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CIVIL NAP MARTINKÁN

A Martinkán működő civil szervezetek szeretettel hívják és vár-
ják Önt és családját a 2008. május 25-én (vasárnap) délután 13
és 18 óra között a Közösségi Ház udvarán megrendezendő

civil napra!

A PROGRAMOKBÓL:

-  Martinkai fúrt kutak nitrát-szennyezettségének mérése hozott vízminta 
alapján

-  Egészségügyi-sátor: vérnyomás-mérés, testtömeg-index mérés

-  Egész délután: kézműves-sátor a gyerekek számára

-  DVD - vetítés a Tiszta Udvar, Rendes Ház mozgalomról

Bezárásra kerülhet a martinkai iskola?!

2008. április 21-én rendkívüli testületi ülésre került sor, ahol kiderült: könnyen lehetséges, hogy bezárásra kerül a martinkai
iskola. Miután hírét vettük a dolognak, elmentünk a település jegyzőjéhez, ahol beletekintettünk az ülés jegyzőkönyvébe, hogy
kiderítsük, mi áll a dolog hátterében. Az alábbiakban az ott olvasottakból adunk rövid összefoglalót.
Az önkormányzat pályázatot kíván beadni az ún. önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatoknak kiírt pályázatra. Ha
a pályázat nyer, a település 50 millió forinthoz jut hozzá. Ugyanakkor a pályázat feltételeket is szab, és ennek az összevont
tanulócsoportok miatt a település nem tud megfelelni. A gond a martinkai iskolával és a sámsonkerti felső tagozattal van.
Amennyiben ezek a jelenlegi formában működnek tovább, úgy a település elesik az 50 millió forinttól.  A testületi ülésen el-
hangzott: a martinkai iskolát be kell zárni. Végül a testület 11 igen, 3 tartózkodás és 1 ellenszavazattal, úgy döntött, hogy
beadják a pályázatot, és megpróbálnak megoldást találni az ügyre.

A HÍR KAPCSÁN FELMERÜLT GONDOLATOKAT A 2. OLDALON OLVASHATHA!�



Ha szeretné, hogy a honlap fennmaradjon, illetve a Hírmondó a
késŐbbiekben is megjelenjen, kérjük, adója 1 %-ával támogassa

Alapítványunk tevékenységét!
Adószámunk: 18615551-1-16

www.martinkanet.hu

Tisztelt Martinkai Lakosok!

Örömünkre szolgál, hogy a Hírmondó előző számában megjelent felhívásunkra folyamatosan érkeznek a jelentkezési
lapok a „Tiszta udvar rendes ház” mozgalom benevezőitől. Az előző évi mozgalom sikerére és közkedveltségére utal,
hogy a beérkezett nevezési lapok között túlnyomó részt új jelentkezőket üdvözölhetünk. Várjuk továbbra is azokat a rend-
és kertbarátokat, akik szeretnének csatlakozni a résztvevőkhöz és ezzel hozzájárulni településünk szépüléséhez. Em-
lékeztetőül a tavalyi résztvevők rövid listája, akik részvételére idén is feltétlenül számítunk.  

Németh Attila                    Szondy u. 18.sz. 
Vékony Zoltán                     Fagyöngy u. 20.sz. 
Kiss János                          Darvas u. 5.sz. 
Müller Jenő                         Szondy u. 16.sz
Gyirgyó Lajosné                 Debreceni u. 96.sz. 
Lajterné Varga Magdolna   Fagyöngy u. 18.sz. 
Kiss-Tarsoly Gyula              Harmathi u. 6.sz. 
Bondárné Varga Sarolta     Homok u. 11.sz. 
Papp Gábor                        Homok u. 14.sz. 
Szekeres József                 Debreceni u. 84 sz. 
Golenya János                   Debreceni u. 86 sz. 
Danó Józsefné                   Darvas u. 6 sz. 
Harsányi László               Darvas u. 10 sz. 
Filep Sándor                    Vincellér u. 15 sz. 
Szarvas János                 Vincellér u. 23 sz. 

