Kedves Olvasó!
A legfontosabb és sokakat érintő változás most a
szociális rendszert érinti. Március 1-jével átalakul a
szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több
segélyezési forma megszűnik, átalakul, új elnevezést
kap vagy máshonnan lesz igényelhető, mint eddig. A
változtatások után szociális támogatásokat két helyről
kérhetnek majd az érintettek: egyrészt a járásoktól,
másrészt a helyi önkormányzatoktól.
A járási támogatásokat közvetlen állami
költségvetési forrásból fizetik majd ki az arra
jogosultaknak. Ebbe, a járási hivatalok által
nyújtott támogatási körbe tartozik a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht),
ami a korábbi szociális segélyt váltja fel, és
azoknak jár, akik nem tudnak részt venni a
közfoglalkoztatásban. A közfoglalkoztatásban dolgozók
nem kapnak fht-t, de amint kikerülnek onnan, a
támogatást újra folyósítják a számukra.
Járási támogatás lesz a jövőben a rendszeres szociális
segély
helyébe
lépő
egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás (46 600 forint), az
időskorúak járadéka (22 800 - 37 500 forint), az (alapés emelt összegű, valamint a kiemelt) ápolási díj (29
500, 44 250, 53 100) és az alanyi közgyógyellátás
(legfeljebb 12 ezer forint havonta). Az e
támogatásokhoz való jogosultságot a járási hatóságok
állapítják meg országosan egységes elvek alapján.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati
támogatási és segélyezési forma (lakásfenntartási
támogatás, adósságkezelési támogatás, méltányossági
ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, helyi segély)
megszűnik, és egységes elnevezést kap, melynek neve
települési támogatás.
A változtatásokkal a kormány célja az, hogy a rászorulók
átláthatóbb és igazságosabb keretek között
juthassanak hozzá az őket megillető támogatási
formákhoz. A kormány szerint a szociális
támogatásokra
fordított
állami
és
önkormányzati források együttes összege nem
fog csökkeni.
A települési támogatás igénylésének menete: a
segélykérelmet és annak mellékleteit a Közös
Hivatalba kell benyújtani, a kérelmekről a polgármester
egy személyben dönt, az igénylőnél a Családsegítő
Szolgálat által lefolytatott környezettanulmány után.
Mindenkinek fel szeretném hívni a figyelmét, ezeket a
változásokat, tiltásokat, tennivalókat (mint például az
avarégetés, eb regisztráció stb) nem az önkormányzat
találja ki. Jogalkotás szempontjából az önkormányzat a
legalsó helyen áll, minden rendeletének összhangban kell
állnia a törvényekkel, kormány- miniszteri rendeletekkel,
minden egyéb rendelkezéssel. Gyakorlatilag mi csak
végrehajtunk, amikor hírt adunk valami teendőről vagy
változásról, sok esetben tetemes bírság kifizetésétől
kíméljük meg Önöket az információinkkal!

Zöldhulladék járat
Lomtalanítás
Április 2-án újra zöldhulladék járatot
szervezünk! A zöldhulladékot szíveskedjenek
nyitott zsákban, a vesszőket összekötve kitenni
2-án reggel a házak elé, a traktor megy érte!

A szokásos tavaszi lomtalanítás idén április 24-én
pénteken lesz, használják ki a szokásos módon!

Mezőgazdasági hírek
Március 18-val elindult a 2015-ös mezőgazdasági
program. A szövetkezetnek és a mezőgazdasági
tevékenységünknek köszönhetően ebben az évben a
Belügyminisztérium a Köztársaság utca 26. alatti
épület megvásárlásában támogat bennünket, ahol
állattenyésztésbe kezdünk ősztől, az épületet felújítjuk
abban az ütemben, ahogy időnk, pénzünk engedi.
Szeretnénk a ház egy részét tájházként megtartani, a
többi részben termelő tevékenységet végezni. Ebben a
szezonban több mint 3 hektár földet fogunk
megművelni,
csemegekukoricát,
burgonyát,
takarmány kukoricát, epret és egyéb kerti növényeket,
és “beizzítjuk” a fóliasátrat is, ahol salátát,
kígyóuborkát,
paprikát,
paradicsomot
fogunk
termelni! Az árusítás mikéntjével kapcsolatban több
elképzelés van, köztük honlap, webáruház, piaci
árusítás, kipakolás a kultúrház udvarán, ezekről időben
értesíteni fogjuk a Kedves Közönséget.
Egy a lényeg: mindenkinek itt is fel szeretném hívni a
figyelmét arra, hogy idén is számíthatnak a helyben,
helyi munkaerő által termelt, jó minőségű, kedvező
árú termékeinkre! Ha el tudjuk adni a terményünket,
tudunk árbevételt produkálni, akkor ebben a

