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I.

Bevezető

2015. júniusában szüleim megállnak a magyarkanizsai CNESA Oktatási és Művelődési
Intézmény bejáratánál. Az évzáró angol nyelvvizsgára érkezem. Utolsónak jöttem, és rögtön
érkezésem után Tamara tanárnő bezárja az intézmény ajtaját. Mindketten visszatekintünk, és
szemünk megállapodik a kisparkban ülő-fekvő, nézelődő embertömegen. Több száz ember
várja Magyarkanizsa Fő terén az éjszakát és vele együtt a lehetőséget: eljutni álmaik
országába, Németországba.
Mi, községbéliek pedig maradunk.
Maradtunk.
A fent említett napokon 1000-1200 migráns haladt át Magyarkanizsa község területén. Ez
a szám nőtt, míg augusztus végére az 5000 főt is elérte a számuk 72 óra alatt.
számadatok nem helytállóak, mert csak azon

1

Ezek a

migránsok számát jelzi, akik a Vásártéri

tranzitzónában megfordultak. Ez gyakorlatilag csak a busszal érkezők száma. Mellettük
azonban érkeztek városunkba taxikkal, kombikkal, sőt gyalog is.
Kálváriájukat végignéztük. Imádkoztunk értük és magunkért. Figyeltük a családokat, ahol
a szülők vitték, vezették apró gyermekeiket, és követtük az átvonuló fiatal férfiak hadát.
Közösségünk napi szinten foglalkozik a migránskérdéssel, mely a mai napon is zajlik, igaz,
lényegesen kisebb mértékben. Témaválasztáskor azért döntöttem a migráció – invázió
fogalompár mellett, mert életünket jelentősen befolyásolja, változtatja. Érzelmek kavalkádrját
indítja el bennünk: együttérzés, szánalom, közöny, félelem, rettegés,..
A témaválasztás után elmentem a magyarkanizsai József Attila Könyvtárba, és az
archívumból kikerestem a Magyar Szó napilapunk 2015. tavaszátül 2016. december végéig
minden egyes számot, valamint a Családi Kör, az Új Kanizsai Újság és a Hét Nap ugyanezen
időszakra vonatkozó lapszámait. Rengeteg témára vonatkozó írást találtam, és gyorsan
felmértem, hogy csak a kanizsai helyzetről írni felelőtlenség lenne. A helybéli és szerbiai
eseményeket egyaránt befolyásolta a görögországi vagy a macedóniai migránsválság, mint
ahogy Angela Merkel kancellárasszony egy-egy kijelentése. Ha Németország menekültbarát
politikát folytatott, a szerbiai csúcsvezetés is hirdette humánus hozzáállását a témához.

1

Kozma Rita: Három nap alatt ötezer migráns, Magyar Szó, 72. évfolyam 197. szám, 2015. augusztus 27., 13.
oldal
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Ugyanez mutakozott meg Magyarország döntése után, mikor a határzár építésében látta a
megoldást. Legnagyobb bírálóinál nem sokkal később ún. szárnyas kapuk vagy mechanikai
akadályok épültek.
A mentoraim szintén segítettek a források megtalálásában, de még mindig hiányoltam a
feldolgozásból azt a részt, mely csak Magyarkanizsáról szól. Így jutottam arra, hogy munkám
mellékleteként készítek egy kisfilmet, melyben megszólaltatom azokat az embereket,akik éjt
nappallá téve, sokszor napi 24 órában dolgoztak azon, hogy közösségünknek élhető
mindennapokat teremtsenek.
Lesz-e valaha Magyarkanizsán újra csend?
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II.

Út egy jobb élet felé

A menekült és a migráns fogalmak jelentése sokszor keveredik, és tévesen kerül
használatba.
Menekült: A Genfi Egyezmény 1951-ben definiálta, a „menekült olyan, a származási
országán kívül tartózkodó személy, aki megalapozottan fél attól, hogy származási országában
üldözés érné faja, vallása, nemzetisége, politikai véleménye vagy egy meghatározott
társadalmi csoporthoz való tartozása miatt, és saját állama védelmét nem tudja, vagy az
üldözéstől való félelme miatt nem akarja igénybe venni.”2 Amennyiben a menekült
rendelkezik útlevéllel, belép a célországba és politika menedékjogot kér, vagy illegálisan
átlépi a határt, ahogy a rendőrnek jelezve és menedékjogot kérhet. Ekkor a kérelmezőt
befogadóközpontba kísérik, az eljárás elindul és az adott ország elbírálja, hogy befogadja-e.
Migráns: „ Olyan személyekre vonatkozó gyűjtőfogalom, akik hosszabb (általában három
hónapot meghaladó) tartózkodás céljával érkeznek külföldről egy adott országba.”

3

A

migránsok nyilvántartása az állampolgárságuk vagy a születési helyük alapján történik. A
célország „bevándorlóként”, míg a származási ország „kivándorlóként” tekint rájuk. A
migráns kifejezés az úton lévő, az egyes országokba belépő és már az ott tartózkodó
külföldiekre is használatos. Másodlagos migrációról akkor beszélünk, ha menekültek
gyermeke útközben születik a származási-, és a célország között, egy harmadik ország
területén.
Hontalan: A hontalan olyan személy, aki egyetlen államnak sem állampolgára. A
hontalanok legnagyobb része egyben menekült is.
Menedékkérő: Az a külföldi, aki menedékjogi kérelmet nyújtott be, de kérelme elbírálási
folyamatban van, jogerős döntés még nem született.
2015. elején az ENSZ Menekültügyi Főbizottsága közzétette, hogy 57 millió ember él
menekültként idegen országban vagy hazájában, de nem az otthonában. 4

2

Az Európába irányuló és 2015-től felgyorsult migráció tényezői, irányai és kilátásai, az MTA Migrációs
Munkacsoportjának elemzése, 2015, 10. oldal
3
Az Európába irányuló és 2015-től felgyorsult migráció tényezői, irányai és kilátásai, az MTA Migrációs
Munkacsoportjának elemzése, 2015, 10. oldal
4
Bálint István: Menekültáradat, Családi Kör, 26. évfolyam 10. szám, 13. oldal
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A migráció okai:
A jelenleg zajló hatalmas migrációs hullám legelső jelentős befolyásoló tényezője a
2011-es „arab tavasz” néven ismert forradalmi események voltak. Ezen forradalmi
tevékenységek több ország hatalmon lévő diktátorait megdöntötték, majd a kívánt új hatalmi
rendszer sem hozta meg a várt eredményt. A Földközi-tenger és a Himalája között húzódó
konfliktustérség a jelenleg tartó migráció legfontosabb forrása. Az Irakból érkező menekültek
száma csökkent, míg a Szíriából érkezőké hatalmas mértékben 14 000-ről 4 100 000-re nőtt
2015. szeptember végéig. Emellett országukat elhagyó 336 000 pakisztáni és 3 100 000
afganisztáni menekültet regisztráltak. 5
A szíriai menekültek nem csak a háború elől indultak útra, hanem a Közel-Kelet
éghajlatváltozása, a szárazság, a klímvalátozás is befolyásolta döntésüket.

6

Az egyre

szárazabb évek és a rossz talajvíz-gazdálkodás a mezőgazdasági termelés leromlásához
vezetett. 2007 és 2010 között a térség három legszárazabb évét regisztrálták. Így a
polgárháború kitörését a környezeti viszonyok megváltozása is generálta. 2012-ben a szíriai
menekültek a környező országokban: Törökországban, Jordániában, Irakban és Libanonban
menekülttáborokban éltek. A menekülttáborok kilátástalansága miatt indultak újra útnak, és
az Európai Gazdasági Térségben nyújtottak be menedékkérelmet. Kelet- és Nyugat-Afrika
muzulmán területéről, Eritreából, Szomáliából és Gambiából érkeztek menekültek a Földközitengeren keresztül Európába.
Ugyanígy lehet migránciós tényező a klímaváltozás, mely a globális felmelegedés
hatásával megalkotta a környezeti menekültek fogalmát. Ennek közvetlen hatásai a fellépő
éhínség, ivóvízhiány, emiatt kibontakozó fegyveres konfliktusok, aszály, elsivatagosodás,
tengerszint emelkedése.7

5

Az Európába irányuló és 2015-től felgyorsult migráció tényezői, irányai és kilátásai, az MTA Migrációs
Munkacsoportjának elemzése, 2015, 27. oldal
6
Az Európába irányuló és 2015-től felgyorsult migráció tényezői, irányai és kilátásai, az MTA Migrációs
Munkacsoportjának elemzése, 2015, 26. oldal
7
Katona Gabriella: A globális felmelegedés világgazdasági következményei, szakdolgozat 2008, 13-15. oldal
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1. Vándorlási útvonalak Európába
Az emberek állandóan vándoroltak, menekültek vagy a jobb életet, biztonságot
kerestek. Gyakorlatilag „az egész emberiség története egy nagy vándorlás, mely KeletAfrikában kezdődött, majd Afrika, a Közel-Kelet, Európa után a Tűzföldig és Ausztráliáig
folytatódott. Továbbá a tengeren is, Madagaszkártól Új-Zélandig és a Húsvét-szigetekig.”8

1. kép: A legelső nagyobb migráció útvonala Afrikából
Forrás: http://tortenelemcikkek.hu/node/535#main-content

A Homo sapiens nagyjából 150-200 000 évvel ezelőtt jelent meg a Szaharától délre
eső területeken. 100 000 évvel ezelőtt kezdődött az emberiség első nagy népvándorlása, 4050 000 évvel ezelőtt benépesült Európa és Délkelet-Ázsia, míg 20-25 000 évvel ezelőtt
Amerika. 9
A történelem során számos új nép jelent meg, amelyek nagy szerepet játszottak az
akkori világ etnikai összetételének kialakításában. Nagyobb népmozágsok voltak az asszírok,
perzsák és a zsidók vándorlásai vagy az i.e 1200 körüli ún. tengeri népek vándorlása, ami
később romba döntötte az egész Hettita Birodalmat, valamint Egyiptom miattuk válságos
8

dr. Mészáros Zoltán: A népvándorlások, a népvándorlás-ok és a népvándorlás-sokk, Hét Nap, 70. évfolyam 32.
szám, 2015. augusztus 12., 14. oldal
9
http://tortenelemcikkek.hu/node/535#main-content, 2017. február 27., 16.50
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helyzetbe került. Az akkori Európának a görög, latin és perzsa népek megjelenése jócskán
befolyásolta későbbi történelmét. A görög törzsek i.e. 3 évezredben megérkeztek Hellászba,
míg ugyanekkor Európa és Ázsia határán a perzsa kultúra volt döntő jelentőségű. Később, a
latinok megérkezésével a görögök és perzsák háttérbe szorultak. Róma hatalmon volt
mindaddig, míg egy újabb nagy népvándolrás a 4. és 10. század között véget nem vetett a
birodalomnak.
A népvándorlás korában 360-ban a hunok indultak meg Európa irányába. Mellettük
frankok, angolok és gótok is vándoroltak Európa területén.

2. kép: A népvándorlás korának népmozgásai
Forrás: http://tortenelemcikkek.hu/node/535#main-content

Magyarország ezer éves történelmében a háborúkhoz köthetők a legnagyobb
migrációk. A történelembre rányomta bélyegét a tatárjárás, az Oszmán-Birodalom támadásai,
majd a későbbiekben a szabadságharcok, mint a Rákóczi-féle, 1848-as, 1956-os forradalmak.
A felsoroltak az elvándorlást segítették, de ugyanekkor párhuzamosan érkeztek bevándorlók
is, mint például a szászok10, szerbek, horvátok, szlovákok.

