2013. január-szeptember

Kedves Martonfai Lakosok!

Újra Könyvtár!

A Martonfai Önkormányzat hírlevelét tartják a
kezükben. Ezen túl minden negyedévben beszámolunk
munkáinkról, előrehaladásunkról és a közeljövőben
aktuális pályázatokról, felhívásokról, rendezvényekről.
Reméljük, ezzel a kiadvánnyal segítjük az információk
mielőbbi eljutását otthonukba. Minden fontos
dokumentumot, rendeletet megtalálnak a www.
martonfa.hu
weboldalon.
Facebook
oldalunk
elérhetősége: www.facebook.hu/Martonfa

A könyvtár látogatható hétfőn és kedden
17:00-20:00 óráig. Könyvtáros Csémi Gabriella.
Az új könyvtárhelyiség átadásra került
szeptember 23-tól. (A bejárattól nem balra,
hanem jobbra kell fordulni ) Új könyvekkel és
folyóiratokkal bővült kínálatunk. Igény esetén
lehet rendelést is leadni könyvekre. A Facebook
oldalunkon naprakészen informálunk mindenkit
az aktuális újdonságokról.

Jó olvasást kíván a Martonfai Önkormányzat
Megtakarítások a falunak
A biztosítások és internetes szerződések újrakötésével falunk kedvezőbb szolgáltatási díjakhoz jutott, ezáltal
100.000 Ft a megtakarítás összege. Személyi juttatásokból 800.000 Ft-ot, a 22:30-as busz menetrend szerint
jár
be,
ebből
éves
szinten
200.000
Ft
megtakarításunk
származik.
A
HEP elkészítése 150.000 Ft megtakarítást jelentett azáltal, hogy önkormányzaton belül készítettük el. A
könyvtár fenntartása eddig több mint 600 000 Ft-jába került a falunak. Most megoldjuk nulla forintból! A
szociális otthon és az üres telkek haszonbérletéből, ami eddig 0 forint bevételt hozott, most éves szinten
85.000 Ft bevételt termelt falunknak. Bővebben beszámolunk a közmeghallgatáson ezekről a témákról.
22:30-as busz
A 22:30-kor Pécsről induló martonfai betéréssel
közlekedő autóbusz eddig költségtérítéses volt. Ezen
járat havi költsége 17.175 Ft 2008 szeptembere óta.
Emiatt levelet írtunk a Pannon Volán Zrt. forgalmi
üzemvezetőjének, hogy engedélyezzék, hogy
menetrendszerinti
buszként
szerepeljen
a
menetrendben. Ennek a kérelemnek a hatására
augusztus 1-től a Pannon Volánnak nem kell
fizetnünk ezért a járatért. Ez éves szinten 206.105 Ft
megtakarítást jelent községünk számára. Az 5 év alatt
1.030.525 Ft-jába került ez a buszjárat a falunak.

Lomtalanítás lesz!
A 2013 évi lomtalanítás október 18-án esedékes.
Kérünk mindenkit, hogy amire a háztartásban nincs
már szükség, és nem veszélyes hulladék (nem lehet
kitenni: festék, ipari hulladék, állattetem stb..) azt
még előtte való nap este készítsék ki a házak elé.
Temető feletti terület megvétele
Az Önkormányzat megvásárolta a 9/6. hrsz-ú 3300
m2-es belterületet (nagyárok mellett) 200.000 Ft-ért.
Itt alakította ki az új komposztálót. A közmunkások
már megkezdték a terület megtisztítását.