Új tűzrendelet - tilos lesz a szabadtéri
avarégetés
Március 5-én lépett hatályba az Országos Tűzvédelmi
Rendelet, mely kimondja, hogy a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos, az égetési tilalomra vonatkozó
rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a
szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják.
Ezen lépés előtérbe helyezheti a komposztálást, mely
kiemelt lehet a környezetvédelem szempontjából.
Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség ” a
kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen tudják,
hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre
és az emberi egészségre. Az értékes szerves-anyagból
az égetés során hamu keletkezik, mely csak
korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra, nagyobb

formában
továbbra
is
támogatásokat
kapunk, így a falu
vagyonának
gyarapodása
mellett ennek a
tízegynéhány
embernek
stabil
munkát
tud
biztosítani az önkormányzat, Martonfán nem lesz
olyan ember, aki dolgozni akar, de nem kap munkát.
Már a közmunkásokban is tudatosult, hogy –
„köszönhetően” a mai bérviszonyoknak- ha találnának
a városban munkát minimálbérért, a bejárási időt,
költséget számolva, nem járnának jobban, mint a helyi
közmunkával. Az önkormányzat azon lesz a
továbbiakban is, hogy a mezőgazdasági program
folyamatos fejlesztésével, szélesítésével fenntartható
legyen hosszú távon a foglalkoztatás.
A falu lakosságának pedig az az előnye származik
ebből, hogy helyben, kényelmesen, olcsón jut
megbízható eredetű, egészséges élelmiszerhez.
mennyiségben egyenesen
rombolja
a talaj
humuszkészletét. Ezzel szemben komposztáláskor
maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és
hasznos humusz keletkezik.
A humusz hosszú távon tárolja és a növények számára
könnyen felvehető formában adagolja azokat az
ásványi anyagokat, melyek a növekedéshez
szükségesek. De talán ennél is fontosabb, hogy a
tömegének sokszorosát kitevő víz megkötésére,
tárolására képes. A komposztálás során elkerüljük a
hatalmas légszennyezést, értékes humuszhoz, növényi
trágyához jutunk.
Mindössze néhány négyzetméter árnyékos helyre és
egy kis időre van szükségünk a kertben.
Aki nem szeretne komposztálni, annak rendelkezésére
áll a temető fölötti zöldhulladék lerakó hely, illetve
tavasszal és ősszel 1-1 napon a zöldhulladék járat!

Könyvtár
Összeállt a könyvtár rendje, minden hónap elején kreatív foglalkozás, és 2 hét múlva sütiklub Henivel. A facebookon
mindig hírt adunk róla, hogy konkrétan mit készítünk, mikor lesz, és utólag fényképeket is fel szoktunk tenni. Figyeljék
a facebookot, és jöjjenek!
Beneveztünk az Internet Fiestára, március 23-án honismereti totót tölthettek ki a gyerekek, másnapra, 24-re egy
vendégelőadót, egy kommunikációs szakembert hívtam, aki nem mellesleg a fiam, Farkas Máté, ő az internetről
mesélt érdekességeket kicsiknek, nagyoknak.
Az Internet Fiestára benevező könyvtárak ajándékokat kaptak, amelyeket a résztvevők között osztottunk szét.
A könyvtárba többen is hoztak könyveket, folyóiratokat, amelyeket itt is megköszönök , érdemes bejönni, valódi
kincseket lehet találni! A falu rendszeresen járatja a Szabad földet, a Praktikát, az Ötletmozaikot és a Good Food
magazint, könyvtári időben lehet őket olvasni! Mint a hirdetményekben láthatták, új könyvtárost kerestünk, és más
változások is lesznek, amelyekről a későbbiekben hírt adunk.

Beszámoló az eddigi programokról
A legutóbbi lapszám óta tartottunk 2 bált, Szilveszterkor és Nőnapon. Mindkét alkalommal a régi szép időket
halványan már idéző létszám jött el, reméljük, mindörökké a múlté már az itt lézengő 10-20 ember. Nagyon jó
hangulatúak voltak ezek az éjszakák, rengeteg körtánccal, a szilveszteri bált egy tűzijáték is megkoronázta, először a
falu történetében! Alakul újra egy kis közösség, aki jól akarja érezni magát egymás társaságában, akik felismerték,
hogy együtt lenni jobb, mint külön!
A tél múlását siettettük farsanggal február 7-én, megünnepeltük időseinket február 21-én. Mindkét rendezvényben a
gyerekeink nagy szerepet játszottak, nagyon aktívak, járnak a könyvtárba, szeretnek együtt lenni, alkotni. Ha
támogatjuk őket ebben, akkor megint felnőhet egy olyan összetartó fiatal csapat, mint ami az ezredfordulón volt.
Régóta terveztük, hogy egyszer kellene szappant csinálni megint. Sikerült zsírt szereznem ingyen, és a lányokkal
nekiveselkedtünk a mosószappan készítésnek. A mosószappan ugyanúgy készül, mint a kényeztető, mosakodós
szappan, csak más a zsiradékok összetétele, illatanyagok, színanyagok vannak hozzáadva. Ezen a délutánon a
résztvevők megtanulták az alapvető technológiát, tapasztalták, mire kell vigyázni, ezután akár otthon is
nekiállhatnak! Nagyon jó hangulatú délután volt, eredménye csaknem 30 kg mosószappan, amit április végétől
használni lehet!
Március közepén sor került a szokásos cserebere börzére, egyre jobban beépül a köztudatba ez az ingyenes
ruhaszerzési lehetőség. Sokan hoznak, ez is a közösség erősödését és a szolidaritást erősíti, amikor másokra is
gondolunk, nem csak magunkra.