10

dr. Mészáros Zoltán: Migrációk Magyarország történetében, Hét Nap, 70. évfolyam 39. szám, 2015.
szeptember 30, 14. oldal
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A XX. században az anyaország területére tömegesen érkeztek az elszakított
országrészekről az ott élő magyarok. 11
A jelenleg tartó migráció útvonalai a következők:

3. kép: Migrációs útvonalak Afrikából
Forrás: Baráth Gábor Gergely, a kvótareferendum kapcsán tartott oromi lakossági
fórumra készült prezentációjából

11

dr. Mészáros Zoltán: Migrációk Magyarország történetében, Hét Nap, 70. évfolyam 39. szám, 2015.
szeptember 30, 14. oldal
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4. kép: A balkáni útvonal
Forrás: Baráth Gábor Gergely, a kvótareferendum kapcsán tartott oromi lakossági
fórumra készült prezentációjából
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Élet 2015-ben a migráció árnyékában

III.
1.

Magyarkanizsa község bemuatása

Magyarkanizsa község Tisza folyó jobb partján fekszik, Vajdaság legészakiabb
pontján, a magyar–szerb határ mentén. A község 400 négyzetkilométeren terül el. Lakosainak
száma 24.995 fő, ebből a városban közel 11.000 ember él.12 A községi közigazgatás központja
Magyarkanizsa. A község területén található a horgosi határátkelőhely, mely a Szerbia–
Magyarország országhatár része. Horgos 1 és 2 határátkelőknek és az új nemzetközi út
megépítésének köszönhetően a nyugati és az északnyugati európai országokkal nagyon jó a
szárazföldi összeköttetés, és ezzel községünk Közép-Európa egyik legforgalmasabb kapujává
vált.
Magyarkanizsa község területén 13 település található:


Adorján



Völgyes



Horgos



Magyarkanizsa



Kispiac



Kishomok



Martonos



Újfalu



Orom



Tóthfalu



Oromhegyes



Velebit



Ilonafalva

A 400 km²-es terület két löszteraszon fekszik. Az északi területek, Horgos, Kispiac,
Martonos és Magyarkanizsa, alacsonyabban fekvő területre épültek. Ezen területek sokszor
belvízzel borítottak, talajuk homokos-agyagos. A község déli részének legnagyobb kincse a

12

Magyarkanizsa község által készített településeinkről szóló bemutatkozó prospektus
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kiváló minőségű, zsíros termőföld. Térségünk legjobb minőségű földjei itt terülnek el,
megélhetést biztosítva számos családnak, a 2100 bejegyzett gazdaságban.13
A valamikori virágzó iparunkat a kis-, és középvállalkozások váltották fel. A 90-es évek
munkavállalóinak kevesebb, mint 50%-a az aktív dolgozó, viszont 2100 bejegyzett
gazdaságunk van a mezőgazdaságban.

2. Magyarkanizsai történések a szerbiai és anyaországi döntések függvényében
2015. tavaszán egyre nagyobb számban érkeztek migránsok Magyarkanizsára, onnan
útjukat Horgos, illetve Martonos irányába folytatták. Céljuk a szerb-magyar határon való
átjutás volt. Községünkbe nappal érkeztek, de hajnalra már Magyarországon voltak, egy
napnál többet ritkán időztek nálunk. Számuk fokozatosan nőtt, ellepték Magyarkanizsa
szűkebb központját. A városháza, pravoszláv templom és CNESA háromszögében éltek, tüzet
raktak, főztek, ettek és aludtak. Az élelmes vállalkozóknál feltöltötték mobiltelefonjaikat, és
megfürödtek. Azt, hogy valóban nálunk vannak-e, az útközben kapott térképeken, navigációs
rendszereken és a mobiltelefonjukra küldött fényképeken ellenőrizték, melyeken a fent
felsorolt három épület volt látható. Rövid idő alatt, melyet itt töltöttek, bankban és postán
pénzt vettek fel. A határra indulás előtt személyes dokumentumaikat eldobálták,
megsemmisítették. A hivatalos adatok szerint 2015. júniusának közepéig 31 500 migráns
haladt át Szerbián.

14

Az is kijelenthető, hogy ebben az időszakban egyetlen regisztrált

bűncselekmény sem volt köthető a migránsokhoz. 15

13

Magyarkanizsa község Agráruniója által foglalkoztatott falugazdászoktól származó adat
Celler Tibor: Hétről hétre, Családi Kör, 26. évfolyam 26. szám, 4. oldal
15
Bödő Sándor: Láthatatlan menekültek, Hét Nap, 70. évfolyam, 22. szám, 2015. június 3., 21. oldal
14
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5. kép: Alvó migránsok a városháza, pravoszláv templom és a CNESA épületének
háromszögében
Forrás: Puskás Károly

Számuk jelentős növekedésével felröppent a hír, hogy a községi központban
menekülttábor épül. A hír felzaklatta a lakosokat, így a nagyobb ellenállás elkerülése
érdekében rögtön érkeztek is a cáfolatok. Ilyen volt Aleksandar Vulin munkaügyi,
foglalkoztatási és szociális ügyi miniszter látogatása 2015. július 1-én. Ekkor Vulin miniszter
kiemelte, hogy „a kormány segítséget nyújt a probléma kezelésében. Ugyanakkor reményét
fejezte ki, hogy a magyar és a szerb kormány mai együttes ülésén sikerül megoldást találni a
határzár ügyében. ”16
A lakosok elkerülték azokat a boltokat és éttermeket, ahol a migránsok vásároltak és
étkeztek. Érezhetően nőtt a feszültség a városban. 17
Ugyanezen a napon a községünkben jelenlévő pártok - a Szerb Haladó Párt, a
Vajdasági Magyar Szövetség, a Demokrata Párt és a Szerb Szocialista Párt vezetői
átnyújtották kérelmüket a miniszternek. A kérelem tartalmazta az utcák és a közterek fokozott
tisztítását és karbantartását, megerősített rendőri védelem biztosítását Magyarkanizsára,

16

Kozma Rita: Nem létesítenek menekülttábort, Magyar Szó, 72. évfolyam 148. szám, 2015. július 1., 1. és 11.
oldal
17
Szerda Zsófi: Ez még csak az előhullám?, Hét Nap, 70. évfolyam 26. szám, 2015. július 1., 12. oldal
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Horgosra és Martonosra, és egyben térfigyelő kamerák felszerelését. A szolgálatot teljesítő
rendőröknek maszkok, kesztyűk és fertőtlenítőszerek beszerzését látták elő.18
Ugyanekkor a lakosság már egyre többet foglalkozott az anyaország terveivel, az
ideiglenes határzár, a kerítés megépítésével. A határzár megépítéséről a Magyar Szó is
cikkezett, közölve az MTI-től átvett hírben Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,
valamint Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatóján elhangzottakat.
Ebből megtudhattuk, hogy heteken belül megkezdődnek a munkálatok azokon a helyeken,
melyek „leginkább „kitettek” a bevándorlási nyomásnak”19
Az anyaország ismételten felborzolta az európai uniós politikusok kedélyeket azzal,
hogy bejelentette, felfüggeszti a dublini rendelet végrehajtását, és a migránsok
visszafogadását más európai országokból.20
Az anyaország ezzel párhuzamosan menekültügyi eljárások végrehajtásán rövidít, úgy,
hogy az előzetes és részletes vizsgálati szakaszokat összevonja.21 Nagyon jelentős az a tény
is, hogy az ideiglenes határzárral egyetemben az államhatárról szóló rendelet módosítása is
felülvizsgálatra került. A módosítás kimondja, hogy Magyarországot a „schengeni külső
határokon, a határvonaltól számított 10 méteres sávon belül közérdekű használati jog illeti
meg”, amely értelmében legalizálható a határzár építése.22 Ezen módosítást július 6-án
fogadta el az országgyűlés.
Városunkban 2015. július 9-én ismét a politikusoké volt a főszerep. E napon Nyilas
Mihály tartományi kormányalelnök által vezetett küldöttség érkezett, segítő szándékkal. A
delegáció tagjai voltak Miroslav Vasin tartományi kormányalelnök, aki egyben a tartományi
válságstáb vezetője, Vesna Kopitović tartományi egészségügyi titkár és Slobodan Puzović
tartományi környezetvédelmi titkár. A községi és a szabadkai városvezetéssel tárgyalva
megállípították, hogy a helyzet tarthatatlan, és segíteni kell az önkormányzatokon23. E döntés
értelmében a tartományi költségvetésből 13,8 millió dinár érkezett a menekültkérdés
rendezésére. Emellett az árutartalékokból higiéniai eszközök, fertőtlenítő-, és tisztítószerek,
18

Kozma Rita: Nem létesítenek menekülttábort, Magyar Szó, 72. évfolyam 148. szám, 2015. július 1., 1. és 11.
oldal
19
MTI: Heteken belül elkezdődik a kerítés felállítása, Magyar Szó, 72. évfolyam 150. szám, 2015. július 3. 1.
oldal
20
Celler Tibor: Hétről hétre, Családi Kör, 26. évfolyam 27. szám, 5. oldal
21
MTI: Rövidülnek a menekültügyi eljárások, Magyar Szó, 72. évfolyam 153. szám, 2015. július 7., 3.oldal
22
MTI: Rövidülnek a menekültügyi eljárások, Magyar Szó, 72. évfolyam 153. szám, 2015. július 7., 3. oldal
23
Bödő Sándor: A tartományi kormány Kanizsa mögé állt, Magyar Szó, 72. évfolyam 155. szám, 2015. július 9.,
1. és 3. oldal
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valamint tartós élelemiszerek

lettek jóváhagyva.24 Július 17-én 8 tonna segély érkezett

Magyarkanizsára.25 Ezekben a napokban már 1000-1500 migráns haladt keresztül a
területünkön. A migránsok között egyre feszültebb a helyzet, türelmetlenek és szinte
mindennaposak voltak a köztük zajló viták. Lackó Róbert, a Községi Képviselő-testület
elnökeként a menekültügyi felelősként foglalkozott a kérdéssel. Lackó bejelentette, hogy ha a
migráció mértéke nem csökken, akkor az önkormányzatunk szükséghelyzetet hirdet.
Cseszkó Mónika, a Vöröskereszt helyi titkára arról beszélt a Magyar Szó riporterének,
hogy „a menekülteknek van elegendő pénzük arra, hogy élelmiszert ,vizet vásároljanak“.
Szerinte a határzár megépülése után számíthatunk arra, hogy a nálunk átvonuló migránsok
száma megnő, az akadály miatt és így ellátásra szorulhatnak. 26
77.600

27

illegális határátlépő magyarországi regisztrációja után megindult a kerítés

építés a szerb-magyar országhatáron, a június 17-i határozat alapján. Az építmény 175 km
hosszan épült ki a szerb-magyar zöldhatáron, melyből az első mintaszakasz Mórahalomnál
épült meg, 175 méter hosszan. A kerítéshez szükséges anyagot, drótot a Büntetés-végrahajtási
Intézet fogvatartottjai készítették. 28A munkálatokat a teljes szakaszon a Magyar Honvédség
katonái végezték, szám szerint kilencszázan. Kezdték az aljnövényzet kiírtásával, majd
tereprendezéssel folytatták. Ezután kitűzték a nyomvonalat a katonai térképészek. A
mechanikai határzár részei a 4 méteres acél kerítésoszlopok, melyeket baton alapba helyeztek.
A szerbiai oldal irányába hattyúnyakakat építettek, melyekre pengés NATO-drót került. Az
oszlopok között drótháló került, aljára szintén pengés drót. A kerítésoszlopok között részen 2
méteres magasságban merevítő keresztgerendák kerültek. A kivitelezés egyszerre folyt 10-12
szakaszon.