Nevezési lapokhoz az alábbi helyeken juthatnak hozzá:
Martinkai Hírmondó áprilisi száma 
Martinka Lakosokért Egyesület szervezőitől (Nagy István Diófa utca 56.)
Debreceni úti élelmiszerbolt  

A kitöltött nevezési lapokat az alábbi címek valamelyikére juttassák el részünkre:
Debreceni úti élelmiszerbolt vagy a Diófa utca 56 szám

“MARTINKA LAKOSOKÉRT” EGYESÜLET

Kocsárdi Emil                Homok u. 8 sz. 
Dombi Krisztián            Homok u. 1 sz. 
Szabó Tibor                   Homok u. 30 sz. 
Hőgye Péter                  Fagyöngy u. 12 sz. 
alsótagozatos iskola       Iskola u.13.sz. 
Vida Sándorné        Debreceni u. 24 sz. 
Pál László                    Darvas u. 14 sz. 
Rácz József                  Vincellér u. 28 sz. 
Biró László                  Sámsoni u. 39/A 
Galla József                Diófa u. 3 sz. 
Kozma Ferencné            Nyugati u. 12 sz. 
Laza Gyuláné                 Homok u. 12 sz. 
K. Nagy Tamás          Rigó u. 10 sz. 

Szubjektív gondolatok a martinkai iskola kapcsán
A fentiekben igyekeztem tárgyszerűen összefoglalni a tényeket, ha megengedik, most a véleményemet osztom meg Önökkel.
Először is elítélendő, hogy a kormányzat úgy szabja meg a pályázati feltételeket, hogy az a kistelepülések és a kisiskolák
bezárását eredményezi, de ez nem mentesíti a felelősség alól a helyi önkormányzatot. Miért van az, hogy az egész üggyel
a képviselőtestület és a részönkormányzat is a pályázat beadási határidejének napján szembesül?! Nem kellett volna ezt ko-
rábban átgondolni, és megoldást találni rá? Aggályos az is, hogy a szülők és a martinkaiak is csak szóbeszéd útján értesül-
nek a lehetséges iskolabezárásról, nincs tájékoztatás, nincs közös gondolkodás.
A város szorult helyzete abból adódik, hogy a 2008-as költségvetés tervezésekor ezt a pályázatot automatikusan beleillesztet-
ték a költségvetésbe, azaz úgy számoltak, mintha a pályázatot már meg is nyerték volna. A bajok éppen ebből származnak.
A város mostmár, év közepén nem tudná kezelni a plusz 50 milliós hiányt. A pályázatot beadták, most kétségbeesett gon-
dolkodás kezdődik, hogy hogyan lenne lehetséges a pályázati pénzt is megszerezni, és az iskolát is megtartani. Ugyanakkor,
úgy vélem, előbb kellett volna gondolkodnia az önkormányzatnak. Lassan a tanév véget ér, de a szülők még nemigen tudják,
mi is lesz szeptembertől. De a szülők és a diákok aggodalmán túl, van egy messzebbre mutató probléma is. Martinkát nem
leépíteni kellene, hanem fejleszteni, nem azon kellene gondolkodni, hogyan lehet megmenteni az iskolát, hanem azon, hogy
lehet orvosi rendelőt vagy bölcsődét nyitni, és az iskolát fejleszteni.
Természetesen vannak kényszerítő körülmények, a pénzhiány sok települést sújt. De az iskola sokkal többet ér egyszeri 50
millió forintnál. Martinka lehetséges fejlődésének alapja. Ahol egy iskola bezárásra kerül, ott később aligha nyílik újra.
Remélem a választott képviselőink már javában törik a fejüket a megoldáson. Ha megtalálják, és az iskola marad, akkor meg-
bocsátható a mostani aggodalmas helyzet, hiszen nincs könnyű helyzetben az ország sem. Ha nem, és az iskola bezárásra
kerül, akkor véleményem szerint alkalmatlanok arra a feladatra, amelyre választottuk őket.                                 SZUHI ATTILA



martinkaert.egalnet.hu

PÜNKÖSDI GONDOLATOK

A szív nyugtalansága az ember életének legborzasztóbb eseménye. Rengeteg emberi szívet
kerített már hatalmába a zavar. Természetesen ennek oka van. A szív nyugtalanságának mindig
van gyökere. Hogy ez az érzés oszoljon, ezért van Pünkösd.

Azok után, hogy a karácsonykor kapott atyai szeretet, majd a húsvétkor tapasztalt fiúi engedelmesség az
emberi bűn miatt látszólag teljesen semmivé vált; akkor, amikor a világ értetlensége egy koszos istállóba
kényszeríti, majd az ember ellenállása egy fájdalmas keresztfára adja az Isten Fiát; miért nem riad vissza tőlünk
az Isten?

