
Nyílt levél egy cikksorozat margójára 
 
Mintha nem tudnák az újságírók, mit is jelent egy menekülttábor Európában.  

A fővárosi újságírók közül sokan szidják Vámosszabadi lakóit, amiért azok a demokrácia 

legelemibb szabályainak (helyi önrendelkezés) felrúgását kérik számon a kormányon, illetve 

amiért nem szeretnék életminőségük drasztikus romlását elszenvedni egy felelőtlen és 

előkészítetlen központi döntés miatt.  

A vámosszabadiak „alaptalan” félelmeit igencsak valós statisztikák táplálják: a 

menedékkérőkön csak testsúly- és vérnyomás-mérés történik, az összes Afrikában honos 

fertőzésre, vírusra (pl. HIV, hepatitis-B, C, kolera, malária, lepra, vírusos agyhártya-gyulladás, 

stb.) nem vizsgálnak. Közben az angol bevándorlási hivatal adatai szerint a szigetországban 

frissen diagnosztizált HIV-fertőzöttek 70%-a, a hepatitis-C-vel diagnosztizált új betegek 80%-a 

első generációs bevándorló! 

 

Az észak-afrikai és közel-keleti arab országokban hétköznap, fényes nappal is gyakori a nemi 

erőszak, sőt, a csoportosan elkövetett nemi erőszak. A menedékkérők igazolvány nélkül jönnek 

(hiszen illegális határátlépők), a bevándorlás folyamatában csak az európai adatbázisokban 

keresik az ujjlenyomatukat! Senki nem mondta, hogy minden bevándorló bűnöző, de ha valaki 

akar, nálunk simán „tiszta lappal” indulhat, akármilyen hétpróbás gazember is volt az 

otthonában. 

 

Vámosszabadi lakosait 4 héten keresztül senki nem hallgatta meg, senki nem állt velünk szóba. 

Miért csodálkozik bárki is, hogy sokféle félelmünk támadt? Hiába mondta Csizmadia Tamás, a 

Belügyminisztérium sajtófőnöke, hogy „nincs jelentős bűnügyi kockázatnövekedés”, ha nem 

tudta, hogy nálunk 5 (öt) falunak van két körzeti megbízottja (gyakorlatilag: 2 rendőr = 5 falu), 

mégis csak 2 szabálysértés történt 2012-ben, bűncselekményt pedig itt nem követtek el. Ehhez 

képest egy bűncselekmény is sok. Lehet, hogy az országos statisztikánál egy nemi erőszakkal is 

jobbak lennénk, de kinek a gyereke legyen az áldozat?! 

 

A tábor maximum 20, alacsonyan kvalifikált munkahelyet hoz létre. Takarítónőket, biztonsági 

őröket, konyhai ételosztókat keresnek. A tábor melletti 4,7 ha telken pezsgőtabletta-gyár épülne, 

K+F központtal, egymilliárd forintos beruházással 120 új, kvalifikált munkahelyet létrehozva. 

Ha a tábor nem lenne ott.  

 

Eddig 15 tiltakozó demonstrációt szerveztünk. Mindegyiket azzal kezdtük és azzal fejeztük be, 

hogy ez az egész nem a pártokról szól, ez az otthonunkról szól. A politikai pártok némelyikének 
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az a törekvése, hogy budapesti vezetőségük innét akar politikai tőkét kovácsolni, árt az 

ügyünknek. MI AZ OTTHONUNKAT FÉLTJÜK! Eddig is elutasítottunk és ezután elutasítunk 

minden politikai színezetű támogatást, legyen az bármelyik oldal, vagy ahhoz köthető 

társadalmi szervezet.  

Győrben egy félig nyitott, félig zárt közösségi szállás működik a készenléti rendőrség 

laktanyáján belül kialakított épületrészben, 36 fő kapacitással egy 130.000 lakosú városban. 

Vámosszabadin nyílt, szabad kijárású tábor lesz, 216 fő kapacitással egy 1600 lakosú faluban. 

Kérjük, hogy vegyék észre a különbséget! 

 

Minden olyan érvet fel kell sorakoztatnunk, ami számokon, tényeken alapul, és a befogadó 

állomás itteni működése ellen szól. Legyen az valódi munkahelyteremtés, közlekedésszervezés, 

egészségügyi ellátás vagy más. 

 

Tavaly kevesebb, mint 2000 (és nem 5500, t. szerkesztő úr) menedékkérő érkezett 

Magyarországra, idén több, mint 15.000, akiből 13.000 folyamodott menedékkérelemért. A 

menedékkérők csupán 5-7%-a kap menekült-státuszt (ennyi az, akit valóban politikai üldöztetés 

vagy életveszély fenyeget), a többiek egyszerűen azért jönnek, mert Európában bőséges 

menekültügyi, munkanélküli és egyéb szociális ellátást kapnak. Vannak köztük, akik nem 

dolgozni akarnak, hanem fedelet-élelmet-orvosi ellátást kapni INGYEN.  

 

A nagyon nyitott, befogadó társadalmak (Kanada, Nagy-Britannia, Németország, 

Franciaország, Svédország, Hollandia, stb.) gyakorlatilag belefulladtak a menekültügyi 

problémáikba, az elképesztő mennyiségben áradó harmadik világbeli menekültbe. Akik nem 

akarnak sem társadalmilag, sem gazdaságilag integrálódni: írástudatlanok, nem beszélik és 

nem is tanulják a befogadó ország nyelvét, ezért nem tudnak munkát vállalni, kolóniákat 

alakítanak ki, melyek leszakadnak a befogadó társadalomtól, és egyre több feszültséget okoznak 

a befogadó országban.  

Magyarországon ez még nem történt meg. Vámosszabadi lakosai megértik és elfogadják az 

országra nehezedő nyomást, ezért hozzájárulásukat adták, hogy amíg a kormány megoldást 

talál a probléma megfelelő kezelésére, addig ideiglenes jelleggel befogadják a menekülttábort, 

annak minden ismert és várható negatív hatása ellenére.  

A Népszabadság hetek óta úgy kezeli az ügyet, hogy rendszeresen, és a BM-es megállapodás 

után is a „rasszista”, „kirekesztő”, „xenofób” és egyéb jelzőket használja, amikor a falu épp 

segítséget kínált fel.  

Az év eleje óta tapasztalható gyors növekedésű menekülthullám sajnos egyáltalán nem a 

fantázia szüleménye, nagyon is tény, hogy itt vannak. Még akkor is, ha csak tranzit-állomásnak 

tekintenek bennünket, és –szintén jogellenes módon- továbbszöknek Észak- vagy Nyugat-

Európa felé, amint lehetőségük nyílik.  



Vámosszabadi lakosainak nevében megköszönnénk, ha a sajtó megpróbálná az újságírás és a 

hiteles tájékoztatás alapszabályait betartani. Nem feltétlenül támogatást várunk (bár az mindig 

jól jön). A BM-el kiadott közös nyilatkozat óta csak a megyei lap kereste meg a polgármestert, és 

a civil szerveződés vezetőit, hogy tájékozódjon álláspontunk részletei felől. Másod-

harmadkézből, ferdített forrásból pedig nem születhet hiteles tájékoztatás, de még megalapozott 

vélemény sem. 
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