24

Röviden: A rendkívüli helyzet kihirdetésének felmérése, Magyar Szó, 72. évfolyam 159. szám, 2015. július 14.,
11.oldal
25
Kozma Rita: Nyolc tonna segély Magyarkanizsára, Magyar Szó, 72. évfolyam 162. szám, 2015. július 17., 1. és
11. oldal
26
Kozma Rita: Nyolc tonna segély Magyarkanizsára, Magyar Szó, 72. évfolyam 162. szám, 2015. július 17., 1. és
11. oldal
27
Szerkesztőségi összefoglaló: Elkezdődött a kerítésépítés a magyar-szerb határon, Magyar Szó, 72. évfolyam
159. szám, 2015. július 14., 1. és 3. oldal
28
Tóth Tibor: A menekültáradat megfékezése, Hét Nap, 70. évfolyam 29. szám, 2015. július 22., 12. oldal
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6. kép: Élet Horgos 2 határátkelőn
Az ideiglenes határzár megépülése 6,5 milliárd forint terhet rótt Magyarországra. A
munkálatok megkezdésével, napi 1300 határsértőt is feltartóztattak. A migránsoknak és az
embercsempészeknek is sietőssé vált a dolguk. Július 20-án a magyar rendőrség letartóztatott
egy szerb embercsempészt, aki

egy kisteherautó légmentesen lezárt rakterében 37 szír

állampolgárt szállított, ebből 13 gyereket. Ebből a történetből is látszik, hogy az anyagi
haszonszerzés sokaknál erősebb minden emberi jóérzésnél.
Ugyanezen a napon dr. Nenad Ivanišević, a munkaügyi és szociális minisztérium
államtitkára bejelentette, hogy Magyarkanizsára és Szabadkára külföldi, német és svájci
donációból lakókonténerek érkeztek. A konténerekből négy darab érkezett, melyek 12×4,8
méteres nagyságúak. Tartalmuk öt tusoló, öt WC, 8 mosdó és 12 ágy. Ezek a konténerek a
migránsok altatására és tisztálkodására szolgáltak. Magyarkanizsán a konténerek a
rendőrállomás udvarára kerültek, de feltételezem a migránsok akkor sem mentek volna oda,
ha az elhelyezés után nem kerül bezárásra az állomás kapuja. Viszont készült fotó az átadón,
boldog, széles mosolyú emberekkel. Utána többé senki rájuk sem pislantott. 29

29

Pesevszki Evelyn: Lakókonténerek a migránsoknak, Magyar Szó, 72. évfolyam 164. szám, 2015. július 19., 11.
oldal
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7. kép: Kép a migránsokról az egyik konténerben, másnap már senkit sem érdekelt a
sorsuk
Forrás: Puskás Károly
A tartományi biztonságügyi tanács ismét összeült Újvidéken. Dr. Bimbó Mihály
magyarkanizsai polgármester kiemelte, hogy a községnek anyagi segítségre van szüksége, a
migráció miatt fellépő többletköltségeket a községi költségvetés nem tudja biztosítani. Az a
tétel, nem tervezett kiadásként hatalmas teherként nehezedik a költségvetésre.30A város Fő
terén ez idő alatt kitört pánik, ahol a menekültek megrohamoztak a Vöröskereszt aktivistáit
vízosztás közben. Őket rendőrök menekítették ki a térről.
E napoktól kezdve már nem csak a Komunalac Kommunális Közvállalat emberei
takarították a tereket, hanem csatasorba álltak az önkéntes tűzoltóegységek bajtársai is. A
közmunkaprogramból még 20 munkást kezdett foglalkoztatni a város.
2015. július 31-én a Magyar Szó leközölte Pásztor Bálint képviselő felszólalását a
belgrádi parlamentben. A cikk címe „A csend már a múlté”, mellyel a képviselő arra utalt,
hogy Magyarkanizsát a csend városának nevezték. Felszólalásában kiemelte, hogy a
szabadkai és magyarkanizsai polgárokat nem szabad magukra hagyni, mert életük gyökeresen
megváltozott. Azt is kiemelte, hogy a helyiek türelme fogy, hogy a lakosok félnek a

30

Sz-cs: Határon túli együttműködésre is szükség van, Magyar Szó, 72. évfolyam 166. szám, 2015. július 20., 1.
és 4. oldal
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menekülttábor létesítésétől. Pásztor Bálintot a felszólalása után a civil szervezetek
rasszistának nyilvánították ki.
Mindeközben a migránsok élték mindennapjaikat Magyarkanizsa Fő terén, főztek,
ettek, aludtak és hulladékukat, valamint ürüléküket hátrahagyva tovább indultak. A
Komunalac Kommunális Közvállalat emberei a nagykikindai Közegészségügyi Intézettől
kapott Ecosan nevű szerrel permetezték a tereket, mely hatására a fű is kiégett.

8. kép: A kommunális közvállalat munkatársa Ecosannal permetezi Magyarkanizsa
Fő terét
Forrás: Puskás Károly

Minden történés mellett július 31-én megnyílt a Horgos-Röszke határátkelő Horgos 2
néven. Ismételten átadták rendeltetésének Szíjjártó Péter Magyarország külgazdasági és
külügyminisztere, míg Szerbia részéről Ivica Dačić külügyminiszter. A megnyitón szóba
került a határzár építése, melyről Dačić a következőképpen nyilatkozott: „Az nem vet ránk jó
fényt, hogy Magyarország kerítést húz Szerbia irányába, de teljes megértéssel vagyunk a
döntés iránt. Magyarországra Szerbiából érkeznek a menekültek, Szerbiába pedig az Európai
Unióból, ezért nekünk is talán kerítést kellene építenünk az unió felé.” 31

31

Kozma Rita: Megnyílt a Horgos-Röszke régi-új határátkelő, Magyar Szó, 72. évfolyam 175. szám, 1. és 7. oldal
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Ugyanezen a napon Magyarkanizsára látogatott Aleksandar Vulin miniszerúr és
Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. Vulin megígérte, hogy sem menekülttábor,
sem gyűjtőhely nem épül Magyarkanizsán. 32
Augusztus elején már mind többen és többen voltak a városközpontban, akik csak a
szürkületre és a sötétedésre vártak, hogy meginduljanak Magyarország határa irányába.
Esténként és éjjel csak nagy figyelemmel lehetett közlekedni a Magyarkanizsa-Horgos
regionális úton, mivel 40-50 fős csoportoktól kezdve a 100 főt elérőek is vonultak az úton.
Emellett taxisok sokasága szállította a migránsokat a határ felé. Augusztus 6-án a sajtón
keresztül megszólaltak a taxisok, melyben nehezményezték, hogy buszok szállítják a
migránsokat a határig, míg ők csak egy-egy fuvart végezhettek naponta. 33
A témában Horváth Gergely, a Martonosi Helyi Közösség elnöke is megszólalt, aki
elmondta, hogy a faluban több menekült halad át, mint ahányan a településen élnek. 34
A következő Magyarkanizsára látogató funkcionárius Stevan Arambašić tartományi
ombudsmanhelyettes volt, aki felsorolta, „hogy a menekülteknek joguk van jogi segítségre,
egészségügyi ellátásra, hivatalos fordítói segítségre, hogy papírjaikat lefordítsák, valamint
kommunkiálni tudjanak az állami szervekkel.”

35

Mindemellett kiemelte, a cikk címében

foglaltakat, hogy a menekülteknek joguk van a kötereinken tartózkodni.
Augusztus közepére dr. Bimbó Mihály magyarkanizsai polgármester összefogásra
buzdította a lakosokat, és kiemelte, hogy igéreteken kívül Magyarkanizsa község nem kapott
támogatást a helyzet felszámolására. Kijelentette, elfogyott a türelmünk, mert „Szerbia nem
védi meg az Észak-Bácskában élő adófizető-választó polgárait, és úgy fest, a tömbmagyarság
és az itt élő más nemzetiségűek sorsa nem érdekli az illetékeseket.”

36

A lakosokat polgári

engedetlenségre szólította fel, amennyiben a helyzet nem változik. A sajtótájékoztató után egy
belgrádi civil szervezet a polgármestert beperelte. Az ellene felhozott vád xenofób
magatartása volt, vagyis idegengyűlölő.

32

Kozma Rita: A vásártérre kerülnek a migránsok, Magyar Szó, 72. évfolyam 175. szám, 2015. augusztus 1.-2.,
10. oldal
33
Kozma Rita: Miért (csak) bennünket büntetnek?, Magyar Szó, 72. évfolyam 179. szám, 2015. augusztus 6., 1.
és 13. oldal
34
Kozma Rita: A lakosság aggódik, Magyar Szó, 72. évfolyam 181. szám, 2015. augusztus 8.-9.,
35
Kozma Rita: A menekülteknek joguk van a parkokban lenni, Magyar Szó, 72. évfolyam 183. szám, 2015.
augusztus 11., 1. és 13. oldal
36
Kozma Rita: Továbbra sincs segítség menekültügyben, Magyar Szó, 72. évfolyam 185. szám, 2015. augusztus
13., 1. és 13. oldal
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9. kép: pár óra alatt összegyűlt hulladékmennyiség
Forrás: Puskás Károly

10. kép: itt felejtett ruhanemű
Forrás: Puskás Károly
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11. kép: A Venezia étterem „vendégei”
Forrás: Szabó Attila, a Hét Nap fotóriportere

12. kép: Továbbindulásra várók
Forrás: Puskás Károly
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13. kép: Úton a határra
Forrás: Szabó Attila, a Hét Nap fotóriportere

14. kép: Invázió
Forrás: http://edition.cnn.com/2015/09/03/world/gallery/europes-refugee-crisis/
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A községi költségvetést augusztus közepéig 7 millió dináros plusz költséggel terhelte a
migránsáradat. Lackó Róbert menekültügyekkel megbízottként elmondta, hogy a vásártári
pihenőbe kilenc darab 50-50 személy befogadására alkalmas sátor érkezett.37
Augusztus végére az utazó diákok szülei félelmüknek adtak hangot, és nem
támogatták, hogy gyermekeik a migránsokkal egy autóbuszon utazzanak. Így a helyi
utasszállító vállalat az önkormányzat támogatásával Németországból behozott buszokat
vásárolt, kizárólag diákutaztatás céljából.

38

Valamint menetrendszerűen megérkezett a

következő poltikus községünkbe, Branislav Bugarski tartományi régióközi együttműködési és
helyi önkormányzati titkár személyében, aki menten 35 tonna élelmiszert ígért a migránsok
ellátására.
Szeptemberre egyértelműen bebizonyosodott, hogy Európát tartós népvándorlási
hullám érte el. A schengeni határon nem tudnak a hatóságok minden migránst regisztrálni, sőt
az is bebizonyosodott, hogy a menekültek egy része hamis szíriai útlevelekkel lép be az
Európai Unió területére. 39
Többen megszólaltak a hamis útlevelek és az eldobott úti okmányok kapcsán. Egy
interjúban Mekdad Rafek építészmérnök is, aki 33 éve él hazánkban. Szerinte, akinél nincs
okmány, mind gazdasági migráns. Céljuk, hogy szíriai állampolgárnak kiadva magukat minél
előbb megkapják a menekültstátuszt. 40
Szeptember elsején Magyarkanizsára érkezett ismét egy újabb politikusi delegáció,
nevezetesen Bojan Pajtić tartományi kormányfő, Kori Udovički szerb kormányalelnök,
valamint a tartományi funkcionáriusok, Nyilas Mihály és Miroslav Vasin kormányalelnökök,
és Branislav Bugarski önkormányzati és régiók közti együttmőködési titkár. Velük együtt
érkezett a tartományi 13,5 millió dináros támogatás is, a menekültkérdés rendezésésre. 41

37

Kozma Rita: A pénz hosszú útja, Magyar Szó, 72. évfolyam 187. szám, 2015. augusztus 15.-16., 1. és 13, oldal
Kozma Rita: Külön buszokon utaznak a diákok, Magyar Szó, 72, évfolyam 198. szám, 2015. augusztus 28.,
13.oldal
39
MTI: Hamis szíriai útlevelekkel jutnak be az EU-ba, Magyar Szó, 72. évfolyam 202. szám, 2015. szeptember 2.,
40
Tomek Viktor: Szervezett embercsempészet!, Hét Nap, 70. évfolyam 37. szám, 2015. szeptember 16., 22.
oldal
41
Kozma Rita: A segítségnyújtás nem politikai kérdés, Magyar Szó, 72. évfolyam 202. szám, 2015. szeptember 2.
38
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Szeptember harmadikán a magyarkanizsai pihenőközpontban érkezett Beate Merk
bajor európai integrációs ügyi miniszter és Aleksandar Vučić szerb miniszterelnök. Együtt
megtekintették a magyarkanizsai pihenőközpontot, melyben elégetettek voltak a látottakkal. 42

