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  Baranya megyében, Pécstől 10 kilométerre Martonfán menekülttábor épül,
adta hírül a magyar sajtó. Kormánydöntés született erről, bár egy apró hiba
csúszhatott a dologba, mivel a martonfaiakat elfelejtették tájékoztatni a
létesítésről. A település alpolgármestere nyílt levélben fejti ki a véleményét,
melyet a miniszterelnöknek címzett. Lejjebb olvashatják a dokumentumot. (
Képünk illusztráció!) FRISSÍTVE MARTONFA  POLGÁRMESTERÉNEK
LEVELÉVEL!!!

  

  Nyílt levél Orbán Viktornak

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Szokásomhoz híven ezen a szombat reggelen is bekapcsoltam a gépet, hogy
gyorsan átfussam a híreket. Derült égből villámcsapásként ért, hogy azt kellett
látnom, hogy Martonfán menekülttábort akarnak építeni, sőt, a tábor építését
kormányrendeletben már el is döntötték. Micsoda?! Nézek a naptárra, de nincs
április elseje, pedig ebben reménykedtem…
Nem tudom, mennyit tud falunkról. Gyanítom, az égvilágon semmit. Még a
pécsiek többsége - bár 10 km-re vagyunk Pécstől - sem tudja, hogy hol vagyunk.
A terület, amelyet vélhetően kinéztek maguknak a célra, egy 66 hektáros volt
honvédségi lőtér, amelyben semmilyen közmű nincs. Megjegyzem, csatornázva
még a falu sincs, és összesen 220-an laknak Martonfán. Mivel még nem laktam
menekülttábor mellett, ezért kérdezném, hogy ez hogyan működik? Ezek az
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emberek ki-be járkálnak, több ezer ember fog itt grasszálni a falu összesen 5
utcáján? Vagy buszjárat fogja őket behordani Pécsre, Pécsváradra, hogy ne
unatkozzanak a várakozás (a mire várakozás?) idején?
2014-ben alapítottunk egy Szociális Szövetkezetet, mely egyre több életet lehel a
korábban haldokló zsákfalunkba. A mezőgazdasági területeinket nem kerítjük, a
helyi lakosság tudja, hogy nem az övé, ha kér valamit, rendel, kifizeti. Ugyanezt
tudják garantálni az ide betelepítendő emberekről is? Mára jó beágyazottságot
tudtunk elérni a környékbeli településeken is, visszatérő vásárlóink vannak a
helyben, helyi munkaerő által termelt, jó minőségű, napon érlelt, kedvező árú (és
még sorolhatnám az előnyöket) növényeinknek.Mire itt megteremtik ennek a több
ezer, vagy ki tudja hány embernek minimális létezésére alkalmas feltételeket, az
milliárdokba kerül. Csak halkan kérdezem: miért nem gondolkodnak üresen álló
laktanyákban? Van az országban bőven, és közművesítve vannak.
Ja, hogy a pénz nem számít? Rákosi elvtárs is azt mondta, hogy mindegy milyen
áron, de akkor is legyőzzük az imperialistákat. Azt a 66 hektáros területet
önkormányzatunk 10 éve kéri, hogy mezőgazdasági célra hasznosíthassuk
mezőgazdasági célra. 2014-ben a Szociális Szövetkezetünk üzleti tervében
levezettük, hogy a helyi munkanélküliség hatékony ellenszere programunk. Az
önellátás útjára léptünk, mert meggyőződésünk, hogy egyedüli kitörési pontunk a
helyi élelmiszer termelése mind a munkanélküliség leküzdésében, mind a
lakosság egészségmegőrzésének szempontjából.
Gondolom, hogy nem a puszta véletlen műve, hogy hirtelen itt menekülttábor
épül. Két hete látogatást tett nálunk Vona Gábor, a Jobbik elnöke, aki a jubileumi
ünnepségünk díszvendége volt. Többek között felajánlotta a segítségét a 66
hektáros volt honvédségi terület visszaszerzésére is. És most - nahát! - kiderül,
hogy a legjobb hely egy menekülttábor létesítésére Martonfa, vélhetően maga az
említett terület. Mint mondtam, nem hiszek a véletlenekben.

