
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jubileum 

A köszöntőben már történt utalás arra, hogy 

mozgalmas évünk lesz 2015. A 2015-ös év alkalom 

arra, hogy ünnepeljünk, közösségünket megerősítsük, 

ugyanis 1000 évvel ezelőtt, 1015-ben történik először 

említés Martonfáról (akkor még Mortun), a pécsváradi 

pátság alapítólevelében, amely szerint Szent István 

királyunk ebben az évben adja oda a falut az 

apátságnak. Ez a föld, ahol most élünk, jóval 1015 

 

 

Tisztelt Martonfai Polgárok!

Mozgalmas év áll mögöttünk, és sok kihívás előttünk. 

Remélem, hogy az utóbbi idők fejlődése Önök számára is érzékelhető: 3 új buszváró, traktor+géppark, a teljesség 
igénye nélkül. A költségvetésben további megszorításokkal kell számolnunk, nekünk is meg kell tennünk, amit 
tudunk a működőképesség fenntartása 
támogatásból illetve a, szemétszállítási díjhoz való hozzájárulásból (ˇ~700 Ft/család/hó) kivonul az önkormányzat 
a 2015-ös évtől.  

December 9-én, kedden 17:30-től közmeghallgatást tartunk a 
szeretettel várunk. Szeretném, ha falunk jövője közös ügy lenne, amelyhez mindenki hozzátenné, amit tud!

Hosszú, fárasztó évet zárunk, kívánom mindenkinek, hogy szeretetben, nyugalomban töltse az ünnepe
sikerüljön feltöltődni, mert az erőnkre 2015

Bosnyák Attila András  

polgármester 

 

 

 

 

 

 

Faluhírek

A köszöntőben már történt utalás arra, hogy 

ös év alkalom 

arra, hogy ünnepeljünk, közösségünket megerősítsük, 

ben történik először 

említés Martonfáról (akkor még Mortun), a pécsváradi 

g alapítólevelében, amely szerint Szent István 

királyunk ebben az évben adja oda a falut az 

apátságnak. Ez a föld, ahol most élünk, jóval 1015 

előtt is lakott volt, már a bronzkorban, de írás ekkor 

emlékezik meg róla először.

Szeretnénk ezt az évet, kései 

emlékezetessé tenni, tisztelegni az elődök előtt, az ő 

küzdelmük előtt, amit a fennmaradásért vívtak. Az 

első rendezvényünk a jubileumi év megnyitása lesz, 

december 31-én, amelynek részleteiről a szokott 

csatornákon értesülni fognak, egyelőre fo

egyeztetések, a pezsgő már biztos! csg

Tisztelt Martonfai Polgárok! 

Mozgalmas év áll mögöttünk, és sok kihívás előttünk.  

Remélem, hogy az utóbbi idők fejlődése Önök számára is érzékelhető: 3 új buszváró, traktor+géppark, a teljesség 
igénye nélkül. A költségvetésben további megszorításokkal kell számolnunk, nekünk is meg kell tennünk, amit 
tudunk a működőképesség fenntartása érdekében. Helyi adókat emelni nem szándékozunk, de az utazási 
támogatásból illetve a, szemétszállítási díjhoz való hozzájárulásból (ˇ~700 Ft/család/hó) kivonul az önkormányzat 

től közmeghallgatást tartunk a Művelődési házban, melyre minden helyi lakost 
szeretettel várunk. Szeretném, ha falunk jövője közös ügy lenne, amelyhez mindenki hozzátenné, amit tud!

Hosszú, fárasztó évet zárunk, kívánom mindenkinek, hogy szeretetben, nyugalomban töltse az ünnepe
kerüljön feltöltődni, mert az erőnkre 2015-ben is szükségünk lesz. Áldott ünnepeket mindenkinek!
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Remélem, hogy az utóbbi idők fejlődése Önök számára is érzékelhető: 3 új buszváró, traktor+géppark, a teljesség 
igénye nélkül. A költségvetésben további megszorításokkal kell számolnunk, nekünk is meg kell tennünk, amit 
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támogatásból illetve a, szemétszállítási díjhoz való hozzájárulásból (ˇ~700 Ft/család/hó) kivonul az önkormányzat 

Művelődési házban, melyre minden helyi lakost 
szeretettel várunk. Szeretném, ha falunk jövője közös ügy lenne, amelyhez mindenki hozzátenné, amit tud!  

Hosszú, fárasztó évet zárunk, kívánom mindenkinek, hogy szeretetben, nyugalomban töltse az ünnepeket, 
ben is szükségünk lesz. Áldott ünnepeket mindenkinek! 