15. kép: Politikusok a magyarkanizsai, vásártéri pihenőben
Forrás: Puskás Károly
Ezzel egyidőben Budapesten, a Keleti pályaudvar környékén táborozó migránsok
fellázadtak, és gyalog indultak Bécs felé. De ugyanígy verekedés tört ki a röszkei hangárnál a
migrációs gyűjtőponton, a bicskei vasútállomáson. Egyértelműen fogy a türelem a migránsok
és a lakosság részéről is. 43
Közben Magyarország politikáját erősen támadta az Európai Unió nyugati államai,
ezért Szíjjártó Péter reagálni kényszerült Luxemburgban. Leszögezte, „a schengeni szabályok
világosan a tagállamok felelősségévé teszik a határok védelmét, amelyeket csak a megadott
hivatalos helyen és időben lehet átlépni.” 44
Közben Ferenc pápa felszólított minden európai plébániát, vallási közösséget,
rendházat, hogy fogadjonak be egy menekült családot.45 Beszéde megosztotta a katolikus
híveket, hiszen a hozzászólásokból egyértelműen kiderült, hogy e témában a hívek is
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megosztottak. Volt olyan hozzászólás, mely kiemelte, hogy a pápa feladata a keresztény
Európa védelme, nem csak a migránsok óvása.
Szeptember első hétvégéjén Szerbiában tetőzött a menekülthullám. Preševonál
Szerbiába belépve a migránsok 72 órás tartózkodási engedélyt kaptak. Preševoból Belgrádba
utaztak, majd tovább autóbuszokkal Magyarkanizsára és Szabadkára. A két határ menti
községből pedig Magyarország irányába folytatták útjukat. Azokat a migránsokat, akiket
határsértés vétke miatt elfogtak a magyar hatóságok, az új idegenrendészeti előállítóba,
Röszkére kísérték. Ez a gyűjtőközpont 1000 ember befogadására képes. 46
Orbán Viktor a misszióvezetőknek tartott beszédében kiemelte, hogy a kvótákról szóló
határozat, melyet az Európai Unió megszab, több sebből is vérzik, mert azt sem tudni, hány
ember elhelyezéséről van szó, egy európai ország sem tudja garantálni, hogy a szétosztott
migránsok azon ország területén maradnak, ahová rendelik őket, mivel az Unióban az
emberek szabad mozgáa érvényesül. 47 Ismételeten kiemelte, hogy Magyarország a schengeni
szabályokat betartja, és a határzárral biztosítja az Európai Unió határának védelmét.
Szeptember 7-én mintegy 1000 migráns áttörte a rendőrsorfalat Röszkénél. A
migránsok „Freedom, freedom“ szavakat skandálva az M5-ös autópálya irányába indultak.
Ugyanezen a napon még körülbelül 200 migráns törte át a sorfalat, úgy, hogy közben
gyermeküket maguk előtt tartva mentek neki a rendőröknek. 48
Ugyanekkor az Európai Bizottság pénzügyi segélyt hagyott jóvá Magyarország és
Ausztria számára, 4 illetve 5 millió euró értékében. Ezek a pénzek a menedékkérők
fogadására szolgáló létesítmények létrehozására, eszköz- és felszerelésvásárlásra és szállítási
lehetőségek bővítésére kerültek felhasználásra. 49
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Magyarországon Hende Csaba honvédelmi minszter lemondását követően Simicskó
István került e posztra. Simicskó úr egyértelműen a kerítés építésének gyorsítását sürgette,
mert szerinte Európa e téren, a védelem terültén „elaludt“. 50
A migránsok mind nagyobb számban érkeztek ezekben a napokban Szabadkára.
Preševoból körülbelül augusztus közepe óta külön közvetlen vonatjárat hozta a migránsokat,
mindemellett Belgrádból buszokkal is érkeztek. Számuk napi több ezer főre volt tehető.
Szabadkáról a Subotica-trans különjáratai Magyarkanizsára szállították át a migránsokat.
Számuk szeptember nyolcadikán megközelítőleg 3000 fő volt. 51
Eközben az Európai Unióban a kötelező kvótákról vitáztak, Jean-Claude Junker, az
Európai Bizottság elnöke Strasbourgban elmondta, hogy 160 000 menekültet kell a kvóta
alapján szétosztani a tagállamok között, ebből az anyaországnak 54 000 a kvótája. Ugyanezen
az ülésen beszélt az ún. balkáni útvonal stabilizációjáról, mert a legtöbb migráns ezen az
útvonalon jut be az Európai Unió területére. 52
Másnap már Magyarország reagált Junker beszédére. Pelczné dr. Gáll Ildikó az
Európai Parlament alelnöke a kötelező betelepítési kvóták kapcsán elmondta, hogy ez csak
átmeneti

megoldás

lehet,

és

az

igazi

probléma

az

Európai

Unió

elhibázott

bevándorláspolitikája. 53
A macedón határon feltratóztatott nagyobb tömeg továbbengedése 5000 fős
embertömeget zúdított Magyarkanizsára. Az ottani vásártér 1000 fős befogadóképessége
ötszörös terheléssel üzemelt. Mivel az időjárás hidegebbre fordult, így az UNHCR jóvoltából
takarókat kaptak a vásártéri pihenőhelyen.

54

A horgosi lakosok arra panaszkodtak, hogy az

udvaraikba bejártak a menekültek, az ott talált fát eltüzelték, gyümölcsöseiket, szőlőseiket
megtizedelték, ugyanígy a fóliasátrukat sem kímélték. Erről Farkas József és felesége,
Erzsébet meséltek. Sőt még olyan eset is történt Horgoson, hogy az egyik család nem
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tartózkodott odahaza, és az idő alatt a migránsok egy csoportja beköltözött az otthonukba.
Arról is beszéltek, hogy a helybeliek pénzért vezették át a csoportokat Magyarországra. A
migránsok útvonalát egyértelműen beazonosította a szeméthegyek látványa, széttépett
dokumentumok, eldobált ruhaneműk, gyógyszerek és élelmiszerek. 55
Közben Magyarkanizsán ismét kitört a botrány az ingázó gyermekek utaztatásával
kapcsolatosan. Az öt újonnan vásárolt autóbuszból kettővel az Enka Putnički Utasszállító
Vállalat a Belgrád-Magyarkanizsa útvonalon miránsokat szállított. 56
Magyarkanizsán minden rekordot megdöntött a migránsok száma, 9-én éjfélig 72
autóbusz érkezett Belgrádból a pihenőközpont területére. Taxisok tömkelege várta a buszokat,
hogy utasaikat Horgosra tudja szállítani. A tömeg kis része ment be a táborba, de csakis azok,
akik nem fértek fel a buszokra és taxikra, melyek Horgos irányába tartottak. Petar Božović
táborvezető, a menekültügyi főbizottság kiküldött munkatársa óránként 150 takarót osztott
szét, ügyelve arra, hogy a gyerekes családok kapjanak belőle. A buszokra való felszállásnál az
összetartozó csoportok figyeltek arra, hogy az út során ne sodródjanak el egymástól, így még
vitára is sor került. Irakiak egy csoportja nem engedte a szomáliaiakat felszállni ugyanarra a
buszra, és kiabálásukat zúzott kő dobálásával nyomatékosították. A vitának a rendőrség vetett
véget. Mindenk Horgos egy pontjára tartott, a vasúti sínekhez, mert már csak ez a pici szakasz
nem volt lezárva a két ország határán. A határ anyagországi szakaszán a magyar rendőrök
senkit sem tartóztattak fel, hanem a tovább engedett migránsokat a határtól 600 méterre lévő
ellenőrzőponton tartóztatták fel, és szállították buszokra őket. E pontról Röszkére, az
ideiglenes regisztrációs központba kerültek, ahol ujjlenyomatot vettek tőlük. 57
Azonban a hivatalos ügyintézés a regisztrációs központokban egyre nehezebben
haladt, mivel a migránsok többsége megtagadta a hatóságokkal való együttműködést, nem
adtak ujjlenyomatot, kitörtek a gyűjtőhelyekről, követelőztek, tüntettek és elégedetlenkedtek.
Angela Merkel német kancellár kijelentése, miszerint minden szír állampolgárt befogad
Németország, ez a migránsok nagy részét rögtön szír állampolgárrá változtatta. Mivel
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13.oldal
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személyes dokumentumaikat még Szerbiában elégették vagy eldobálták és ujjlenyomatot nem
adtak, így könnyen másnak adták ki magukat.
Ebben az időszakban kezdett foglalkozni a sajtó azzal a kérdéssel, hogy ki a menekült
és ki a bevándorló. Fodor István Magyar Szóban megjelent cikke leírja, hogy a menekült arról
a helyről indul, ahol élete forog kockán, és egy közeli, biztonságos országban keres
menedéket. A bevándorló határozottan célja felé tart, és nem áll meg ott, ahol élete már nincs
veszélyben.58
Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Junker évértékelőjében kijelentette, hogy
Nyugat-Európa a bevándorlóktól várja a munkaerőhiány megszűnését. Az Európai Unióban
Orbán Viktor miniszterelnök úr egyre „feketébb bárány“ a magyar „antihumánus“ eljárások
miatt, holott még szeptember 15-e után Magyarország teljes mértékben elzárja a balkániútvonalat a technikai határzárral. 59
Szeptember 14-én éjjel 8000 migráns érkezett Magyarkanizsára és az előrevetítés azt
mutatta, hogy akár 20 000 migráns is átléphet Magyarországra a teljes határzár előtt. Szerbia a
kerítés miatt arra számított, hogy a migránsok egyre több időt töltenek az ország területén,
ezért Vulin miniszter úr bejelentette, hogy ifódeiglenes befogadóközpontok létesülnek
Zomborban, Šiden, Magyarkanizsán és Szabadkán. Mindemellett természetesen kijelentette,
hogy Szerbia ura a helyzetnek. 60
A magyar határzár miatt a szomszédos országok, Ausztria, Csehország és Szlovákia is
bejelentette, hogy szigorítják a határellenőrzésüket. A migránsokat a szerb-magyar határon
csak egy ponton, a Szeged-Szabadka vasútvonalon engedték be az anyaországba. Ekkor már
helikopter ellenőrizte a magyar országhatárt. 61 Késő délután már nem engedték a migránsokat
a vasúti síneken belépni Magyarországra, hanem Röszke 2 határátkelőre irányították őket.62
Később az egyetlen nyitott pont is bezárult, acélkeretre erősített hétsoros pengés dróttal
ellátott tehervagon zárta be a rést.
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A Menekültügyi Főbizottság összehívta a nemzetközi segélyszervezeteket egy
konferenciára, és engedélyezte a bekapcsolódásukat a migránsok ellátásába. Ehhez
pénzeszközöket is társított. Így a szabadkai Caritas Ric Gábor vezetésével két központban, a
szabadkaiban és a magyarkanizsaiban teljesített szolgálatot. A magyarkanizsai vásártéri
központban egy konténert működtetett, élelmiszercsomagokat osztott, egészségügyi nővért és
orvost biztosított. Magyarországról naponta 40-50 embert is visszaküldtek Szerbiába, akik a
pihenőben tartózkodtak egy rövid ideig, szinte csak addig, míg a pénzbirságot befizették és
indultak vissza a határra. 63
Szeptember 15-én a teljes határzárral új korszak kezdődött a szerb-magyar
országhatáron. A várttal ellentétben, a migránsok nem Horvátország felé indultak, hanem
Horgos 1 és Horgos 2 határátkelőhöz mentek. Így Horgos 2-t reggel hét órakor, nem sokkal
később Horgos 1-t is lezárták. A senki földjén, Horgos és Röszke között több ezer migráns
ragadt. A határ lezárását a szerb hatóságok kezdeményezték. Dél körül a horgosi
kishatárforgalmi átkelőnél rendes sátortábor alakult ki. A határ mentén helikopter körözött.
Soha ennyi külföldi televíziós stáb nem fordult meg Horgoson, mint ahányan a határzár
bevezetésekor voltak. A magyar hatóságok az autópályát a vámügykezelő objektumoknál lévő
fémkonstrukcióval torlaszolták el. Az autópályán a készenléti rendőrség emberei álltak
sorfalat. A tömeg egyre kiszámíthatatlanabbá vált, és kontrollálhatatlannak tűnt. Sokszor
skandáltak, kiabáltak valamit. Vulin miniszterúr is megjelent a határátkelőn, és közölte a
migránsokkal: „vagy regiszrálják magukat a magyar hatóságoknál, vagy pedig menjenek
vissza a magyarkanizsai táborba, de ne táborozzanak az autópályán“ Beszéde dühös
tiltakozást váltott ki.64
A magyakanizsai pihenő a határzár előtti napon szinte teljesen kiürült. Viszont a tábort
téliesítettnek minősítették, amely azt jelentette, hogy öntöttvas kályhák és tűzifa érkezett
Magyarkanizsára. A kéményt a sátrak tetején vezették ki, de a sátrak belső védőrétegét
késekkel már szétdarabolták a lakók, mivel így védekeztek a hideg ellen. A kimetszett
darabokat takaróként használták. 65
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Horgos 2 határátkelőn megindult a migránsok beléptetése Magyarország területére,
20-30 fős csopotokban. A túloldalon buszok várták a migrásokat, mellyel a röszkei
vasútállomásra szállították őket, onnan a vonatok Hegyeshalomra mentek. A szerbiai oldalon
a sorban állók több száz méter hosszan várakoztak. Több mint ezer fő várt a belépésre. Rajtuk
kívül rendőrt csak elvétve lehetett látni. Érdekesmód, óvódáskorú gyerekek kezdék el kiabálni
a „Germany, Germany!“ szót, valószínűleg felnőttek biztatására. Az óránkénti beléptetést 100
főre emelték a magyar hatóságok.