Ahogy Jézus már Pünkösd előtt előre megmondta, Ő és az Atya soha nem riadnak vissza a mi szívünktől.
Hajlandóak arra, hogy szállást készítsenek bennünk!

Szívünkben, személyiségünk legbelsőbb rejtekén, ott, ahol valójában vagyunk, azok, akik vagyunk. A
többi csak a látható testi és anyagi burok. De ott legbelül vannak mély érzéseink, kergetőző gondolataink, ott tör
ránk a sóvárgó vágy, ott hordozunk fájó emlékeket. Ott aztán van zűrzavar, megannyi tisztátalan indulat és erő.

Ezen a helyen akar Isten szállást készíteni önmaga számára. A mi szívünkben. Ebben a kicsi, koszos
Betlehemben. Méltatlan hely, és mégis!
Csodálatosan köszön ránk a Pünkösd. Isten, Fia által nem tőlünk kéri a szívünk kitakarítását. Hogy is volnánk képe-
sek arra, hogy saját bűneinktől, saját zavartságunktól, bátortalan, pipogya viselkedésünktől – saját erőből
megszabaduljunk? Nincs olyan katarzis, nincs olyan aszkézis, nincs olyan fogadalom, mellyel mi készíthetnénk
el a szállást az Isten Lelkének. Akkor miért énekeljük, hogy „Jövel Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé szíveinket
épen…” (370)?
Legyen áldott a mi Urunk, hogy nem mi készítjük a szívünket, hanem Ő! Legyen áldott, hogy ezt a pünkösdi
csodát ragyogtatja fel Martinkán is, a templomban is, és minden kedves gyülekezeti tag szívében is!

AAll kkaa ll mmaaii nnkkrr aa   ssookk   sszzeerr eetteett ttee ll   hh íívv jj uukk   éé ss   vváárr jj uukk   kkeeddvveess   CCssaa ll ááddjj áávvaa ll   eeggyyüütttt !!
LOVÁSZ KRISZTIÁN

LELKIPÁSZTOR

Hirdetmény

A Hajdúsámsoni Református Egyházközség hirdeti, hogy a Hajdúsámson belterület 416/1 hrsz-on,
valamint a Hajdúsámson belterület 543/2 hrsz alatt nyilvántartott, az 1982. november 15. napján lezárt
hajdúsámsoni egyházi temetőket, mint tulajdonos a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés
alapján megszünteti.
A lezárt és megszüntetésre kerülő temető kiürítésre (exumálás) kerül, az első ütemben történő kiürítés
végső időpontja: 2008. október 31.
Értesítjük az érintetteket, amennyiben a lejárt használati idejű temetési helyeken lévő holttestmarad-
ványokat, mint az elhunyt hozzátartozói máshol el kívánják temettetni, erről a kiürítésre megjelölt
időpontig kell gondoskodniuk. Hozzátartozói rendelkezés hiányában a kiürítési időt követő 6 hónap el-
teltével a holttestmaradványok egy közös sírhelyben kerülnek elhelyezésre.
További információkkal állunk rendelkezésükre a Hajdúsámsoni Református Egyházközség székhe-
lyén: Hajdúsámson, Rákóczi u. 2. alatt, és a következő telefonszámokon: 06/52-200-534 és 06/70-337-
3720

„Amikor a zúgás támadt, összefutott 
a sokaság, és nagy zavar keletkezett… 
Álmélkodtak mindnyájan, és nagy
zavarban kérdezgették egymástól: Mi akar
ez lenni?” (Apcsel 2, 6.12.)



