kedves rovarirtó! Ha bejön, kérem, maradjon a 
fal mellett, a padlót ugyanis annyira megrágták a 
hangyák, hogy lezuhanhat a pincébe, a patkányok 
közé!



Önsegítő közösség Pécsváradon

Létezhet egy olyan közösség, ahol az emberek sokféle tudásukat és képességüket felajánlva munkát 
végeznek egymás számára, erőfeszítéseikért pedig nem kérnek pénzt, mert tudják, hogy hamarosan a 
közösség egy másiktagja segíti majd őket egy nekik szükséges dologban?
Vajon milyen sikerrel működhet egy ilyen bizalomra építő, közösség centrikus kezdeményezés ma 
Pécsváradon? 
A Tett-Hely Ifjúsági Egyesület munkatársainak és lelkes önkénteseknek a közreműködésével létrejött a 
városban egy Szívességbank. Működésének alapja az önkéntesség, a közösségben meglévő bizalom, a 
személyes kapcsolatok. 
A kezdeményezés lehetőség az együttműködésre, a helyi értékek – szellemi és anyagi erőforrások 
cseréjére. A tagok termékeket vagy szolgáltatásokat cserélnek egymás között. A szívesség bármi lehet, 
ami az egyik ember számára már felesleges, de mások számára még használható, értéket jelentő tárgy, 
eszköz, vagy akár saját készítésű termék.
Egy közösségben mindig találhatunk olyan tagokat, akiknek felesleges értékeik vannak (megunt ruhák, 
kinőtt bicikli, lecserélt mosógép stb.), de kevés idejük van házuk, kertjük, lakásuk karbantartására. És 
persze mindig akadnak olyanok, akiknek éppen ezekre a holmikra van szükségük, ugyanakkor sok 
idővel rendelkezőként számos szolgáltatást fel tudnak ajánlani. 
Felajánlásokból már több, mint 50-et regisztráltak a rendszerben a sós perec sütéstől a 
gyermekfotózásig, és a tárgyi felajánlások is arra várnak, hogy új gazdára találjanak.
A „Zengővidék” Családi és Ifjúsági Szolgáltató Irodában (7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31.) 
jelentkezhetnek azok a 18. életévüket betöltött helyi és környékbeli községekbe való lakosok, akik 
csatlakoznának a Szívességbankhoz. Érvényes tagsághoz a belépni kívánó személynek legalább egy 
felajánlást kell tennie. 
Regisztrálni lehet hétköznapokon 8:00-18:00 között. 

Bővebb információ: 
Bayerné Sipos Mónika: 06-20/456-5250 László Miklós: 06-20/400-3894
zengovidek.kozpont@gmail.com                                          weboldal: http://zengovidekkozpont.hu/

Rejtvény

Ezt a feladatot Einstein írta. Azt mondta, hogy az emberek 98%-a nem tudja megoldani. Te a 2%-ban 
vagy? 
Tények: 
- 5 ház van, különböző színűek. 
- Minden házban él egy-egy ember, mindegyik más nemzetiségű. 
- Az öt tulajdonos különböző italokat fogyaszt, különféle cigit szív és más-más állatot tart. 
1. A brit a piros házban lakik. 
2. A svéd kutyát tart. 
3. A dán teát iszik. 
4. A zöld ház a fehér ház bal oldalán van. 
5. A zöld ház tulajdonosa kávét iszik. 
6. Az a személy, aki Pall Mall-t szív, madarat tart. 
7. A sárga ház tulajdonosa Dunhill-t szív. 
8. Az az ember, aki a középső házban lakik, tejet iszik. 
9. A norvég az első házban lakik. 
10. Az ember, aki Blend cigit szív, amellett lakik, aki macskát tart. 
11. Az az ember, aki lovat tart, amellett lakik, aki Dunhill cigit szív. 
12. A tulaj, aki Blue Mastert szív, sört iszik. 
13. A német Prince-t szív. 
14. A norvég a kék ház mellett lakik. 
15. Az ember, aki Blend-et szív, a vizet ivó ember szomszédja.

Kérdés: milyen nemzetiségű tart halat? Megfejtések jöhetnek a Martonfa csoport facebook oldalára.
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