66

Magyarország tájékoztatta Belgrádot, hogy tekintettel a

kialakult helyzetre, Horgos 1 és Horgos 2 határátkelőhelyek egy hónapig zárva maradnak. 67
Szeptember 16-án délután a migránsok ostromot indítottak Horgos 2 határátkelőn a
magyar rendvédelmi szervek ellen. Olyan történések zajlottak a határátkelőn, melyet mi, itt
élők csak külföldi háborús zónákból tudósító híradósoktól láttunk és hallottunk. Megafonon
lázítva, autógumit égetve, a sziklakert termésköveit az anyaországba átdobálva ment a
küzdelem. Mindennek a szerb oldalon posztoló rendőrök passzív szemlélői voltak, és
igyekeztek minél messzebb állni a csatától. A harcolók és a mi rendőreink közé szorultak a
magyarkanizsai mentőszolgálat mentői, dr. Cseh Sándor vezetésével. A doktor úr és a mellette
szolgálatot teljesítő egészségügyi nővér kis híján belehalt az ügyeletbe, mivel a Szerbiába
átlőtt könnygáz gránátot a migránsok berúgták a mentőautóba. A kis térben hatalmas füst
keletkezett, az orvos és asszisztense a migránsok segítségével jutott ki a járműből. Mikor
kivonszolták őket, palackozott vízzel mosdatták mindkettőjüket. A migránsok sokkal jobban
fel voltak készülve a harcra, orrukat, szájukat kendővel fedték - úgy, mint az otthonukban. A
könnygáz bevetését a magyar fél részéről az indokolta, hogy a migránsok több gyereket
átdobtak a kerítésen, majd áttörték a kaput. A szerb oldalon is sérültek meg gyerekek, akiket a
visszavonuló migránsok letapostak. A migránsok az ostrom ideje alatt „Allah Akbar“
szavakat kiabáltak, és egy 300 fős csoport volt a legkitartóbb. Fél hat körül sikerült
bedönteniük az áteresztő kaput, és özönlöttek Magyarországra. A redőröknek sikerült
visszaszorítani őket. A könnygáz mellett a magyar rendőrök vízágyút is bevetettek. 14 magyar
rendőr sebesült meg és a szerb rendőrség kora estig nem avatkozott be a történésekbe.
Nebojša Stefanović belügyminiszter is megjelent a helyszínen és közölte, hogy tárgyalni fog
magyar kollégájával. A migránsok ezt úgy értelmezték, hogy hamarosan megnyílhat a határ.
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Elterjedt közöttük a hír, hogy Horvátország felől Magyarországra be lehet jutni, így többen
visszamentek a magyarkanizsai pihenőközpontba. 68
Másnap már csak 400-500 migráns volt a horgosi határátkelőnél. A taxisok és buszok
most Horgosról Szabadka felé szállították az embereket. Horgos 2 határátkelőn kiürültek a
sátrak, szeméthegyek maradtak, valamint élelmiszer, cipők és ruhák is. 69
Az ostrom témában Aleksandar Vučić szerb kormányfő is megszólalt és
nehezményezte, hogy szerb újságíró is megsérült az incidensben. Arról viszont nem beszélt,
hogy a sajtó munkatársa a magyar oldalon volt a menekültekkel együtt, mikor sérülését
szerezte.70
Az ostrom másnapján Horgos 1 határátkelőn a migránsok egy kisebb csoportja
tiltakozott és kiabált. Mindez késő este és kora éjszaka történt. A tiltakozás egy más
módszerét is bevetették, a csendes ülősztrájkot.71
Mivel a migránsok Horvátország felé vették az irányt, az addig optimista Zoran
Milanović horvát miniszterelnök bejelentette, hogy a migránsáradat hatására összeomlott a
horvát menekültügyi rendszer. Sőt, kilátásba helyezte a határzár életbe léptését. A horvát
hatóságok a helyzet rendezése érdekében a nyolc horvát-szerb határátkelő közül hetet
bezártak. 72
Szeptember 20-án ismét megnyíltak a lezárt határátkelőhelyek. Egy hónap helyett
mindössze 5 napig voltak zárva. A két belügyminiszter találkozóján elhangzott, hogy
rendkívüli megoldásokkal is, de megküzdenek a fennálló problémákkal. 73

68

f.i.: Könnygáz és vízágyúk a migránsok ellen, Magyar Szó, 72. évfolyam 215. szám, 2015. szeptember 17., 1. és
3. oldal
69
Bajtai Kornél: „Gyere velünk egy új jövő felé”, Magyar Szó, 72. évfolyam 216. szám, 2015. szeptember 18., 1.
és 4. oldal
70
x: Haragszanak a magyar rendőrökre, Magyar Szó Magyar Szó, 72. évfolyam 216. szám, 2015. szeptember 18.,
1. és 4. oldal
71
MTI: Nyugalom Röszkénél, Magyar Szó, 72. évfolyam 216. szám, 2015. szeptember 18., 4. oldal
72
Szerkesztőségi összefoglaló: Buszokkal szállítják a bevándorlókaz a magyar határra, Magyar Szó, 72. évfolyam
217. szám, 2015. szeptember 19., 1. és 4. oldal
73
B92: Megnyíltak a lezárt határátkelőhelyek, Magyar Szó, 72. évfolyam 218. szám, 2015. szeptember 21., 1.
oldal
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A horvát határon szintén válságos volt a helyzet, így ujjlenyomat vétele és regisztráció
nélkül tovább engedték a migránsokat. 74
Mindeközben Horgoson a Komunalac Kommunális Közvállalat megkezdte az ostrom
kárainak szanálását. A helyszínen naponta 15 konténer szemetet gyűjtöttek össze a
közmunkások, összesen 18 fő. Nem csak a határon volt rengeteg hulladék, hanem az oda
vezető úton is. Amire a migránsoknak nem volt szükségük, eldobálták. Meglepően sok
csomagolt élelmiszer bontatlanul megjelent a hulladékban. A segélyszervezetek által
szétosztott élelmiszer előbb a migránsokhoz, majd a hulladékba került, és a horgosi kisebbség
gyűjtögető életmódjának következményeként feltűnt a környező községek piacain. Az
átvonuló tömeg hatalmas károkat okozott a mezőgazdasági termelőknek, melyre a megoldást
a községi vezetés köztársasági szintről várta. 75
A horgosi incidens megafonos hangadóját a szegedi Járásbíróság elítélte
„tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépése büntettének megalapozott
gyanújával“.

76

A ciprusi férfi, Ahmed H. a Tablighi Dzsamaat (Szövetség a hit terjsztésére)

nevű iszlám fundamentalista mozgalom tagjaként volt az incidens hordozója. Ez a szervezet
akár a terroristák számára szolgált fedőszervezetként. A szervezet 150 országban 80 000 000
taggal működik.
Szeptember végén dr. Bimbó Mihály magyarkanizsai polgármester sajtótájékoztatót
tartott és ezen elmondta, a községen keresztül 140 000 migráns vonult át az elmúlt rövid
időszakban és összegezte, hogy a tartományi támogatás 13.5 millió, még a köztársasági 1.3
millió dinár összegű volt. Köszönetet mondott a tűzoltóknak, a rendőrségnek, a Komunalac
Közvállalat és a Tiszamenti Vízművek dolgozóinak, valamint a Vöröskereszt aktivistáinak.
Azt is kijelentette, hogy téli befogadótábor létesítését az önkormányzat nem támogatja. 77

74

Szerkesztőségi összefoglaló: Folytatódik a horvát „menekültexport”, Magyar Szó, 72. évfolyam 219. szám,
2015. szeptember 22., 1. oldal
75
Kozma Rita: Szeméthegyek és mezőgazdasági károk, Magyar Szó, 72. évfolyam 220. szám, 2015. szeptember
23.,
76
Gergely József: Terroristák lázítottak a horgosi határostrom alkalmával?, Magyar Szó, 72. évfolyam 221. szám,
2015. szeptember 24., 3.oldal
77
Kozma Rita: Kiürült a magyarkanizsai menekülttábor, Magyar Szó, 72. évfolyam 222. szám, 2015. szeptember
25., 11. oldal
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16. kép: életkép Magyarkanizsa központjában
Forrás: Puskás Károly
2015. októberében Nyugat-Európában változott a helyzet: azoknak a migránsoknak,
akiknek a menedékkérelmét elutasították, visszatoloncolták származási országukba. 78
Németországban bonyolódott a helyzet, nem tudták olyan ütemben elhelyezni a
migránsokat, ahogy érkeztek, gyakorlatilag karszalagot osztogattak, mely az érkezési
sorrendet jelentette. 79
Merkel asszony úgy nyilatkozott, hogy szerinte legalizálni kell a migrációt két dolog
miatt, hogy Törökország és az Európai Unió megossza a 2 000 000 migráns ellátásának terhét,
valamint a balkáni nyugalom megtartása miatt. 80

78

Szabó József: Kiviteles bánásmódban részesülnek, Magyar Szó, 72. évfolyam 253. szám, 2015. október 31., 3.
oldal
79
Németh Zoltán, Virág Árpád: Néhány lépésre a céltól, Magyar Szó, 72. évfolyam 254. szám, 2015. november
2., 1. és 5. oldal
80
Szerkesztőségi összefoglaló: Merkel: Legalizálni kell a migrációt, Magyar Szó, 72. évfolyam 256. szám, 2015.
november 4., 1. és 2. oldal

Migráció - invázió

33

Nyilas Sára: Európa a változás kapujában
A tél kezdetétől mindenki nagyon félt, a migránsok és döntéshozók egyaránt. Nyilas
Mihály, a Tartományi Migrációs Tanács elnöke kijelentette, hogy Szerbia területén arányosan
kell elosztani a menekülteket. Az elnök úr arról is beszélt, hogy a balkáni útvonalon és az
Európai Unió területén bárhol bekövetkező váratlan helyzet Szerbiában a migránsok
feltorlódását idézheti elő, az ún. dominóeffektust. Kiderült, hogy e tanácsnak javaslattévő
szerepe volt a menekülteket befogadó központok helyszíneire. Így lett meghatározva például a
principovaci gyermekkórház ezen célra. Öt ideiglenes befogadóközpont létesült így
Szerbiában, az említett principovaci, az adaševci, a szabadkai, a nagykikindai és a zombori.
Szerbia kötelezettsége 6000 férőhelyes befogadóközponti létszám volt.81
Preševoból külön vonatokkal szállították a horvát határra a migránsokat, napi 15003000 főt. A szerveztlenség következtében az emberek órákat ültek a vonatban, mire
elindultak. A viteldíj 35 € volt fejenként. 82
A migránsválság Szlovéniát is elérte. Magyarország 50 rendőrrel és 10 gépjárművel
segítette a szlovén rendőrséget. Indoklásként Pintér Sándor miniszter úr kiemelte a
nemzetközi összefogás fontosságát, hisz Magyarországnak is jól jött a három visegrádi
társország – Szlovákia, Csehország és Lengyelország – rendőri és határőri segítsége.83
Miro Cerar szlovén miniszterelnök kijelentette, hogy „30 000 vannak jelenleg is úton
Szlovéniába“84, és mivel Németország és Ausztria csak napi 6000 migránst fogadott, így
várható volt, hogy Szlovéniában torlódnak fel. Ezért az optimista szlovén vezetés is a műszaki
akadály építése mellett döntött, de egyben hangoztatta is, hogy a határt nem helyezik teljes
zárlat alá. A kerítést a Horvátországgal közös határra tervezték. Szlovéniában októbertől
november közepéig 171 130 illegális bevándorlót vettek nyilvántartásba, míg az
állampolgáraik száma összesen 2 000 000.
Messze tőlünk Leszbosz szigetén egy szíriai kisfiú, Aylan Kurdi holttestét sodorta
partra a tenger. Ez a kép körbejárta a világot és nagyban befolyásolta az európai polgárok
81