Már 30 éve vagyok martinkai lakos,
könnyen fel tudom mérni, ez idő alatt
mennyire fejlődött Martinka. Ha két
szóban fejezném ki magam: „Sokat. De
nem eleget”! Itt meg is állhatnék, de ez il-
letlen dolog lenne. Hozzuk közelebb e két
szót.
Martinkán egyik szervezője voltam kb. 15
évvel ezelőtt a vezetékes telefonhálózat-
nak. Nagyon gyorsan elterjedt. Utána
szerveződött a vezetékes vízhálózat,
majd egy kicsivel később a vezetékes
gáz, amiben 85-90 %-os fedettséget
értékelhetünk településünkön. 2002-ben
megalakítottam egy alapítványt. A 2003-
as évben interpellációt nyújtottam be
’Sámson önkormányzatának, amiben az
állt, hogy településünket nyilvánítsák bel-
területté, és alakuljon meg a részönkor-
mányzat. Azt ma mindenki tudja, hogy a
sámsoni önkormányzat előnytelen
helyzetet hozott létre településünkön,
leginkább azokra, akik családi házakat
építettek volna vagy régi házukat akarták
átalakítani. Településünk önerőből
fejlődött: villany, telefon, vezetékes
vízhálózat és gáz.
Infrastruktúránk fejlődése ennyivel még
nem állhat meg. Legfontosabb lenne
önkormányzati épület, orvosi rendelő
(évenkénti helyi tüdőszűrés),
gyógyszertár, óvodai elhelyezés, nyolc
tantermes iskola, mobilposta, folyamatos
tereprendezése az utcáknak.
Az interpellációban Martinka jövője
nagyon egyértelműen megfogalmazó-
dott: „Szeretnénk végre igazságos
teherviselést, és saját sorsunkat irányí-
tani. Mi látjuk helyileg, hogy mit kell tenni
a településünkért. Emberhez méltóan élni
a XXI. században.”
Sajnos 2003. óta nem tudott úgy
megerősödni a részönkormányzat, nem
kért vagy nem kapott részfeladatot. Az
elmúlt öt év alatt van olyan lakos, aki nem
tudja, hogy településünkön van

részönkormányzat (?!).
Helyesen írta az áprilisi Hírmondóban a
cikk írója, hogy „Először a fejekben kell
tisztogatni és rendet tenni”. Eljött az az
idő, amikor lépnünk kell!
Hatékonyabb összefogást kell tanúsíta-
nunk. Ahol igények vannak, ott vannak
jogok és kötelességek. Igen, újra és újra
tegyük fel magunknak a kérdést: Merre
tovább, Martinka? Maradjunk továbbra is
alvótelepülés? – Nekünk önálló település-
nek kell lenni!
A civil szervezetek se tudnak többet vál-
lalni, mivel a részönkormányzat nem kap
elegendő részfeladatot. 2005-ben részt
vettem a “Martinka Lakosokért” Egyesület
létrehozásában.
Álmom volt, hogy Martinkának önálló
újságja legyen. Ez most sikerült, de nem
sokáig. Úgy tűnik, ez az utolsó, ami most
megjelenik.
Amikor a Válaszúton Alapítványtól Szuhi
Attila és Zubor Kata megkerestek, hogy
pályázzunk közösen az egyesülettel,
arra, ami a település javát hosszú távon
szolgálja.
Így jött az ötlet, hogy a Martinkán működő
civil szervezetek hírleveleként megjelen-
jen a Martinkai Hírmondó 500 példány-
ban. Ebből jutott Sámsonba és egy kevés
Sámsonkertbe is.
Az első civil kerekasztal összejövetelén a
nyertes pályázat tartalma ismertetve volt
az illetékes szervezetek között. Bizony
voltak értetlenkedők és elég keményen
fogalmaztak, ami nem illett oda: „még alig
egy éve élnek Martinkán, ők akarják itt
megváltani a világot. Egy „gyüttmentek”.”
A fejekben kell rendet tenni. Nem azt kel-
lene nézni, hogy ki és mikor hozza az
ötleteket a településre, hanem mi a
szándéka. Ki kell szűrni azokat, akik a
többség ellen cselekednek. Sok Kiss
Dezső kéne Martinkának (elnézést kérek
tőle), aki tud írni Martinka múltjáról és
jövőjéről. Azokhoz a gondolat-, ötletforrá-

