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A helyi nyugdíjas klub 1980. február 28-án alakult Tóth Imre tanár úr kezdeményezésére.
1983-ben a klubtagság Dobos Károlyt választja elnökké. A megalakításának célja, hogy
összefogja a településen élő nyugdíjasokat. A klub kezdeményezésére, lakossági
hozzájárulással létre hozzák az „Emlékezés Terét” 1989-ben. Kirándulásokat, országjárásokat
szerveztek. E klub példáját követve alakultak sorra a Fejér-megyében lévő klubok. A mai
Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetség bölcsőjét a martonvásáriak ringatták
Martonvásárról ki indulva, Dobos Károly és Üszögi Bleier Jenő szervezte a Ny.O.Sz.
létrejöttét. 1992-ben a klubtagok és Ambrus István részvettek a Bajcsy-Zs utcai fásításban.
1993. decemberben elhunyt Dobos Károly után Dr Grimm Lóránd úr vezeti a klubot, ezen idő
alatt veszi fel a klub a „Dobos Károly” nevet. Ekkor szorgalmazza a falu szépítő programot,
ezen belül a kert barátok körének működését, Dr Grimm Lóránd úr.
1980-tol. 2000.-ig számos előadó lett meg híva a kertészeti egyetemről, valamint az
Érd-Elvira majorból, és az Európa hírű rózsanemesítő Dr. Márk Gergely úrat is. 2000 év
tavaszán Dr. Janky Ferenc tanár úr közösen Ambrus Istvánnal megalakítják a kertbarátok
körét. Borostyán Mátyást választják meg elnöknek.
1994. február 10.-én Ambrus Istvánt klub elnök helyettesnek választják meg. A
tagsággal közösen, Dr Grimm Lóránt kezdeményezésére részt vesznek az Izraelita temető
rendbehozatalán és fásításán. 1995. február, 16-án választják meg Ambrus István Lászlót
nyugdíjas klub elnökének. Az új elnök Bíróságon bejegyezteti, a klubot Megalakítja a klub
énekkarát, Zsubori Ildikó énektanár vezetésével. Az énekkar KOTA országos felmérőn
„bronz” minősítést kapott. 1998. január, 01-től a klub teljes neve „Martonvásári Nyugdíjasok
Közhasznú szervezete”.
Az idevonatkozó törvénynek megfelelően a szervezet tevékenysége:, szociális(1),
családsegítés(2), időskorúak gondozása(3), kulturális tevékenység(5), környezetvédelem(9),
esélyegyenlőség elősegítése(11), polgári jogok védelme(12), euro-atlanti integráció
elősegítése(19). A szolgáltatásait a klubtagokon kívül bár ki igénybe veheti kérelem alapján.
1991-óta a „Martonvásári-Napok”-nyitó akkordjaként Országos Nyugdíjas találkozót szervez
a Néhai Horváth Ottó polgármester kezdeményezésére. 1995-től az új elnök veszi át a
szervezési feladatokat.
1995 évben az új elnök rovatot kért a helyi lapban a „FORUM_MARTINI”-ban. 10-20%os kedvezményes vásárlási napokat, sikerült megszervezni a helyi vállalkozó kereskedőkkel.
Ebben az évben rendezte meg az önkormányzat a klub közreműködésével a negyedik
Országos Nyugdíjas találkozót. Ebben az évben négy alkalommal tartottunk közös névnapot.
Az Önkormányzattól, valamint a testülettől megkaptuk a Hősök napja, és az Aradi vértanúk
megemlékezésének rendezés jogát. Nálunk ültette el Göncz Árpád köztársasági elnök úr az
„Ültess 1100 fát” mozgalom első fáját, mely ültetésének 10. évfordulóját, 2005 november