Virág Árpád: Ne Vajdaság viseljen minden terhet, Magyar Szó, 72. évfolyam 259. szám, 2015. november 7.-8.,
18. oldal
82
Németh Zoltán: Ha elindul a vonat, Magyar Szó, 72. évfolyam 260. szám, 2015.november 9., 1. és 5. oldal
83
MTI: Nemzetközi összefogással oldható meg a migránsválság, Magyar Szó, 72. évfolyam 261. szám, 2015.
november 10., 3. oldal
84
MTI: Szlovénia kerítést épít Horvátországgal közös határán, Magyar Szó, 72. évfolyam 262. szám, 2015.
november 11., 3. oldal
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véleményét a migrációval kapcsolatosan, habár az európai országok közvéleménye
ellentmondásos.85 Svédországban, mely az egyik legnyitottabb európai ország volt, a fotó
megjelenése után ezrek tüntettek a menekültek mellett. 86

17. kép: Aylan Kurdi, a halott szír kisfiú képe, ami később mindent megváltoztatott
Forrás: http://www.msnbc.com/sites/msnbc/files/h_52184435.jpg
A szlovén bejelentés után egy nappal megkezdődött a kerítésépítés, „gyoda“ a horvátszlovén határon. A „gyoda“ jelentése gyorstelepítésű drótakadály. Miro Cerar beszédében
üzent osztrák kollégájának, azzal, hogy az övék műszaki akadály, de semmiképp sem
nevezhető „kapunak oldalsó szárnyakkal, mint az osztrák kerítés“87
Németország ismét alkalmazni kezdte a dublini visszaküldési szabályt a szír
állampolgárokra. Szíjjártó Péter kijelentette, hogy a „dublini rendszer halott“, mert a
beléptetésre vonatkozó rendelketéseket és a visszküldésre vonatkozó szabályokat senki sem
tartja be. Aki Szíriából jött Európába, nem Magyarországon lépett az Európai Unió területére,
hanem Görögországban. 88

85

MTI/TASZSZ/Reuers/AFP/Dogan/dpa: Újabb tragédia Leszbosznál, 72. évfolyam 263. szám, 2015. november
12., 2.oldal
86
Az Európába irányuló és 2015-től felgyorsult migráció tényezői, irányai és kilátásai, az MTA Migrációs
Munkacsoportjának elemzése, 2015, 61. oldal
87
S.A.:Készül a szlovén „gyoda”, Magyar Szó, 72. évfolyam 263. szám, 2015. november 12., 1. és 3. oldal
88
MTI: A dublini rendszer „halott”, Magyar Szó, 72. évfolyam 263. szám, 2015. november 12, 3. oldal
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Az osztrák és szlovén kerítés hozadéka Lázár János szerint az volt, hogy a migránsok
ezután Románia irányából Magyarországra lépve tartanak Nyugat-Európába. Így, ha kell, a
megállításukhoz az anyaország kerítést emel a magyar-román határon is. Ha ezt kell tennie az
országnak, kezdésnek a magyar-szerb-román hármashatárnál a legfontosabb a kiépítése. 89
Ezután Európa sötét napjai következtek. Az Iszlám Állam fanatikusai vérfürdőt
rendeztek Párizsban. Hat helyszínen lőfegyverrel, robbantással, 129 civilt megöltek és 352
embert megsebesítettek. Támadtak koncertteremben, stadionban, több népszerű étteremben. A
támadásnak hatalmas visszhangja volt a sajtóban, mert a terrorsiták között 15 és 18 éves
fiatalok is voltak, emellett a terroristáknál több hamis útlevelet találtak. Mint kiderült, Ahmed
Almuhamed névre kiállított útiokmánnyal átutaztak Szerbián is, hiszen Preševoban
regisztrálták.90 Az európai polgárok elborzadva tapasztalták, hogy a merényletsorozat
kitervelői belga, muszlim vallású állampolgárok voltak. 91
A magyar, szlovén és osztrák példát követve Macedónia is kerítést épített a macedóngörög határon. Gyevgyelijában bevezették a migránsok származási ország szerinti szűrését,
mivel Szlovénia csak azokat a migránsokat fogadta, akik háborús övezetből érkeztek. Erre
reagálva Horvátország is kijelentette, csak Szíriából, Afganisztánból és Irakból származó
menekülteket enged be az ország területére. 92
Ezek után Szerbia is rákényszerült, hogy változtasson menekültpolitikáján. Szerbia
Szíriából, Afganisztánból és Irakból érkező menekülteket fogad, de semmiképp sem azokat,
akiktől a belépést megtagadta Szlovénia vagy Horvátország.93
Naponta 5000 szír, afgán és iraki migráns távozott Szerbiából Horvátország irányába.
A vasútállomásnál a horvát és szerb rendőrök együtt ellenőrizték a migránsok regisztrációs
dokumentumait. A buszvezetők pedig arra panaszkodtak, hogy tíz kilométeres sor, csaknem
89

MTI: Ha kell, a magyar-román határon is lesz határzár, Magyar Szó, 72. évfolyam 264. szám, 2015. november
13., 3. oldal
90
Szabó József: Horrorisztikus hétvége Párizsban, Magyar Szó, 72. évfolyam 266. szám, 2015. november 16., 1.
és 2. oldal
91
MTI: További két merénylőt azonosítottak, Magyar Szó, 72. évfolyam 267. szám, 2015. november 17., 1. és 2.
oldal
92
MTI/Beta/Tanjug: Zárt kapuk a gazdasági migránsoknak, Magyar Szó, 72. évfolyam 270. szám, 2015.
november 20., 1. és 3. oldal
93
Pesevszki Evelyn: Szerbia származás szerint szűri a menekülteket, Magyar Szó, 72. évfolyam 270. szám, 2015.
november 20., 11. oldal
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500 autóbusz várakozik a migránsok szállítására. A preševoi önkormányzat várakozási
illetéket rótt ki a buszokra, 12-18 000 dináros összegben. 94
A macedón határon a tiltakozás egyik drasztikus formáját vetették be a migránsok:
tűvel és cérnával, több öltéssel bevarrták társaik száját. Így mutatták meg, hogy mennyire
elszántak és akár éhségsztrájkra is képesek. Ekkor már 1300 ember torlódott fel a görögmacedón határon, viszont előtte két nappal 5800 migráns lépett Macedónia területére
Görögországból. 95
Idomeni és Gyevgyelija határátkelőknél a hangosbemondó mellett a vízágyúk is
előkerültek. A migránsok kísérletet tettek a határzár áttörésére. Kövekkel dobálták meg a
mecedón rendőröket, akik közül 18-an megsérültek. Akik átjutottak Macedónia területére és
nem háborús övezetből érkeztek, azokat visszakísérték Görögország területére. 96
Karácsonyt megelőzően Magyarkanizsán jó dolog is történt, a budapesti Erdélyi
Gyülekezet segélyakciót indított a horgosi gazdák támogatására. A támogatás összege
1 000 000 forint volt, mely inkább eszmei értékben kárpótolta az érintetteket.97

94

(néz): A sarc száz vagy százötven euró, Magyar Szó, 72. évfolyam 272. szám, 2015. november 23., 1. és 4.
oldal
95
Szerkesztőségi összefoglaló: A szájukat bevarrva tiltakoznak, Magyar Szó, 72. évfolyam 273. szám, 2015.
november 21., 1. és 2. oldal
96
Szerkesztőségi összefoglaló: Feszült a helyzet a macedón határon, Magyar Szó, 72. évfolyam 280. szám, 205.
december 2., 1. és 3. oldal
97
Kozma Rita: Magyarországi segítség migránskrízis után, Magyar Szó, 72. évfolyam 294. szám,2015. december
18., 1. és 11. oldal
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Élet 2016-ban a migráció árnyékában

IV.

Az új évben sem adták fel a migránsok a reményt, hogy eljussanak Nyugat-Európába,
elsősorban Németországba. 10-20 fős csoportokban a vasúti sínek mentén vonultak Szerbia
északi részébe. Az év első tíz napjában mintegy 20 000 lépték át a horvát-szlovén határt. 98
A szerbiai menekültközpontokban 3000-ről 200-ra csökkent a migránsok száma. Šiden
a migránsok számának csökkenésére való tekintettel a horvát hatóságok nem küldtek
vonatot.99
Eközben Ausztria ideiglenesen hatályon kívül helyezte a schengeni megállapodást,
bevezette minden migráns ellenőrzését az országhatáron, emellett a gazdasági migránsok nem
léphettek Ausztria területére. Csak azok jutottak be Ausztriába, akiknek már menedékjoguk
volt, vagy Németországba akartak továbbutazni.100
A menedékkérők felső létszámát is meghatározták Ausztriában, 37 500 főben.
Gyakorlatilag az osztrák kormány célja az volt, hogy Ausztria ne legyen vonzó ország a
migránsok számára. Így bevezették a határozott időre szóló menekültstátuszt és kilátásba
helyezték a családegyesítés feltételeinek szigorítását. 101
Szerbia, Szlovénia és Horvátország is bejelentette, hogy csak azokat a migránsokat
engedik

keresztül

területükön,

akik

Ausztriában

vagy

Németországban

kívánnak

menedékjogot kérni. A régió országai közül Macedónia van a legnehezebb helyzetben, mert
Görögország szűrés nélkül engedi tovább a migránsokat.102
A Horgoson tapasztalt többezres nagyságrendű napi migránsáradat februrár elejére
Šidre tevődött át. Horvátországba való belépés előtt szűrték a migránsokat a származási
helyük alapján, így többüktől megtagadták a belépést. 103
Pár nap alatt Horvátországból megközelítőleg 800 személyt toloncoltak vissza Šidre.
Tüntetve, Angela Merkel nevét skandálva haladtak, csoportba verődve ismételten
megindultak a horvát határ felé február 21-én, vasárnap. A rendőrség buszokat küldött értük,
98

MTI: Új útvonalon érkeznek a migránsok, Magyar Szó, 73. évfolyam 6. szám, 2016. január 11., 3. oldal
Németh Zoltán: Hová tűntek a menekültek? Magyar Szó, 73. évfolyam 6. szám, 2016. január 11., 1. és 5. oldal
100
MTI: Szigorított osztrák határellenőrzés?, Magyar Szó, 73. évfolyam 13. szám, 2016. január 19., 1. és 3.oldal
101
MTI: Ausztria felső határt szabott a menedékkérőknek, Magyar Szó, 73. évfolyam 15. szám, 2016. jaunár 21.,
2. oldal
102
y-A: A „rosszul válaszolókat visszaküldik”, Magyar Szó, 73, évfolyam 18. szám, 2016. január 25., 1. és 3. oldal
103
K-k: Šidnél naponta száz migránst tartóztatnak fel, Magyar Szó, 73. évfolyam 30. szám, 2016. február 8., 1. és
3. oldal
99
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hogy visszavigyék őket a táborba. A migránsok kavicsokkal dobálták meg őket, így
továbbengedték a tömeget Adaševci faluba. A migránsokat végül rábírták, hogy beszáljonak a
buszokba és visszavitték őket a principovaci tranzitközpontba. 104
Február végére már csak azokat a migránsokat engedték be Szerbiába, akik
útiokmánnyal vagy macedóniai regisztrációval rendelkeztek. Ez a gyakorlatban azt jelentette,
hogy a görög-macedón határon biometrikus adatokat vettek a migránsoktól és beléptető-,
majd kiléptetőpecsétet kaptak a macedón határon. 105
Észak-Vajdaságban a migrációs útvonal megváltozásának köszönhetően a migránsok
négy-ötfős csoportjai próbálkoztak csak az átlépéssel. 106
A Nyugat-Balkán országai és Ausztria konferenciát szervezett a menekültválság
kezelésének a témájában. A konferencián részt vett Bulgária, Horvátország, Szlovénia,
Szerbia, Albánia, Montenegró, Koszovó, Macedónia és Bosznia-Hercegovina képviselője.
Arra az álláspontra jutottak, hogy csakis egységes fellépéssel tudnak tenni a migránshullám
megállításának érdekében.

