BIATORBÁGYI KRÓNIKA

Ohmüllner Márton
A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség 2004 októberében
alapítványt hozott létre, melyet a Pest Megyei Bíróság bejegyzett.
Névadója Ohmüllner Márton, aki Torbágyon született 1897. október 16-án.
A háború kellõs közepén behívót kapott, a frontra, majd orosz
fogságba került. Habaronsz körül dolgozott a fogságban, és viselte
a fogsággal járó nehézségeket, szenvedéseket. 1918 végén enyhülés állt be a tábor életében, a rend és fegyelem meglazult. Egyik éjjel társaival megszöktek a táborból, és elindultak a nagy messzeségbõl hazafelé. Egy zsidó ember fogadta be õket, megvendégelte
és szállást adott nekik. Néhány nap múlva az orosz katonai parancsnokságtól úti okmányokat szerzett számukra, s így biztonságosan érkeztek haza.
1919 õszén már a budapesti Hittudományi Egyetemen találjuk
Márton atyát, mint boldog kispap. Kiváló tanárai voltak: Pataky,
Zubriczky, Trikál, Schütz, Mihályfy stb. Tanulmányait jeles eredménnyel végezte.
Székesfehérváron pappá szentelték 1923. június 25-én. Elsõ
szentmiséjét Torbágyon, 1923. július 1-jén celebrálta. Káplán volt
Budakeszin 1923–27-ig, majd Zsámbékon 1927–31-ig. Plébános
volt Vértesacsán 1931–34-ig, majd Pilisvörösvárott 1934–39-ig.
Szemináriumi lelkiigazgató Székesfehérvárott 1939–51-ig. Vértesbogláron plébános volt
1951–64-ig.
Papi életének fõ tevékenysége a gyóntatás volt.
Az ország minden részérõl
jöttek hozzá a hívek, hogy
mindig nyitott gyóntatószékében megtisztuljanak,
bajaikban vigaszt és eligazítást kapjanak. Szeretettel
fordult a szegények, a betegek és a bûnösök felé.
Erre tanította a székesfehérvári egyházmegye papságának nagy részét is.
Ohmüllner
Márton
mindenben Isten akaratát
kereste, és mindent az
örök élet szempontjából értékelt.
1964-ben nyugalomba vonult. Nyugdíjas éveibõl másfelet
Alsószentivánon töltött, a többit a székesfehérvári papi otthonban.
Márton atya ekkor is sokat dolgozott a lelkipásztori munkában, állandó fáradhatatlan gyóntató volt a Szemináriumi templomban.
A halál a budapesti Széher úti kórházban érte utol 1975. január
9-én. A lelkek szolgálatában megfáradt testét a székesfehérvári
Szemináriumi templom kriptájában helyezték örök nyugalomra
1975. január 16-án.
Búcsúszavaiban ezeket mondta: „A boldog papi élet alapja a
becsületes iparkodás az állandó kegyelmi állapotra, a keresztek
alázatos elfogadása és megszentelése, és az osztatlan beállítottság,
hogy az Urat akarom, és csak az Úrnak szent akaratát akarom jó- és
balsorsban egyaránt. Csak annak a papnak tanúságát fogadják el,
akinél a tanítás és az élet szent összhangban áll.”
Jézus és Mária Szíve iránti tiszteletnek buzgó apostola volt. Mindig szolgálatkész volt a lelkekért. Utolsó üzenete lelki öröksége:
„Számomra az élet Krisztus, a halál nyereség. Légy hûséges mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”
Hiszünk és bízunk abban, hogy Márton atya igazi papi életéért a
mennyei atyánál megkapta égi jutalmát.
Részlet az ez évben megjelenõ
Helytörténeti olvasókönyv II.,
Közterületeink és névadóik munkacímû kötet kéziratából
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Meghalt II. János Pál pápa

2005. április 2-án, 84 éves korában meghalt II. János Pál pápa. Az elmúlt években számos biatorbágyi csoport és magánember zarándokolt el a Vatikánba, hogy találkozzon a Szentatyával és áldását vehesse. Egyik ekkor készült kép újraközlésével emlékezünk meg róla. (A szerk.)

Tájékoztató

Változások a torbágyi temetõ
rendtartásában
A Torbágyi Katolikus Egyházközség tulajdonában lévõ temetõvel kapcsolatban az alábbi változások következtek be 2005. április
1-tõl kezdõdõen.
A temetõüzemeltetéssel kapcsolatban az egyházközség új szerzõdést kötött a korábban is ezen feladattal megbízott Iharos
Kft.-vel (Szarka Miklós ügyvezetõ). Ennek értelmében az üzemeltetéssel megbízott feladata a temetõ és létesítményeinek tisztán
tartása, az utak és a kerítés karbantartása, téli idõszakban
síkosságmentesítése, a fû rendszeres nyírása, valamint a „régi temetõ” és az újonnan létesített kálvária gondozása. Továbbra is az
üzemeltetõ szedi be a temetõben az egyéb vállalkozók által végzett
tevékenység után fizetendõ temetõfenntartási hozzájárulást.
A fenti dátummal hatályba lépõ jelentõs változás, hogy az egyházközség temetõgondnoki megbízást adott Nyíri Sándornak (Ferenc u. 33.) és Wágenszommer Istvánnak (Virág u. 7.). Az elõbbi
feladata és joga a sírhely kijelölése, a temetéskor fizetendõ temetõfejlesztési hozzájárulás beszedése, valamint a sírhelymegváltások
díjának beszedése nyugta ellenében. Utóbbi pedig gondoskodik a
temetõvel kapcsolatos minden technikai és mûszaki probléma
megoldásáról.
A sírhellyel kapcsolatban fizetendõ díjak:
Temetéskor fizetendõ temetõfejlesztési hozzájárulás: 10 000 Ft
Sírhelymegváltás 25 évre
Egyes sírhely: 17 000 Ft
Dupla sírhely: 30 000 Ft
Sírhelymegváltás 10 évre
Egyes sírhely: 8 000 Ft
Dupla sírhely: 15 000 Ft
Temetéssel kapcsolatos ügyekben Nyíri Sándor temetõgondnok Szarka Miklós temetkezési vállalkozóval együttmûködésben
áll a hozzátartozók rendelkezésére.
Sírhelymegváltás ügyében Nyíri Sándor a plébánián fogadóórát tart minden hónap 1. és 3. keddjén 15–17.30-ig, valamint 2.
szombatján 8.30–11 óráig.
Tekintettel az utóbbi évek sírhelymegváltással kapcsolatos nyilvántartási hiányosságaira, kérünk mindenkit, akinek hozzátartozója a torbágyi temetõben nyugszik, hogy az év folyamán egyeztetés
végett keresse fel Nyíri Sándor temetõgondnokot.
Bohn István adminisztrátor
Dr. Lehel István gondnokság elnöke