Eddig azt hittem, hogy demokratikus országban élek. Ahol elfér sok különböző
vélemény, szemlélet. Most a saját bőrömön tapasztalom, hogy ha egy falu nem
Fidesz szimpatizáns, sőt a legnagyobb ellenzéki erő pártelnökével mutatkozik
nyilvánosan, és ez a felsőbb körök tudomására jut, akkor a kicsinyes bosszú nem
marad el. Nem tudom elhessegetni magamtól az Erdélyi Bözöd esetét, ahol a
helyi lakosságnak munkát adva megépíttette Ceaușescu a gátat, mely már
majdnem kész volt, amikor az embereknek derengeni kezdett, hogy mit is
építenek. Igen, elárasztották a falut, mára pedig már a templomtorony is beomlott
a víz alatt, a faluból pedig nem maradt semmi...
Már hallom is a kormányzati szólamot, hogy ez munkalehetőség a helyieknek.
Hurrá! Persze csak közmunkában, ahogy az ideiglenes határzár építésére is
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berángatták az összes munkanélkülit, és ha nem fogadja el, akkor a segélyt is
elveszik tőle… Örvendj Pécs, Pécsvárad és a környékbeli falvak, lesz
munkalehetőség, tábort építünk!
Csak azt nem értem, miért nem jár jó példával elől a Tisztelt Kormány. Miért nem
épült már befogadóállomás Felcsúton? Ha stadion épülhetett, akkor ez miért
nem? Vagy Szijjártó Péter, Matolcsy György, Lázár János, vagy a többi
kormánytag településére? Akkor elhinném, hogy közös a gond, közösen kell
megoldanunk, közösen viseljük a terheket. Így marad a kicsinyes bosszú, mint
magyarázat.További aggályaim is vannak. Helyiként miért az internetről kell
megtudnunk, hogy erre készül a kormány? Hogyhogy nem előzte meg ezt
semmilyen egyeztetés a helyiekkel? Vagy valami különleges jogrend van
érvényben, csak nem tudunk róla? Hadiállapot van?
Most már nem csak a falum nevében beszélek, mert erre a sorsra juthat bármelyik
település, bármikor. Ezt akarjuk?
És még valami, tisztelt Miniszterelnök Úr: ez a nép már megakadályozta a lokátor
építését a Zengőn. Tudjuk, hogy hogyan kell csinálni, és meg is csináljuk!

2015. augusztus 1.

Csémi Gabriella, közmunkás, Martonfa alpolgármestere, 4 gyerekes édesanya

A polgármester levele: 
Nyílt levél a Döntéshozóknak Martonfa polgármesterétől a menekülttáborral
kapcsolatban
Tisztelt Döntéshozók, Tisztelt Kormánytagok!
Mint demokratikus úton megválasztott, a községe érdekeit védő polgármester
fordulok Önökhöz. Önökhöz, akiket szintén a magyar emberek szintén
demokratikus úton választottak azért, hogy az érdekeiket védjék.

Valóban a magyar emberek érdekét védik döntésükkel? Pécs, Pécsvárad, Komló
és környéke lakosainak szempontjait figyelembe vették, amikor meghozták
diktatórikus és ésszerűtlen döntésüket? Átgondolták azt, milyen hatással lesz a
menekülttábor a térség mindennapi életére?

Én tisztában vagyok azzal, hogy Önök nem tudják a gyökerénél kezelni a
problémát. Nem tudják a menekülteket azok országába irányítani, akik feldúlták
életüket, hazájukat, és ezért menekülniük kell. Önöknek arra van ráhatása, hogy a
már itt lévő migránsokat hova, hogyan helyezik el. Azzal is tisztában vagyok, hogy
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bármelyik települést szemelték volna ki, a reakciók hasonlóak lennének. de
gondolkodjunk tiszta fejjel, nézzük az ésszerűség oldaláról a kérdést!

Hogyan szándékoznak megoldani az ivóvíz kérdést a táborban, mert ott nincs
vízvezeték.Hogyan szándékoznak megoldani a szennyvízelvezetést, mert
csatorna sincs. Hogyan szándékoznak megoldani az áram
bevezetését, mert az áram sincs bevezetve.

Hogyan szándékoznak megoldani a fűtést, mert gázvezeték sincs.Ja, hogy
minden megoldható, ha van rá elég pénz?
Értesüléseim szerint eddig 8 000 000 eurót kapott Magyarország a menekültekkel
kapcsolatos költségekre. Az nincs 2,5 milliárd Ft. Ehhez képest csak erre a 2
táborra több, mint 20 milliárdot akar költeni a kormány! Miből? A mi pénzünkből!
Ha viszont a mi pénzünket költi, elvárjuk, sőt követeljük, hogy a beruházást
költséghatékonyan hajtsa végre, hogy a közművek kiépítésére ne kelljen
milliárdokat elpazarolni! Vannak laktanyák szerte az országban, közművesítettek,
jóval kevesebb pénzből megvalósítható bennük menekülttábor. Vagy
közműfejlesztő baráti cégeket akarnak megint zsíros megbízáshoz juttatni?

Arra kérem Önöket, mint felelős politikusokat: álljanak ez elé a 220 ember elé,
nézzenek a martonfai családok szemébe, és úgy mondják el nekik, győzzék meg
őket, hogy számukra semmilyen hátránnyal nem fog járni a menekülttábor léte
otthonuktól néhány 100 méterre!Joguk van hozzá, hogy első kézből kapjanak
felvilágosítást azok, akiknek a terheket viselni kell!

És még valami: a pártpolitikát hagyjuk ki ebből! Vegyék tudomásul, hogy bárkinek,
ismétlem, bárkinek a segítő kezét el fogom fogadni a falum érdekében!Eddig
nagyon sok segítséget kaptunk a Belügyminisztériumtól, a Nemzeti Művelődési
Intézettől, a Munkaügyi központtól, most 2 és fél év munkája és ígéretes
eredményei vesznek a semmibe. Nem értem…amit ad az egyik kéz, azt
tönkreteszi a másik? Ennek mi az értelme?

Várom önöket egy fórumra a falum népével.
Tisztelettel
Bosnyák Attila AndrásMartonfa polgármestere valamint a Martonfai
Közösségfejlesztő Szociális Szövetkezet vezetője
Martonfa, 2015. augusztus 2.
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