Összefoglaló a szövetkezet első 
szezonjáról 

Bizonyára sokakat érdekel, hogy zárta a szövetkezet az 
első szezonját. A szövetkezet februárban alakult, de 
fél hektár földet a focipálya mellett már ősszel 
felszántattunk. Mi, tagok bevetettük, és 
szabadidőnkben elkezdtük a föld megművelését. A sok 
együtt töltött óra alatt szépen összekovácsolódott a 
társaság. Mivel a szociális szövetkezet alapítás 
megegyezik a kormányzat akaratával, ezért szakmai 
támogatást kaptunk, illetve a Belügyminisztérium is 
támogatásra méltónak ítélte törekvéseinket, ezért 
július 21-től elindult a programunkra épített 
közmunka, amely 2015. március 1-től folytatódni fog. 
Ezen kívül első körben egy 15 milliós géptámogatást 
adott. Ebből vásárolta az önkormányzat a traktort és a 
hozzá való eszközöket. Nagyon fontos: ami 
támogatást kapunk, az az önkormányzaté, és azé is 
marad, de az önkormányzat nem kapná ezeket, ha 
nem lenne a szövetkezet! Ez a legfontosabb 
összefüggés. 

Ezt az első szezont egyfajta betanulásnak szántuk, 
egymás megismerésének szenteltük. Tudjuk azt is, 
hogy állami támogatás nélkül egyelőre életképtelenek 
vagyunk, de értelmes munkát tudunk adni azoknak, 
akiknek egyelőre nincs más lehetőségük. 

Célunk a szociális szövetkezeten keresztül a helyi 
foglalkoztatás bővítése, a lakosság jó minőségű, 
helyben termett, kedvező árú termékekkel való 
ellátása. A termékek körét fokozatosan bővíteni 
szeretnénk, nyitni kívánunk az állattenyésztés és a 
turizmus irányába. Ezek a tervek mind attól függnek, 
támogatásra találnak-e projektjeink. Folyamatosan 
figyeljük a pályázatokat, amin tudunk, indulunk. 
Programunknak köszönhetően mindenki dolgozhat, 
aki tud és szeretne. Mondhatják, hogy csak közmunka, 
de erre én azt mondom, jobb, mint a segély, a mi 
közmunkásaink értéket hoznak létre, és emellett az ő 
munkájuknak köszönhetően lakókörnyezetünk szép, 
rendezett. csg 
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Augusztus végén megtartottuk a már hagyományos 
cserebere börzét. A gyerekekkel festettünk lepedőre egy 
óriási feliratot, az hívogatta egész héten az embereket. 
Meg is volt az eredménye, mert soha nem látott 
mennyiségű ruha és érdeklődő lepte el a kultúrházat 
ezen a héten. Márciusban megismételjük! 

 

Szeptember 17-én megtartottuk vidékfejlesztési konferenciánkat, a 

visszajelzések szerint magas színvonalon. A vendégek el voltak 

ragadtatva falunktól, a vendégszeretetünktől, később a program 

minőségétől. Előző nap érkezett meg az új traktor, ez egy kis plusz 

lelkesedést hozott a napba. Sokat és sokan dolgoztunk a sikerért. A 

legjobb volt azt látni, ahogy az előkészületekben résztvevők egyre 

jobban magukénak érezték a rendezvényt, ahogy összemosolyogtunk, 

amikor láttuk, hogy minden rendben megy.  

Október 3-án falugyűlést tartottunk, ahol a választáson induló képviselő jelöltek elmondhatták terveiket, illetve a 

leköszönő képviselők beszámolhattak tevékenységükről. A rendezvényen több mint 30-an vettünk részt, az 

érdeklődőknek lehetőségük volt feltenni kérdéseiket. 

Október 10-én véradással egybekötött egészségdélutánt 

szerveztünk, ami nagyon jó hangulatúra sikeredett. A véradással 

párhuzamosan szűrések, újraélesztési és elsősegély bemutató, 

ételkóstoló várták a vendégeket.  

 



Interjú Sziklai Zoltánnal 

Véletlenül jutott a fülembe, hogy Sziklai Zoltán aznap 71. alkalommal adott vért. Kikerekedett a szemem, és 
elhatároztam, hogy körbejárom azt a témát. 