107

Február 25-én teljes mértékben lezárták Görögország-Macedónia közös határát. A
határvonalon megközelítőleg 3000, míg a görög menekülttáborokban 7000 ember várakozott
a továbbindulásra. Ezt tapasztalva, Nikola Selaković igazságügyi miniszter bejelentette, hogy
a szerb hadsereg teljes készültségbe helyezése indokolt. 108
A görög-macedón határon elfogyott a várakozó migránsok türelme. Megismétlődött
egy nagyon hasonló harc, mint amilyen a Horgos-Röszke határon zajlott közel fél évvel ezen
dátum előtt. A migránsok ledöntötték a kerítést, áttörték a rendőrkordont és a vasúti síneknél
talált cölöpök segítségével átszakították a szárnyas kaput. Az ott állomásozó rendőrség
könnygázt és hanggránátokat vetett be. A csatának 30 könnyebb sérültje lett. 109

104

Kabók Erika: Šidről a migránsok az autópályán indultak meg Horvátország felé, Magyar Szó, 73. évfolyam 41.
szám, 1. és 4. oldal
105
Kabók Erika: Csak Preševon keresztül léphetnek be a migránsok, Magyar Szó, 73. évfolyam 42. szám, 2016.
február 23.
106
Bajtai Kornél: Szabadkán és környékén elvétve tartózkodnak menekültek, Magyar Szó, 73. évfolyam 43.
szám, 2016. február 14.
107
Pesevszki Evelyn: A balkáni útvonal országainak szövetsége a cél, Magyar Szó, 73. évfolyam 44. szám, 2016.
február 25.
108
Pesevszki Evelyn: Az országhatárokra vezényelhetik a hadsereget, Magyar Szó, 73. évfolyam 45. szám, 2016.
február 26.
109
Szerkesztőségi összefoglaló: Kerítésdöntés a macedón-görög határon, Magyar Szó, 73. évfolyam 48. szám,
2016. március 1.
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Macedónia újabb szigorítást vezetett be: csakis azok léphettek az ország területére,
akik háború sújtotta városból érkeztek. Gyakorlatilag azok, akik Aleppóból menekültek el.
AZ intézkedés hozadéka az lett, hogy a görög oldalon a határnál 14 000 ember, míg az
országban 32 000 Macedóniába belépni vágyó torlódott fel.110
Eközben Šiden mintegy négyszázan várakoztak, hogy Horvátország területére
beléphessenek. Adaševciben 20 édesanyát helyeztek el gyermekeikkel együtt. A principovaci
táborban szintúgy telt ház volt. 111
Idomeninél tiltakozásba kezdtek a migránsok, és megakadályozták a segélyszerveztek
ételosztását. Többen megtagadták a vacsora elfogyasztását, ketten pedig felgyújották
magukat. Idomeninél ekkor 13 000 migráns várt a továbbindulásra. 112
A szerb-magyar határon 1/5-re esett vissza a migránsok száma a 174 kilométeres
határszakaszon. A kerítés hozadéka egyértelműen látszott. 113
Az embercsempészek a továbbiakban is űzték jól kereső foglalkozásukat,
Törökországból Olaszországba hajóval szállították a migránsokat. Az áraik kíméletlenül
magasak voltak, felnőttnek 6000 $, 10 évesnél fiatalabb gyerek félár, a négyévesnél fiatalabb
ingyen juthatott be Európába. 114
A V4-ek közös állásfoglalást fogalmaztak meg, mellyel a kötelező betelepítési kvóták
ellen tiltakoztak. Erről nyilatkozott Kövér László házelnök. Kifejtette: „elfogadhatatlan,
hogyha valaki nemzetállami szinten milliókat hív meg Európába, majd az ideérkezetteket szét
akarja osztani az uniós tagállamok között.”115
Május közepén Belgrádban a vasútállomás és a buszállomás környékét lepték el a
migránsok. Onnan buszokkal folytatták útjukat Észak-Vajdaság irányába. 116

110

MTI/AP: Csak a háború sújtotta városokból érkezők mehetnek tovább, Magyar Szó, 73. évfolyam 53. szám,
2016. március 7. 1. oldal
111
Kabók Erika: Šiden és környékén ezer migráns tartózkodik, Magyar Szó 73. évfolyam 58. szám, 2016. március
12. , 1. és 2. oldal
112
MTI/dpa/AP/Reuters: Válsághelyzet Idomeninél, Magyar Szó, 73. évfolyam 68. szám, 2016. március 24., 1. és
2. oldal
113
MTI: Ötödannyi menekült, mint tavaly ilyenkor, Magyar Szó, 73. évfolyam 71. szám, 2016. március 28., 2.
oldal
114
MTI/Spiegel: „Hajóutakat kínálunk Törökországból Olaszországba, fejenként hatezer dollárért”, Magyar Szó,
73. évfolyam 84. szám, 2016. április 12., 3. oldal
115
MTI: A V4-ek ellenzik a kényszerbetelepítést, Magyar Szó, 73. évfolyam 97. szám, 2016. április 27., 2.oldal
116
Bajtai Kornél: Jönnek-mennek a menekültek, Magyar Szó, 73. évfolyam 113. szám, 2016. május 19., 1. és 4.
oldal
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Az idomeni tábort a görög-macedón határon kiürítették, mintegy 8400 migránst
szállítottak át befogadóközpontokba. Macedónia a márciusi határzár bevezetésével lezárta a
balkáni útvonalat. 117
Horgosnál a határzár tövében várakoztak a migránsok egy ideiglenes táborban. A tábor
a senki földjén állt, ahol élték mindennapjaikat az ott élők. A Vöröskereszt naponta ételt
osztott számukra és várták, hogy bekerüljenek a napi 15 főbe, aki átléphet az Európai Unió
területére. 118
Zomborban a németországi Help segélyszervezet 200 000 € értékben finanszírozta a
befogadóközpont létrehozását. Az épület a város tulajdonába került. 119
Orbán Viktor magyar miniszterelnök kiemelte az uniós határok védelmének
fontosságát. Elítélte az Európai Bizottság javaslatát, mellyel a menekültek befogadásától
elzárkózó tagállamokat büntetné. A Bizottság bevezetné „a szolidáris hozzájárulást”, minden
egyes áthelyezett menedékkérő után 250 000 € összeget kellene fizetni.120
Magyarországon az Alkotmánybírósághoz négy indítvány érkezett, mely a betelepítési
kvótarendszerről kezdeményezett népszavazás ellen irányult. Mind a négyet ellenzéki
politikusok nyújtották be, és az Alkotmánybíróság el is vetette őket. 121
Szabadkán

megindult

a

Kolevka

Gyermekotthon

bővítési

projektuma.

Az

intézményben a kiskorú, szülői felügyelet nélkül érkezett migránsokat helyezték el. 122
A kelebiai határátkelőnél is feltorlódtak a migránsok, mivel a magyar hatóságok
naponta 15 főt engedtek be a kerítésen túli tranzitzónába. Eddig a magyar fél 5000
büntetőeljárást indított azon személyek ellen, akik megrongálták a határzárat. 123
Az illegálisan Magyarországra belépett migránsokat már a határ mentén csaknem 100
százalékos arányban elfogták a rendvédelmi szervek. A szabály az volt, hogy akiket a határtól
117

Szerkesztőségi összefoglaló: Kiürítik az idomeni tábort, Magyar Szó, 73. évfolyam 118. szám, 2016. május
25., 1. oldal
118
Vígi Zsoldos Zsaklina: Naponta három migráns család jut át Magyarországra, Magyar Szó, 73. évfolyam 121.
szám, 2016. május 28., 3. oldal
119
szikics: Ha nem kell a migránsoknak, megmarad a gyerekeknek, Magyar Szó, 73. évfolyam 130. szám, 2016.
június 8., 11. oldal
120
MTI: „Magyarország nem vesz át egyetlen visszaküldött migránst sem”, Magyar Szó, 73. évfolyam 136. szám,
2016. június 15., 2. oldal
121
MTI: Lesz népszavazás ősszel, Magyar Szó, 73. évfolyam 143. szám, 2016. június 22., 2. oldal
122
x: A menekült gyermekek biztos pontja, Magyar Szó, 73. évfolyam 147. szám, 2016. június 28, 2. oldal
123
Kabók Erika: Egy hónapos várakozás Kelebiánál, Magyar Szó, 73. évfolyam 153.szám,2016. július 5., 1. és 11.
oldal

Migráció - invázió

41

Nyilas Sára: Európa a változás kapujában
számított 8 kilométeres sávon belül elfogtak, visszavitték őket a tranzitzónába. A
tarnzitzónákba való belépéskor előnyt élveztek a nők, kisgyermekek és a családok. 124
A balkáni útvonal megszűnte illúziónak tűnt, továbbra is telt házzal üzemelt a
szabadkai befogadóközpont, míg Horgosnál mintegy hatszázan vártak átlépésre. A
Vöröskereszt aktivistái segítették a várakozók mindennapjait. Horgosnál toldott-foldott tábor
állt, tábortüzekkel tarkítva. 125
A migránsok érkezési országból való szűrésének köszönhetően a nyár közepére
kiderült, hogy a migránsok 70%-a nem kaphat menedékjogot Nyugat-Európában. Szerbia
döntése értelmében a déli határ védelmét erősítettte meg. 126
Belgrádból mintegy 300 fő gyalog indult meg Horgos és Szabadka irányába. A
legkitartóbbak Karlócáig bírták, és ott vonatra szálltak.

127

A csapat kizárólag 20 és 4 év

közötti férfiakból állt. Végül a szerb-magyar országhatáron, Horgos és Királyhalom között
táboroztak le.

128

Az incidens Horgosnál éhségsztrájkkal folytatódott, és a magyar űllam még

ezek után sem tett eleget követeléseiknek: nem nyitotta meg nekik a hatőárátkelőt. Számukra
az ENSZ Menekültügyi Főbiztottságának alkalmazottai 35 sátrat állítottak fel a két határ közt.
Sem a sátrakba nem mentek be, sem a vacsorát nem fogadták el. A migránsok gyalogtúrájukat
„Békemenetnek” nevezték el. A 70-80 fős kemény magból tízen gyorsan feladták az
éhségsztrájkot.

129

Másnapra, szerdára hatalmas eső érkezett, így a migránsok mégis

bekényszerültek a számukra felállított sátrakba. 130
Megszólalt Vulin miniszterelnök úr is a horgosi incidens kapcsán. Szerinte fél óra alatt
megoldható a fennálló állapot, csak Magyarországnak a preševoi menekültközpontban kellene
elbírálnia a menekültkérelmeket. Ez a fantasztikus ötlet tehermentesítette volna a szerbiai
apparátus egy részét. 131

124

Vígi Zsoldos Zsaklina: Hőség és bűz, Magyar Szó, 73. évfolyam 154. szám, 2016. július 6., 1. és 8. oldal
Bajtai Kornél: A menekültek pedig csak jönnek..., Magyar Szó, 73. évfolyam 159. szám, 2016. július 12., 1. és
11. oldal
126
mh: Hamarosan vegyes egységek a déli határon, Magyar Szó, 73. évfolyam 165. szám, 2016. július 19., 11.
oldal
127
Miklós Hajnalka: „Nyissák meg a határokat!”, Magyar Szó, 73. évfolyam 169. szám, 2016. július 24., 1. és 4.
oldal
128
Kabók Erika: Mégis gyalog folytatták, Magyar Szó, 73. évfolyam 170. szám, 2016. július 25., 1. és 4. oldal
129
K-k: Éhségsztrájkkal tiltakoznak, Magyar Szó, 73. évfolyam 171. szám, 2016. július 26., 1. oldal
130
Bajtai Kornél: Esős nap a sátortáborban, Magyar Szó, 73. évfolyam 172. szám, 2016. július 27., 1. oldal
131
Bajtai Kornél: Budapest fél óra alatt megldhatná a horgosi válságot, Magyar Szó, 73. évfolyam 174. szám,
2016. július 29., 1. és 4. oldal
125
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Az újonnan érkezett migránsok Horgosnál nem csatlakoztak az éhségsztrájkot
folyatókhoz, így a maradék 70 fő is feladta. Az akkor jelen lévő orvosok szerint az egészségi
állapotuk nem romlott.

132

A horgosi sátortáborban 560 főre emeledett az ott várakozók

száma. Magyarországra viszont csak azok léphettek be, akik a magyar kerítésen lévő kapun
léptek be a tranzitzónába. Így a táborból senki nem léphetett Magyarországra.

133

A horgosi

lakosok a nagyszámú migráns jelenléte miatt éjjel-nappal őrizték mezőgazdasági területeiket,
a jelentős károkozások miatt.