sokhoz egyre több családnak be kell
kapcsolódnia, beleértve a civil
szervezeteket és főként a részönkor-
mányzatot. Martinkán egy egységes
összefogást tudok elképzelni. Ne
elégedjünk meg azzal a „gyüttment”
jelzővel. Mert az sem bennszülött, aki
annak vallja magát. Martinka
történetéből ki lehet olvasni, hogyan is
alakult ki ez a település.
Az elvárás nagyon egyszerű tud lenni:
a kölcsönös tisztelet! A települést
szépítő lakosok, aki komolyan   gon-
dolják, a kertjükkel együtt az utcafron-
tot is tisztán tartják, és virágot ültetnek,
azok rájöttek, a környezetük nemcsak
szép, hanem egészség megőrző.
Az Egyesület segíteni kívánja ezt és
felvilágosítást ad, hogy miért is fontos a
„Tiszta Udvar, rendes ház” mozgalom.
Virágos település, allergiamentes
övezet: ne legyünk betegek, mert az
egészségünk mindennél fontosabb.
Nagy gondot okoznak a szemetet szét-
szórók, nem tartják tiszteletben a
tisztességes családok munkáját. A fe-
jekben kell tisztogatni! Miért teszik?!
Ugyan hogyan élik napjaikat a saját
környezetükben? Aki meg tudja venni
a márkás italokat, üdítőket, az képes
AKSD-zsákot vásárolni.. Becsüljük
közterületünket, mert nap mint nap ott
járunk, Ön is!
Szimbolikusan: 8 évvel ezelőtt elültet-
tem egy gyümölcsfát, a gyümölcs még
nem tudott beérni, mert az arra illeték-
telenek idő előtt leszedik….
Talán úgy fejezném be írásomat:
próbáljunk meg a környezetünkben
emberhez méltóan élni a XXI. század-
ban, mert az az egészségünknek is jót
tesz.
Sok sikert és boldog jövőt!

NAGY SÁNDOR

Embe rhe z  mé l t óan  é l n i  a  XX I .  s zá zadban

Tisztelt Szerkesztők!                                                           SZERKESZTŐSÉGÜNK POSTALÁDÁJÁBÓL
Nagyon rövid gondolatokkal szeretnék reagálni a Kiss Dezső által vázolt jövőképre!

- Mielőtt a Nyírségi utat megépítenék, a Debrecenit kellene rendbe rakni, mert jelenlegi állapotában közlekedésre
alkalmatlan.

- Ha egy szabadidős létesítmény nincs folyamatosan őrizve és karbantartva, azt tönkreteszi az idő és a rongálók.
- Egy motorcross pálya pedig elviselhetetlenné tenné a település életét.

A fenti gondolatokat ajánlom kedves figyelmükbe.
Martinka önállósodása egy nagyon hosszú és sok kompromisszummal járó folyamat, melyben jelentősen tá-
maszkodni kell Hajdúsámson önkormányzatának segítségére, és nagy szükség lesz olyan tevékeny és aktív emberek
közreműködésére is, mint amilyen írásai alapján Kiss Dezső.
Nagyon sajnálnám, ha a Hírmondó megszűnne, próbáljanak meg mindent megtenni, mint ahogy gondolom eddig
is megtettek, a megmaradásáért.

Hűséges olvasójuk: Kapusi Miklós



„EGY PERC AZ EGÉSZSÉGÉRT”
A MEGELŐZÉS

Kedves Olvasók! 