Időpontot egyeztettünk, és Zoli mesélt a véradással kapcsolatos motivációjáról, élményeiről: 

“1971-ben adtam először vért, az akkori munkahelyem szervezte, ez afféle szocialista brigádverseny volt. 
Szabadnapot is kaptunk érte. 1975-ben a szüleimet súlyos baleset érte, megható volt látni, hogy mindkettőjük 
munkahelyéről milyen sokan adtak vért, hogy segítsenek rajtuk. Bár az életüket sajnos nem tudták megmenteni, én 
akkor elhatároztam, hogy ezután amikor csak tudok, el fogok menni vért adni. Jó érzés volt tudni, hogy 
véradásommal 3 ember életét menthetem meg, ezen kívül a véradás rutinvizsgálatai miatt folyamatosan tájékozott 
vagyok az egészségi állapotomról. Néhány év aktív véradás után megfigyeltem, hogy jól érzem magam, 
megkönnyebbülök véradás után. Mikor ennek okára rákérdeztem a doktornőnél, azt mondta, hogy a középkorú 
férfiaknak besűrűsödik a vére, a véradástól felfrissülnek, megkönnyebbülnek, ez a magyarázata. Aki rendszeresen 
vért ad, annak nincs szüksége vérhígítóra. Hát ezért jöttem most is az első szóra, és jönni fogok, ahányszor csak lesz! 
A két fiam is rendszeres véradó, így ha az én családomon múlna, sose volna vérhiány!”  

Április 30-án, csütörtökön, a május1-i hosszú hétvége előtt újra megtartjuk a véradást, amelyre minden kedves és 
alkalmas donort szeretettel várunk! Aki túl fiatal, túl idős, túl könnyű vagy nem elég egészséges a véradáshoz, azt is 
szeretettel fogadjuk a kísérő programokra! csg 

Bosnyákné Osváth Henrietta rovata 

Tevékenységem bemutatása 

Szeptember elsejétől, mint kulturális 
közfoglalkoztatott vagyok jelen az önkormányzatnál, 
be szeretnék számolni a tevékenységemről. 
Feladatom: rendezvények, programok szervezése, 
lebonyolítása, helyi értékek feltárása, gondozása. Az 
elmúlt években közreműködtem a különböző 
események megszervezésében, most a Nemzeti 
Művelődési Intézet szakmai támogatásával, 
szervezettebben tudom tenni ezt. Az általam 
szervezett vagy az én közreműködésemmel 
lebonyolított programokról rendszeresen hírt adunk a 
facebook csoportban, de álljon itt néhány példa 
belőlük: cserebere börze, elektronikus hulladékgyűjtés 
az ovinak, vidékfejlesztési konferencia.  

Mostanra összeállt a Kreatív Kör rendje: minden 
páratlan hétfőn találkozunk, és felváltva sütünk, 
illetve alkotunk. Mi nagyon jól érezzük magunkat 
ezeken az alkalmakon, ha végzünk, egy jó 

beszélgetésre is mindig sor kerül, ezért arra buzdítok 
mindenkit, használja ki ezeket a lehetőségeket! 

November közepén megalakítottam a Helyi Értéktár 
Bizottságot, 5 fővel. 

Fő feladatunk a helyi értékek felkutatása, 
összegyűjtése valamint rendszerezése. 

Tagjai: Jómagam, Csémi Gabriella, Eigner Béláné, 
Schvábné Eigner Emőke, Osváth Dalma. Bár nincsenek 
hungarikumaink, de van, ami nekünk fontos (régi 
fényképek, tárgyak, újságcikkek stb.), és most 
lehetőségünk is van összegyűjteni. 

A temető feltérképezésével is elkészültem már. 
Megrajzoltam egy térképet a sírok elhelyezkedéséről. 
Vissza van még minden egyes sír lefotózása és annak 
rendszerezése, ezzel is segítve az önkormányzat 
munkáját.                                                                  boh 

 

Fontos információk: 

Idén mi is csatlakozunk a Cipősdoboz akcióhoz, december 6-ig várjuk a dobozokat! 

 
- a doboz alját és tetejét külön kell becsomagolni 
- rá kell írni, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánják 
- bátran tartalmazhat a doboz:  jó állapotban lévő játékokat, írószert, ruhaneműt, plüss 
játékot, könyvet, édességet….stb. 
- gyógyszert, romlandó élelmiszert ne tegyenek bele.  

Készítsenek minél többen, hiszen gondoljanak bele, mekkora örömet szerezhetnek egy 
cipős doboznyi szeretettel! boh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARÁCSONY 

Víg Karácsony!- Én szeretlek téged! 

Régmúlt ünnepek, hol nem volt, 

mesebeli hófödte kis falunk, 

Jézuskát váró boldog pillanatunk. 

Emlékét óvom, szívemben őrzöm, míg élek. 

 
A szeretet parazsa szunnyad a lelkemben, 
egy ágacska elég, hogy újból és újból  
lángot vessen. 
Kalács, fahéjas narancs illata átjárja otthonunk,
ünnepi ebédet készítünk, szeretünk és ajándékozunk.
 
Örökre fáj, úgy hiányzik egy gyermeki simogatás!!
 
Száműzte a Tél a havat, 
a Szent esték sorjában feketék, 
innen lentről,vagy odafentről, 
össze-vissza irányítják az  
esztendő nyikorgó kerekét. 
 