Közmunka projektek
A közmunka programnak köszönhetően sok olyan munkát sikerült elvégezni, amelyeket anyagi források híján
önerőből nem tudtunk volna megoldani. Ilyen a belvízelvezetés, a mezőgazdasági utak megjavítása, kitisztítása,
a hulladéklerakók megtisztítása. Amióta ezek a munkálatok folynak, azóta a Szabadság utca nem változott
sártengerré esőzések után, a földet, szőlőt művelőknek is szembetűnik, mennyivel jobban tudják használni az
utakat. Tudjuk, hogy a közmunka program nem tökéletes, de kétségtelen előnyei vannak, mindemellett
keresetet biztosít olyan embereknek, akiknek pillanatnyilag nincs más lehetőségük.
pályázatot
adtunk
be
AzLEADER
Önkormányzat
önrész
biztosításával
is elősegíti a közmunka
projektek
teljesítését, a megvalósítás során
Buszmegállók
felújítása
ütköztünk nem egy olyan akadályba, aminek elhárítása, és a munka folytatása milliós többletköltséget jelentett
Ezen a nyáron pályáztunk a Zengő-Duna LEADER
felújításra kerül a buszfordulóban lévő
az Önkormányzatnak, a nem kellőképpen átgondolt tavalyiOktóberben
pályázat miatt.
Helyi Akciócsoport Településkép és lakossági
buszmegálló járdaszigete. Kijelölt felszállóhely lesz a
közérzet javítása pályázaton egy nagyteljesítményű
templom előtti járda. A munkálatok körülbelül 10
fűnyírótraktorra, amely a hó tolásban is nagy
napot vesznek igénybe. A helyzetre való tekintettel
segítséget jelent 1.000.000 Ft + ÁFA-ért és egy Stihl
szíves türelmüket kérjük. Ezen kívül tervezzük a 6-os
fűkaszára. Pályázatunkat elbírálták, befogadták, az
buszmegálló (Pécs felöli oldal) újjáépítését. Mivel
eredményt szeptember hónap folyamán várjuk és
megrogyott és elég rossz állapotban van, ezért
nagy valószínűséggel el is nyerünk.
lebontása és újjáépítése szükséges. Az új buszmegálló
tervei már készen vannak. A munkálatok
Ezzel kapcsolatos hír, hogy 2013. július 1-e után
megkezdésnek pontos dátumai a hirdetőtáblákon
csak az a település vehet igénybe pályázati
feltüntetésre kerülnek.
támogatást,
amely
rendelkezik
Helyi
Esélyegyenlőségi Programmal. Megkerestünk egy
esélyegyenlőségi szakértő tanácsadó céget,
árajánlatot kértünk rá, 120 000 Ft+áfáért vállalták
volna.
További
keresés
eredményeképpen
megoldottuk házon belül, Eigner Róbert és Csémi
Gabriella elkészítette úgy, hogy a falunak nem
került pénzébe.
Látványterv: Marton Xénia
Szociális fát lehet igényelni
Értesítjük Önöket, hogy a szociálisan rászorulók
tűzifát
igényelhetnek
a
közmunkaprogram
ároktisztítása és mezőgazdasági útkarbantartása
során keletkezett fából. A kérelemhez nyomtatványt
az Önkormányzatnál lehet kérni, mellékelni kell az
igénylő személyi igazolványának, lakcímkártyájának
másolatát, és az egy lakcímen élők kereseti
igazolásait. Leadási határidő: szeptember 27.

Elkészültek az új Önkormányzati irodahelyiségek
A téli értékteremtő közmunka projekt keretében
elkészült a polgármesteri irodahelyiség és a könyvtár
a volt ifjúsági klub helyén. Irodabútorokkal szereltük
fel. Az eddigi helyiség megmarad eredeti
funkciójában társalgóként, ezzel a bővüléssel
rendezettebb körülmények között tudunk az Önök és
az idelátogatók rendelkezésére állni.

Koch Boldizsár ajándékozása

Komposztáló értékesítése

Koch
Boldizsár
odaajándékozta
az
Önkormányzatnak a 02/3. hrsz-ú területét, mely
685 m2-t foglal magába. Ez a rész hozzá lett
csatolva
a
gázcseretelepből
átalakított
gépállomáshoz. A terület be lett kerítve és a
kitermelt fáknak a tárolását itt oldottuk meg.

A komposztáló 2013.09.05-én a 74/2 hrsz. beépítetlen
terület értékesítésre került. A vevő Dobos Roland. A
komposztáló ezért át lett helyezve az újonnan
megvásárolt 9/6. hrsz-ú területre. Ezért megkérünk
minden kedves lakost, hogy a zöldhulladékot az újonnan
kialakított hulladéklerakó helyre szállítsák.

Szociális szövetkezet létrehozása

Egyesületalapítás

Településünk még ez év hátralevő részében a Martonfa
Szociális Szövetkezetet szándékozik megalapítani.

Néhány aktív polgár felvetette, hogy
Martonfának is kellene egy faluszépítő
egyesületet
alapítania.
Egyesületként
jobban elérhetők a pályázati támogatások.
Az egyesület célja elsősorban a települési
közérzet
javítása
faluszépítéssel,
rendezvények szervezésével, és egyéb, ezzel
kapcsolatos tevékenységekkel. Kérjük, aki
szeretne csatlakozni, jelezze Csémi Gabinak!