Talán kicsit furcsának tűnik a témaválasztás, de mivel lehet, hogy utoljára
találkozunk „ebben a formában”, fontosnak tartom, hogy szó essen erről is.
Bizonyára felfedezték a korábbi cikkekben is, hogy mindig próbáltam alter-
natív lehetőségeket, gyógymódokat is felsorolni a terápiák között. Nem
véletlenül. 
Az orvostudomány jelenleg már nagyon sok betegségre tudja a megoldást, számos, korábban halálos betegséget
véglegesen felszámoltak, védőoltásokkal megelőzhető sok súlyos kórállapot és folyamatosan zajlanak a kutatások,
a gyógyszerfejlesztések az újabb és újabb területek meghódításáért. Igen ám, de mindenre sajnos az orvos sem
képes, még ha a legkiválóbban képzett és a betegéért mindent elkövető kollegáról is van szó. Gondoljunk csak
például a zsúfolt háziorvosi rendelőkre, ahol sokszor naponta 40-50 beteg toporog és várja a sorát, vagy a kórházak
járóbeteg ambulanciáira, ahol egy egész napot eltölt a kedves páciens és 5-6 perc jut rá az orvos idejéből. Sajnos
ez az egészségügyi rendszer hibája, ezen egyenlőre változtatni nem tudunk.
Akkor mit tehetünk mégis, hogy javuljon a helyzetünk??? VIGYÁZZUNK JOBBAN AZ
EGÉSZSÉGÜNKRE!!!! Hiszen ezt senki nem tudja nálunk jobban megvalósítani. Felelősek vagyunk magunkért,
a családtagjainkért, egymásért. Amikor az orvosunk azt mondja, hogy szokjunk le a dohányzásról, az emberek
többsége legyint egyet és vállrándítva továbbmegy. De arra nem gondol, hogy miért is mentem el az orvoshoz?
Köhögök? Nehezen veszem a levegőt? Fulladok 3 lépcsőfok megtétele után? Vajon miért? Azt várjuk, hogy felír
egy tablettát és minden meg van oldva.
Magas a koleszterinem? Túlsúlyos vagyok? Pedig nem eszem semmit. Meg de csúf  is a sovány ember…Ja, hogy
fáj a térdem, a derekam, mert nem bírom cipelni a súlyt!? Ég a gyomrom a sok nehéz ételtől? Nem baj, majd
beveszek egy tablettát és minden jó lesz!
Magas a vérnyomásom? Na és! Igaz, hogy minden 5 kg leadásával közel 5 Hgmm-t csökkenne a vérnyomásom,
tehát ha lefogynék, lehet, hogy nem is kellene gyógyszert szednem. De nincs baj, beveszem a tablettámat!
Meg nem számít az a kis cukorbetegség sem! Legfeljebb majd megvakulok, meg tönkremegy a vesém, a szívem és
lassan az összes létfontosságú szervem. És előbb utóbb majd szurkálhatom magam az inzulin injekciókkal. De nem
baj, akkor is könnyebb bevenni egy tablettát, majd kettőt, majd hármat, majd 10-et…, mint, hogy tegyek én magam
az egészségemért. Az orvos meg hadd papoljon itt az egészséges táplálkozásról. Nincs nekem arra pénzem, mert
kell a cigire, meg a gyógyszerekre.

Elnézést, ha kicsit drasztikusan fogalmaztam, de ugye magunkra ismerünk? Csak azt szeretném megvilágítani,
hogy sokkal sikeresebbek lennének a gyógyulások, ha az orvossal együttműködve haladnánk az úton, és nem
mástól várnánk a megoldást. Amit mi tettünk tönkre, azt nekünk is kell helyrehoznunk! Segítséget persze
kérni kell hozzá!
De nem egyszerűbb lenne vigyázni rá? Mire is?
AZ EGÉSZSÉGÜNKRE! A legdrágább kincsünkre.

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom szeretettel mindenkitől. Bízom abban, hogy az újság tovább él, és nem csak
az emlékezetünkben.

Addig is, ha tanácsra van szükségük, amit nem tudnak senkivel megbeszélni, írjanak nekem bizalommal, válaszolni
fogok! E-mail: anitadok@freemail.hu

Üdvözlettel:
DR. CZIRJÁK ANITA



Felelős kiadó: Válaszúton Alapítvány. Megjelenik 500 példányban. A Hírlevél megjelenését az
támogatja.

VÁRJUK ÉSZREVÉTELEIKET, ÍRÁSAIKAT, HOZZÁSZÓLÁSAIKAT!
ELÉRHETŐSÉGEINK: 52/202-458; 30/403-2241
DRÓTPOSTÁNK: valaszuton@valaszuton.hu

SZERKESZTŐSÉGÜNK POSTALÁDÁJA A DEBRECENI ÚTI ÉLELMISZERBOLTNÁL
TALÁLHATÓ, ABBAN IS ELHELYEZHETŐK A FENTIEK!
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Immár 22 éve (1986. április
26-án) történt a nukleáris
energia békés célú fel-
használásának legnagyobb
balesete: a csernobili atom-
erőmű negyedik blokkjának
katasztrófája. Mivel az erőmű