-211-én emléktábla leleplezésével kívánunk köszönteni. Számos helyen voltunk kirándulni,
többek között Ópusztaszeren. Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a Táborfalvai és a
Kiskőrösi, Honvéd nyugállományú klubbal. Ettől az évtől kezdve éves munka és kulturális
terv alapján tevékenykedünk.
1996 évben a számos kiránduláson túl, különböző előadásokon vettünk részt, melyre
előadókat hívtunk a kertészti egyetemről. Vendégül láttuk a Romániai Mezőkölpény település
küldöttségét. Minden évben megemlékezünk a nőnapról, valamint az anyák napjáról.
Bevezettük az apák köszöntését.
1999-ben felvettük a kapcsolatot a Romániai Nagybányán működő „Teleki Blanka
nyugdíjas klubbal, a Határon-túli Magyarok Hivatalának Elnökének, Dr Szabó Tibor elnök úr,
segítségével. A klubbal kulturális együttműködési szerződést írtunk alá. Azóta rendszeres a
kölcsönös látogatás egy-egy kisebb csoporttal. Számos a településünkön és a környező
falvakban élő nyugdíjas társnak intéztünk méltányossági nyugdíj előre sorolást, valamint
gyógyszer költség hozzájárulást és korházi ápolás utáni segélyt. Sőt más megyékből is
fordultak hozzánk segítségért. /Békés, Csongrád, Bács-Kiskun, Heves, Baranya, Veszprém,
Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar-megyékből. E segítség nyújtás eredményeként átlagban 900,Ft emelést kaptak a előresorolást kérő nyugdíjas társaink. Egészségbiztosítási megyei
pénztárak 9.000,- 19.000,- Ft összeg határok között nyújtottak támogatást nyugdíjas
társainknak, az Országos nyugdíjas találkozónak köszönhetően. Településünkön élő nyugdíjas
társaink, összességében évi átlagban mintegy 1.5 millió forinttal több nyugellátáshoz jutottak.
1998 évtől már fogadhattuk az adózó polgárok rendelkezése alapján az 1-%-ot 30.00060.000,-Ft összegek között. Kirándulásaink során voltunk Romániában és Szlovákiában.
Sajnos nagyobb lélegzetű kirándulást nem lehet szervezni a drága busz költségek miatt. Egykét tagunk viszont megengedhette magának, hogy más kiránduló csoporthoz csatlakozzon, és
nagyobb léptékű kiránduláson vegyen részt. /Horvátország, Olaszország, Spanyolország,
Görögország stb./
2000 évben ünnepélyessé tettük az „Emlékezés” napját, melyen az első Díszpolgárról,
,/Dr Grimm Lóránt / a klub névadójáról Dobos Károly/, az első szabadon választott
polgármesterről, /Horváth Ottó/ az 1980-óta örökre eltávozott klubtársainkról, (84 fő)
valamint 1770-óta meghalt tanítóinkról emlékezünk meg. 1988-ban a klub kezdeményezésére,
létrejött a település központjában az „Emlékezés tere” melyet mi gondozunk. Két klubtagunk,
valamint a nyugdíjasklubunk, a klub fennállásának 20. évfordulójára miniszteri elismerő
oklevelet kapott, /az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztertől/. A klub 2000 évben
megkapta a „Martonvásárért-Díjat”a Nagybányai „Teleki Blanka” nyugdíjas klub javaslatára.
2003 évben pedig az elnök munkáját ismerték el ezzel a díjjal. Ebben az évben egy sikeres
pályázat révén nyugdíjasaink megismerkedhettek a számítógép rejtelmeivel, az Idősügyi
Tanács titkára Dr Hegyesiné Orsós Éva úrasszony közreműködésével. Elnökünk Ambrus
István László 2005 január 22-én a kultúra napján átvehette a Magyar kultúra lovagja címet.
2003-2004 évben a klub kezdeményezésére létrejött a Közép-Dunántúli Nyugdíjasok
Regionális találkozója. A klub szervezésében történik a régió nyugdíjas szövetségének
szervezése, létrehozása is, amely 2004 május 15-én megtörtént Csopakon. 2005 évben
rendezzük meg 15. alkalommal az Országos Nyugdíjas Találkozót, valamint 3. alkalommal a
Közép-Dunántúli nyugdíjasok regionális találkozóját. 2007-ben közbe szolt a politika,
Elnökűnk lemondott és a klub kimondta feloszlatását.
Martonvásár 2007
A klub elnöksége

-3Ez volt az előzmény:

Folytatásként,:
A Martonvásári nyugdíjasok továbbra is megtartották a kétheti összejövetelüket:
Bejegyzés nélkül tevékenykedtek, Bosnyák János vezetésével. Meg próbálták bejegyeztetni a
Bíróságon „Kéknefelejcs” néven, de két év is kevés volt a procedúrához. 2010-ben végleg
felhagytak a próbálkozással. A kormányváltás után, nem volt hiányérzet a nyugdíjasok iránt.
Végül a helyi nyugdíjasok egy csoportja meg elégelte, hogy nincs semmilyen nyugdíjas
közösségi élet. Dobos Lajos az előző „Dobos Károly” Nyugdíjas klub névadójának fia, meg
kereste Ambrus Istvánt, és felkérte, hogy szervezze újjá a csoportot. 2014.július 14.-én 14
fővel meg alakult a Martonvásári Városi Nyugdíjas klub. Ambrus István, Horváthné Dr
Porvay Judit ügyvéd segítségével elindította a bejegyzési kérelmet a Székesfehérvári
törvényszéken, amely 2015.05.20.-ával jogerőre emelkedett.
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