Véradás
2015. április 30-án, a május 1-i hosszú hétvége előtti csütörtök délután 4 órától újra véradást tartunk.
Várjuk a véradókat, frissítőről, néhány finomságról az önkormányzat gondoskodik.
„Adj vért, ments meg 3 életet!”

Jubileumi naptár
Mint már a múlt számban volt róla szó, Martonfa nevét
először 1015-ben említették a pécsváradi apátság
alapítólevelében,
Mortun
néven.
A
pécsváradi
apátság
alapítólevele szerint I. István
király 1015-ben adta az
apátságnak. A pécsváradi
monostort a király gazdagon
ellátta földi javakkal. Az
1015-re
keltezett
(a
Vatikánban őrzött) oklevél
szerint 41 falu tette ki az
apátság birtokát, benne 1136
fős háznéppel. A települést az Árpád-kortól

folyamatosan magyarok lakták, egészen a mai napig.
A jubileumi év alkalmából megjelentettünk egy
emléknaptárt, amely egy
széles
körű
összefogás
eredményeként
született
meg, és amely - a
reakciókból
ítélve
megnyerte
az
önök
tetszését. Ezekkel az apró
gesztusokkal szeretné az
önkormányzat erősíteni a
településen
élők
összetartozását,
identitástudatát.

Falugondnoki szolgáltatások
Mint mindannyian tapasztalják, Eigner Robi mindenkinek elhozza a gyógyszerét, kisebb beszerzéseket is vállal. A
falugondnoki szolgálat a gondozottakért van elsősorban, minden más tevékenységet csak úgy vállalhat a
falugondnok, ha az nem veszélyezteti a feladatai maradéktalan teljesítését.
Ezért arra kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy kéréseivel beszerzési igényeivel kedden és pénteken keresse a Robit,
mert ezek azok a napok, amikor több dolgot is intéz Pécsváradon, a többi napon elsősorban helyben dolgozik.
Kérjük,
ezt vegyék
Kulturális
hírekfigyelembe, hogy jobban tudjunk gazdálkodni az időnkkel, erőforrásainkkal.

Kulturális hírek
Már a könyvtár kapcsán volt róla szó, hogy beállt egy kéthetenkénti programrend sütéssel és kreatív foglalkozással,
amit továbbra is tartani fogunk. Igyekszünk minél színesebb ötletekkel előállni, hónapról hónapra és egy kis élettel
megtölteni a kultúrházat.
2014. november 13-án megalakult Martonfán az Értéktár bizottság.
Tagjai: Csémi Gabriella, Eigner Béláné, Eigner Emőke, Osváth Dalma, Bosnyákné Osváth Henrietta.
Célunk értékeink megőrzése. Be szeretnénk rendezni egy faluszobát, ehhez régi tárgyakat, fényképeket gyűjtünk, és
hangfelvétel formájában is meg szeretnénk örökíteni a régóta itt lakók emlékeit, élményeit, gondolatait.
Ezúton szeretném értesíteni a lakosságot, hogy a 2014. évi egyházi hozzájárulásokkal elszámoltam az apátúrral.
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik befizették ezt az összeget, ezzel is támogatva a templomunkat. A 2015.
évi hozzájárulást szintén nálam (Bosnyákné Osváth Henriettánál) lehet majd
befizetni. (4000ft/fő/év!)
Minden fontosabb információt megtalálnak Martonfa facebook oldalán, látogassák
meg bátran! Aki szeretne benne lenni a csoportban, írjon üzenetet!
Minden Martonfai polgárnak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Rábai Gabriella
Mennyi tavasz még?
Újra feltámadt a Föld,
átaludta,kiheverte a fagyos telet,
a Nap 7marokkal szórja erdőre,
pázsitra,virágra a fényt és a meleget.
Zsong a természet!-Mégis magamtól kérdezem,
hány tavasz még az életem..?
Utamat járva,
mellettem szorosan sorban állva,
fátylukat néha felcsapja egy arra járó szellő,
óriás,mégis könnyedén-gyönyörű,
hófehér menyasszonyok akiket látok...,
vagy az Akácos utcában sétálok?
Cseresznyefák!Ágaik dús virágokkal,
mögöttük az égi kékség gyönyörű kontraszttal.
-Hát van ennél szebb?-Vetekedő buja esőerdő,
egzotikum sem érdemel több dicséretet.
Fülledt,kalandos nyári éjszakák.
Repedező föld fohásza egy felhőhöz száll,
éltető,sűrű gyöngyben hulló esőt kíván.
Lappangó ősz,gyötrődve megszüli a telet,
fehér bölcsőben ringatgatja,
testével takarja alattunk a nyugvó földet.
...Vajon mennyi tél még,amit úgy szeretek?...
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