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Morvai Krisztina pályázati felhívása
A kalocsai Malomszögi utcát, s a belőle nyíló csatorna-közt (a cigánysor környékét)
végeláthatatlan szemét árasztotta el. Rövid idővel ezelőtt a helyi Jobbik szervezet meghívására
a helyszínre mentünk, sajtótájékoztatót tartottunk, s Almási Lajos kollégámmal filmet forgattunk
a rettenetes állapotokról. Felkerestük a város jegyzőjét is, s kamera előtt kértük a helyszín
megtekintésére és a szükséges intézkedések mielőbbi meghozatalára. A film nézőit arra
biztattuk, hogy levélben sürgessék az egészségre is ártalmas helyzet felszámolását. Örömmel
osztom meg a kedves olvasókkal, hogy az akció eredménnyel járt, a szeméttelepet
felszámolták. Bízunk benne, hogy hamarosan a patak teljes kitisztítására is sor kerül az
illetékes vízügyi hatóság intézkedése nyomán. A tanulság: nem kell eltűrni a magyarországi
települések sokaságán uralkodó embertelen állapotokat, a környezetszennyezést, a
cigány-magyar együttéléssel összefüggő félelmet, megalázottságot, kiszolgáltatottságot. Annak
érdekében is, hogy más települések kedvét is meghozzuk a hasonló "önvédelmi" akciókhoz,
ezúton pályázatot hirdetek, s kérem, hogy a jelentkezők videó felvétel készítésével, vagy
fényképekkel mutassák be, hogyan változott a kalocsai helyszín a néhány hete bemutatott
dokumentumfilmhez képest. Az eredeti állapotok itt tekinthetők meg .

AZ ELSŐ ÖT PÁLYAMŰVET HONLAPOMON BEMUTATOM, S AZ ÖT ELSŐKÉNT
BEÉRKEZŐ PÁLYAMŰ KÉSZÍTŐJÉT 2014. TAVASZÁN HÁROMNAPOS BRÜSSZELI
UTAZÁSRA LÁTOM VENDÉGÜL.

Azt kérem tehát, hogy akár videofelvétel készítésére alkalmas mobiltelefonnal, akár kamerával
vagy fényképezőgéppel rögzítsék a jelenlegi állapotokat, összehasonlítva az eredeti állapottal
(amely filmünkből ismerhető meg). Lehetőség szerint szólaltassák meg a környékbelieket arról,
hogyan érintette őket a szemétlerakóhely megszüntetése. Kérem, hogy a pályaműveket a
youtube-ra töltsék fel, s a linket, illetve amennyiben fényképeket készítenek, a fényképeket és
az írásos beszámolót küldjék el email címemre: krisztina.morvai@europarl.europa.eu

A pályázat határideje 2013. december 23. hétfő 12 óra.
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Jó munkát kívánok a pályázóknak, s biztatom a magyar embereket, települési közösségeket,
hogy ne tűrjék el a Kalocsaihoz hasonló harmadik világbeli állapotokat, hanem követeljék meg a
hatóságoktól és a helyi lakosoktól a jogszabályok betartását és betartatását.

Szeretettel
dr. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő
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