Majd meglep minket sűrűn eső puha hóval, 
meglódítja égi függönyét a feltámadó szél, 
perdülsz-fordulsz, beleszédülsz, ahogy nézel felfelé.
Betakarja a háztetőket, bokrot, járdaszélet, útpadkát,
délután már HÓbekecsben álldogál a piros tulipán.

Idén először indult el a Zöldhulladék járat

Martonfán. Mint már többször hangsúlyoztuk
traktor az önkormányzaté, a lakosságot is
szeretné.  

Jövőre is tervezzük, idejében hírt adunk róla 
facebookon és plakátokon!  

Újra a templomról… 

Kérek mindenkit, fogjunk össze és ne hagyjuk a templomunkat
hatosról is a templom tornyát pillanthatjuk meg először, illetve a bejáró buszok is előtte fordulnak meg, mennyivel 
szebb képet mutatna, ha szépen fel lenne újítva!
be az egyházi hozzájárulásokat, ez évi 4000 forint/fő.

Ezt két részletben is be lehet fizetni, hogy senki számára ne legyen megterhelő.

Akinek módjában áll, adományozzon! Bizonyítsuk be, hogy képesek vagyunk 

Tóth Sándornénak (Panni néninek) pedig 
templom rendben tartásában! boh 

 

Néhány szabályra szeretnénk 
felhívni a figyelmüket: 

-Hétfőtől-csütörtökig lehet csak avart égetni!

-Kutya tulajdonosok közterületen az eb ürülékét 
takarítsák fel! 

-Illetve mindenki tartsa kutyáját a saját portáján 
belül, mert az éjszaka megszökő kutyák zavarják a
lakók nyugalmát. 
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Zöldhulladék járat 
Martonfán. Mint már többször hangsúlyoztuk, a 
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k össze és ne hagyjuk a templomunkat összedűlni! Ez a templom a mi „emblémánk”, a
hatosról is a templom tornyát pillanthatjuk meg először, illetve a bejáró buszok is előtte fordulnak meg, mennyivel 

atna, ha szépen fel lenne újítva! Az apát úr megbízott engem, hogy ettől az évtől kezdve én szedjem 
ásokat, ez évi 4000 forint/fő. 

zt két részletben is be lehet fizetni, hogy senki számára ne legyen megterhelő. 

adományozzon! Bizonyítsuk be, hogy képesek vagyunk összefogni egy jó ügy érdekében!

Tóth Sándornénak (Panni néninek) pedig külön szeretném megköszönni, hogy minden két hétben segít nekem a 

December 6-án, szombaton 
tartunk a Kultúrházban reggel 10
karácsonyváró együttlétet tervezünk, 
beigli, forralt bor illata száll, együtt vagyunk,  és 
mindennek betetőzéseképpen délután a Mikulás is 
megérkezik.  

December 9-én, kedden 17:30
tartunk a Kultúrházban. Ez egy nyilvános testületi ülés, 
ahol az állampolgárok kérdéseket tehetnek fel, 
véleményt mondhatnak. 
hozzanak magukkal régi fényképeket, a program ideje 
alatt beszkenneljük, hogy meglegyen a számítógépen, és 
még aznap visszaadjuk! Szeretnénk összegyűjteni, 
megőrizni! Köszönjük, előre is!

szabályra szeretnénk 

csütörtökig lehet csak avart égetni! 

Kutya tulajdonosok közterületen az eb ürülékét 

Illetve mindenki tartsa kutyáját a saját portáján 
, mert az éjszaka megszökő kutyák zavarják a 
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Ez a templom a mi „emblémánk”, a 
hatosról is a templom tornyát pillanthatjuk meg először, illetve a bejáró buszok is előtte fordulnak meg, mennyivel 

Az apát úr megbízott engem, hogy ettől az évtől kezdve én szedjem 

összefogni egy jó ügy érdekében! 

külön szeretném megköszönni, hogy minden két hétben segít nekem a 

án, szombaton Mikulásváró családi napot 
tartunk a Kultúrházban reggel 10-től! Hangulatos 
karácsonyváró együttlétet tervezünk, égnek a mécsesek, 
beigli, forralt bor illata száll, együtt vagyunk,  és 
mindennek betetőzéseképpen délután a Mikulás is 

én, kedden 17:30-tól Közmeghallgatást 
tartunk a Kultúrházban. Ez egy nyilvános testületi ülés, 

árok kérdéseket tehetnek fel, 
véleményt mondhatnak. Kérjük, a rendezvényre 
hozzanak magukkal régi fényképeket, a program ideje 
alatt beszkenneljük, hogy meglegyen a számítógépen, és 
még aznap visszaadjuk! Szeretnénk összegyűjteni, 

re is! 
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