környékén nem voltak
védőépületek, ezért a radioaktív hulladék széles területen hullott
le: Szovjetunió nyugati részén, Európa nagy részén, de az
Egyesült Államok keleti partvidéke is kapott belőle. A legközelebbi
területekről mintegy 200.000 embert telepítettek ki.
Néhány adat a katasztrófa következményeiből:
1986 óta Ukrajnában a gyerekek körében háromszorosára nőtt a
daganatos megbetegedések aránya, Belorussziában a születési
rendellenességek száma megduplázódott.  Az erőmű körül 30
km-es „halálzónát” jelöltek ki, ahol tilos emberi lakóhelyet
létesíteni. Mintegy 1,2 millió ember még így is „alacsonyszintű”
sugárzással szennyezett területen él.
Sokszor felmerül a kérdés, hogy Magyarországot mennyiben
érintette a katasztrófa. Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy
hazánk területét meglehetősen komolyan érintette a Csernobilból
származó radioaktív por. Ez egyrészt a kedvezőtlen áramlási
viszonyoknak, másrészt a csapadékos időszaknak tudható be,
amely lemosta a légkörből a radioaktív port a talajfelszínre. A
kiülepedő porszemek radioaktivitása a kritikus időszakban
10.000-szerese volt a normál értéknek. A legkomolyabb prob-
lémát a jód egyik radioaktív izotópja okozta, ugyanis
Magyarországon kevés a talajban a jód, így az emberi szervezet
sem jut kellő mennyiségű jódhoz, ezért is van hazánkban a
lakosság arányához mérten a legtöbb pajzsmirigyes meg-
betegedés. Ha nincs elég jód a pajzsmirigyben, akkor legkön-
nyebben a radioaktív jód épül be, ezért volt az, hogy a magyarok
jódhiányos pajzsmirigye rendesen telítődött a csernobili 131-es
radioaktív jóddal.
Elgondolkodtató, hogy megér-e annyit eggyel több elektromos
berendezés lakásainkban, hogy az energiatöbblet megtermelése
kapcsán akár csak egy ember is meghaljon, akinek halála
egyébként elkerülhető lenne...
Mit is mondhatnánk zárszóként? A világon ma is 12 csernobil-tí-
pusú erőmű üzemel... 
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Záró gondolatok

Pályázatunkat hamarosan zárjuk, bízunk benne,
hogy nem volt hiábavaló a ráfordított munka és idő,
örömüket lelték a hozadékokban: például ebben a
hírlevélben. 
Országos jelenség (ám mint ilyen szinte minden
településre, akár Martinkára is igaz lehet), hogy ma
az embereket nem az egymás felé, hanem az egymás
elleni erők mozgatják inkább. Már nem érték a
család, a közösség, a falu. Elég, ha csak arra gondo-
lunk, hogy egyre nagyobb sikerrel bomlaszt fel
családokat, dicsőíti a szingli létet a mai, rohanó világ,
vagy számolja fel tudatosan a falukat. (Engedjenek
meg itt egy idézetet, amellyel a napokban szem-
besültem és igencsak elkeseredtem rajta, az Állam-
reform Bizottság által kidolgozott „Utolsó esély”
elnevezésű gazdasági stratégiából, avagy ezt szánja
nekünk a mai kormányzat: „…A társadalmi dinamiz-
mus a városiasodásból vagy járásokká alakulásból áll. Az
állam feladata, hogy arra ösztönözze az embereket, moz-
duljanak el onnét, ahol vannak. Ha falun maradnak, a gy-
ermekeik helyzetét rontják, mert a kistelepüléseken nem lesz
rendes egészségügy, rendes közlekedés. Aki a kistelepülések
érdekeit védi, valójában az ott élők és gyermekeik ellen
beszél.” Vagyis megszüntetik a falusi közlekedést,
egészségügyet, a falusi iskolákat, stb.) 
Pedig mi más lenne az érték, ha nem az a biztos hát-
tér, amit a család vagy a tágabb közösség jelent a fel-
növekvő ifjaknak. Hiszen nehéz napjaiban honnan
merít erőt az ember, ha nem a nagymamától kapott
bölcsességekből, a nagypapa csavaros észjárásából
vagy azokból a kapcsolatokból, amit a közösség je-
lent. A filmek vagy a számítógépes játékok nem
fogják ezt a szerepet betölteni.

E rohanó világ lelassításában, az értékekhez való
visszafordulásban lenne szerepe a vezetőinknek.
Feladatuknak azonban nem ezt tekintik, cél, hogy a
pozícióban megmaradjanak, és az alulról jövő
kezdeményezésekben sem a lényeget látják, hanem
hatalmukat féltve elfojtják azokat. Bízunk benne,
hogy a falu lakossága e folyamatokat időben fel
fogja ismerni, és a közösség erejét felhasználva, vál-
toztatni is tud rajta.                                                          
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