A szociális szövetkezetet, mint gazdálkodási formát a
hátrányos munkaerőpiaci helyzetű térségek és
munkavállalók helyzetbe hozása céljából hozták létre a
törvényhozók. Ennek keretében az önkormányzat mintegy
közel fél hektáros földjén a jövő év tavaszától
növénytermesztésbe kezdünk a focipálya melletti 3 telken.
A tevékenységi kör szándékaink szerint az évek során
bővülni
fog
fóliasátras
növénytermesztéssel,
feldolgozással, állattenyésztéssel. Ezzel a formával munkát
szeretnénk adni fenntartható és értékteremtő módon
azoknak, akik dolgozni akarnak, de nincs lehetőségük
elhelyezkedni. Várjuk a szociális szövetkezetbe belépni
szándékozók és érdeklődők jelentkezését. További
információkért keressék Csémi Gabriellát.

Azzal a kéréssel fordulunk a külterületi
utak használóihoz, hogy esős, sáros időben
lehetőleg ne használják az utakat, mert
mély
kátyúk
keletkeznek,
és
az
Önkormányzatnak több százezer Ft-os
költséget jelent évente a javítása.

Székely zászló és Nagymagyarország tábla
Falubelink Erdélyből hozott egy székely zászlót. Szerette volna, hogy a Polgármesteri Hivatalra legyen
kifüggesztve a magyar zászló mellé. A képviselőtestület szavazásra bocsátotta és megszavazták a
kihelyezését. A Nagymagyarország jelkép jelentése: azzal hogy valaki felvállalja ezt a jelképet,
mindösszesen annyit árul el magáról, hogy büszke a történelmünkre és érzékeny az elszakított
nemzetrészeken élő testvéreink helyzetére, az átlagosnál szolidárisabb velük.
Várható programok idén

III. Ifjúsági fesztivál és Gyermeknap

- Közmeghallgatás december 13-án 17:00
órától a Kultúrházban

Sokan eljöttek. A programok jók voltak, még volt
tűzoltóautó és légvár is. Az idő is kedvezett. A programok
között volt egészségfelmérés, kézművesség, horgászat,
arcfestés, lovagoltatás a Lóbarátok Egyesülete jóvoltából,
közös főzés, melyet támogatott a Karasica Völgye
Vadásztársaság. Eigner Panni néni irányításával pörkölt főtt
az üstben. Tóth Ferenc meglepett bennünket jégkrémmel
és a Tóth Pannika néni finom lángost sütött.

- Mikulásváró nap kicsiknek, nagyoknak
december 7-én, szombaton (a részletes
programot kifüggesztjük a szokott helyeken)
- November második felében, az egyik
szombaton a könyvtár szervezésében
Stubendek -Katalin és Götz Attila műsorára
hívjuk Önöket. A két pécsi színész népszerű
musical és operett dalokat ad elő. A pontos
napot és órát október 15 után tudja
megmondani a programszervező, a színházi
fellépéseik függvényében. Belépés ingyenes!
Írta és szerkesztette:
Seszták Zsuzsanna, Csémi Gabriella
A következő lap megjelenik: 2014. január

Délután a kultúrház előtt hip-hop táncbemutató és rock
koncertek szórakoztattak bennünket. A fiuk egyenesen
Fishing on Orfűről jöttek és olyan koncertet adtak 20
embernek mintha több százan lettek volna ott. Köszönet
érte! Jövőre gyertek el többen, mert érdemes!!! A Fesztivált
Disco zárta. A szervezésben többek mellett sokat dolgozott
az Ifjúsági Önkormányzat és a Könyvtár. Külön köszönet a
közmunkások segítségéért a lebonyolításban.

Petőfi Sándor
ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN
UJRA
Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.
Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem.
Kedvesem, te űlj le mellém,
Űlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.
(Erdőd, 1848. november 17-30.)

Sherlock Holmes és dr. Watson túrázni mennek, felállítják a sátrukat,
és elalszanak. Néhány óra múlva Holmes felébreszti hűséges társát:
- Watson, nézzen fel az égre és mondja meg, mit lát!
- Millió csillagot látok.
- És mit mond ez önnek?
Watson eltöpreng egy darabig.
- Asztronómiai szempontból ez azt jelenti, hogy milliónyi galaxis
létezik, és potenciálisan milliárdnyi bolygó. Asztrológiailag ez azt
jelenti, hogy a Szaturnusz az Oroszlánban áll. Az idő tekintetében ez
azt jelenti, hogy körülbelül negyed négy van. Teológiai szempontból
ez a bizonyíték arra, hogy az Úr mindenható és hogy mi kicsinyek és
jelentéktelenek vagyunk. Meteorológiai nézőpontból ez arra enged
következtetni, hogy holnap gyönyörű napunk lesz. És Önnek mit
mond ez?
- Watson, maga idióta! Valaki ellopta a sátrunkat!