134

Az ideiglenes táborban élő migránsok imasátrat építettek,135

mivel az igaz hívőknek napi ötször kell imádkozniuk.
Ifj. dr. Lomnici Zoltán a palicsi Szent István napi ünnepségen kimondta, hogy a
migráció és a terrorizmus között érzékelhető kapcsolat áll fennt. Egyben beszélt az október 2-i
kötelező betelepítési kvótáról szóló népszavazás fontosságáról. 136
Magyarország felajánlotta Szerbiának, hogy segíti a határvédelemben rendőri erővel és
jogi tanácsokkal. Ezt Pintér Sándor belügyminiszter jelentette ki. 137
Az olasz partoknál négy nap alatt 13 000 migránst mentettek ki a Líbia-Olaszország
közötti tengerszakaszon. Év elejétől kezdve 107 000 migráns érkezett Dél-Olaszország
partjaira. A regisztrációs központok elérték kapacitásaik végső határát. 138
A migránsok újabb útvonalat kerestek, Oroszlámos, Majdány és Rábé között próbáltak
belépni Magyarországra. A szigorú határőrizet mellett próbálkozásuk kilátástalan volt. 139
Szerbiában 6000 férőhely biztosított a migránsok számára, amelyek közel 100%-os
kapacitással működtek. Legtöbben Šiden és Adaševciben tartózkodtak, míg Principovacon
350 ember volt elhelyezve. Szerbiában is kilátásban helyeztek az idegenrendészeti és

132

Szerkesztőségi összefoglaló: Az éhségsztrájknak vége, Magyar Szó, 73. évfolyam 175. szám, 2016. július 30.,
1. és 5. oldal
133
K-k: Nem szűnik meg a horgosi tábor, Magyar Szó, 73. évfolyam 176. szám, 2016. augusztus 1., 1. és 4. oldal
134
Kabók Erika: Kutyákkal őrzi a gyümölcsösét, Magyar Szó, 73. évfolyam 181. szám, 2016. augusztus 6., 1. és
19.oldal
135
K-k: Imasátrat építenek a migránsok, Magyar Szó, 73. évfolyam 188. szám, 2016. augusztus 15., 1, és 5, oldal
136
t.r.: A migráció és a terrorizmus közötti összefüggés nem cáfolható, Magyar Szó, 73. évfolyam 195. szám,
2016. augusztus 23., 1. és 3. oldal
137
lau: Magyarország segít Szerbiának a déli határvédelemben, Magyar Szó, 73. évfolyam 198. szám, 2016.
augusztus 26.,1. és 4. oldal
138
MTI: Migránsáradat indult el az olasz partok felé, Magyar Szó, 73. évfolyam 203. szám, 2016. szeptember 1.,
1. oldal
139
Kabók Erika: Ismét mennek a migránsok Rábé és Majdány felé, Magyar Szó, 73. évfolyam 207. szám, 2016.
szeptember 6., 1. és 10. oldal
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menedékkérelmet szabályozó törvény szigorítását. Vučić egyértelmően kijelentette, hogyha
Európának nem kellenek a gazdasági migránsok, akkor Szerbia is kitoloncolja őket. 140
A Földközi-tengeren Egyiptom partjainál felborult egy hajó, melyen 600 ember
utazott. Közülük csak 155 főt sikerült kimenteni. 141
Szabadkán felbojdult a hangulat, mert a migránsok egy 14 éves kislányt molesztáltak.
Két pakisztani férfi a saját házuk előtt támadta meg a kislányt. Mintegy 100 métert
vonszolták, ahol 7-8 társuk várta őket és segítséget nyújtottak volna a bántalmazáshoz. 142
A migránsútvonalon fekvő önkormányzatok belgrádi konferenciáján, ahol minden
érintett az állami segítségnyújtás fontosságát hangsúlyozta, mivel az önkormányzatok nem
tudtak megbírkózni a plusz kiadásokkal. 143
Magyarkanizsán megindultak a Vásártér rendezésének munkálatai. A lakosok
természetesen meg voltak róla győződve, hogy befogadóközpont épül. 144

18. kép: A Vásártér revitalizációjának terve
Forrás: Lackó Róbert

140

K-k: Hamarosan megtelnek a befogadóközpontok, Magyar Szó, 73. évfolyam 219. szám, 2016. szeptember
20., 1. és 4. oldal
141
MTI/Reuters/AFP/EFE/Beta: Elsüllyedt egy hajó 600 emberrel a fedélzetén, Magyar Szó, 73. évfolyam 221.
szám, 2016. szeptember 22., 3. oldal
142
K-k: Száz métert vonszolták a kislányt, Magyar Szó, 73. évfolyam 228. szám, 2016. szeptember 29., 1. és 4.
oldal
143
Jenei Klementina: Segítségre számítanak a migránsútvonalon fekvő önkormányzatok, Magyar Szó, 73.
évfolyam 233. szám, 2016. október 6., 1. és 4. oldal
144
Jenei Klementina: Magyarkanizsán nem lesz befogadóközpont, Magyar Szó, 73. évfolyam 251. szám, 2016.
október 27., 13. oldal
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Magyarország ismét szigorított intézkedéseket vezetett be, már csak napi 10 migráns
léphetett a tranzitzónából Magyarország területére. A szabadkai befogadóközpontban egyre
szaporodtak az ott élők és mintegy 30 migránsnál ruhatetű fertőzést muattak ki. A ruhatetűben
élőködő sejtparazita a kiütéses tífuszt és a lövészároklázat terjeszti. A központokban a
migránsok tiszta ruhaneműt és orvosi ellátást kaptak. Ugyanez a parazita a többi központban
is megjelent. 145
150 migráns ismételten gyalog indult el Belgrádból Šid irányába. Közülük 100-an ki is
tartottak. A hideg, esős időben is a határátkelő mellett várakoztak. Horvátország pedig nem
engedte be őket az ország területére.146
A határ mentén a továbbiakban is rengetegen várakoztak, a Vöröskereszt munkatársai
segítették őket. A befogadóközpontokban lévő szabad helyeket nem foglalták el az érkezők,
inkább a hideg szélben is sátrakban maradtak. 147
2016. decemberében a migráció intenzitása csökkent. Bakondi György a
miniszterelnök belbiztosnági főtanácsadója elmondta, hogy azon évben 300 000 főn felül
érkeztek Görögországba és Olaszországba is migránsok, és legkevesebb 4900 ember halt meg
a Földközi-tengeren való átjutás közben. 148

145

x: Magyarország kevesebb migránst fogad, Magyar Szó, 73. évfolyam 268. szám, 2016. novemeber 4., 1. és
4. oldal
146
Pesevszki Evelyn: A horvát határig jutottak a menetelő migránsok, Magyar Szó, 73. évfolyam 266. szám,
2016. november 14., 1. és 4. oldal
147
liv: A hideg szél ellenére is a határnál várakoznak, Magyar Szó, 73. évfolyam 279. szám, 2016. november 29,
1. és 11. oldal
148
MTI: Lassult a migráció intenzitása 2016-ban, Magyar Szó, 73. évfolyam 297. szám, 2016. december 20., 3.
oldal
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Élet 2017-ben az „okos kerítés” árnyékában

V.

Magyarkanizsán 2017. elején napi pár migráns tűnik fel. Jelenlétük szinte
észrevehetetlen. Horgos és Szabadka határában elhagyott tanyákat feltörve elhúzódnak a
kíváncsi szemek elől. Határozottan haladnak céljuk felé. Március elején számuk
megszaporodott, köszönve a magyarországi kormány bejelentésének, hogy megépül az ún.
„okos kerítés”, melyen átjutni már lehetetlen lesz.
Az anyaország komolyan veszi a schengeni határok és a keresztény Európa védelmét.
"Ausztriában és Németországban az emberek nyugodtan aludhatnak, mert a magyarok itt meg
fogják védeni Európa külső határait"149-üzente Orbán Viktor miniszterelnök úr a nyugateurópai vezetőknek.
A kerítés megépítésével Magyarország a mi nyugodt álmunkat is biztosítja, hiszen ha
a szerb-magyar határon lehetetlenné válik az átjutás, a felénk igyekvők új, járható útvonalat
keresnek.

149

http://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/17362/A-magyar-miniszterelnok-szerint-a-masodik-hatarkeritesa-legnagyobb-tomegeket-is-feltartoztatja-majd.html
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VI.

Szociológiai számítások

A Keresett kulcsszavak

Cikk címe

Szerzője

Megjelenés
dátuma

Keresett kulcsszavak
migráns

Nem létesítenek menekülttábort

Kozma Rita

2015. július 1.

6

menekült
13

A tartományi kormány Kanizsa
mögé állt

Bödő Sándor

2015. július 9.

2

7

0

0

0

Nem a legszegényebbek
indulnak útnak

MTI

2015. július 9.

7

3

0

0

0

2015. július 13.

0

0

0

3

0

Mórahalomnál megkezdődött a
kerítésépítés

terrorizmus
határzár
0
0

tranzitzóna
0

Ideiglenes megoldás a kerítés

Szerkesztőségi
összefoglaló

2015. július 17.

2

2

0

9

0

Egyre fokozódik a
menekültprobléma

Kozma Rita

2015. július 17.

1

12

0

0

0

Megérkeztek a konténerek
Kanizsára

Kozma Rita

2015. július 23.

0

11

0

0

0

Nyilas Sára: Európa a változás kapujában
A csend már a múlté

Pesevszki
Evelyn

2015. július 31.

8

18

0

2

0

Augusztusban elfogy a pénz

Kozma Rita

2015. július 31.

1

6

0

0

0

Megnyílt a Horgos–Röszke régi- Kozma Rita
új határátkelő

2015. augusztus 1.

0

2

0

0

0

Miért (csak) bennünket
büntetnek?

Kozma Rita

2015. augusztus 6.

0

9

0

0

0

Továbbra sincs segítség
menekültügyben

Kozma Rita

2015. augusztus 13.

5

11

0

0

0

Migránsokkal utazzanak-e a
gyerekek?

Kozma Rita

2015. augusztus 22.

8

5

0

0

0

A kormány elégedett a
menekülthelyzet kezelésével

Kozma Rita

2015. augusztus 24.

6

13

0

0

0

Kétezer-száz migráns egy
éjszaka

Kozma Rita

2015. augusztus 26.

2

5

0

0

0

Külön buszokon utaznak a
diákok

Kozma Rita

2015. augusztus 26.

3

6

0

0

0

A migránsok veszélyeztetik
Szerbia gazdaságát

VaM

2015. szeptember 1.

8

2

0

2

0
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Illegális bevándorlás

MTI

2015. szeptember 2.

3

4

0

1

0

Közös probléma – közös
fellépés szükséges

Bajtai Kornél

2015. szeptember 4.

0

20

0

0

0

Gyalog indultak Bécs felé

Szerkesztőségi
összefoglaló

2015. szeptember 5.

6

1

0

0

0

A hétvégén ismét tetőzött a
menekülthullám

Bajtai Kornél

2015. szeptember 7.

2

21

0

0

0

„Nem lesz olyan egyszerű”
átlépni a magyar határt

Szerkesztőségi
összefoglaló

2015. szeptember 8.

4

0

0

1

0

Brüsszel sürgősségi segítséget
hagyott jóvá Magyarországnak

MTI

2015. szeptember 9.

1

2

0

0

0

Magyarországnak
ötvennégyezer menekültet
kellene befogadnia

MTI

2015. szeptember 10.

0

21

0

0

0

Tegnapelőtt ötezren érkeztek

Kozma Rita

2015. szeptember 10.

5

9

0

0

0

Rekordszámú migráns
Magyarkanizsán és Horgoson

Kabók Erika

2015. szeptember 11.

7

2

0

1

0

Befogadó központok nyílnak
Vajdaság-szerte

Pesevszki
Evelyn

2015. szeptember 15.

10

15

0

3

0
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Elkerített remények

Bajtai Kornél

2015. szeptember 16.

0

15

0

0

0

Egy hónapig zárva marad a
határ

Pesevszki
Evelyn

2015. szeptember 17.

1

1

0

0

0

Haragszanak a magyar
rendőrökre

Pesevszki
Evelyn

2015. szeptember 18.

1

6

1

1

0

„Gyere velünk egy új jövő felé”

Bajtai Kornél

2015. szeptember 18.

0

20

0

0

0

Buszokkal szállítják a
bevándorlókat a magyar határra

Szerkesztőségi
összefoglaló

2015. szeptember 19.

13

7

0

3

0

Megnyíltak a lezárt
határátkelőhelyek

B92

2015. szeptember 21.

3

0

0

0

0

Új útvonal Šidnél

néz

2015. szeptember 23.

4

5

0

0

0

A tél újabb nehézségeket okoz

Bajtai Kornél

2015. szeptember 23.

0

7

0

0

0

Drámai helyzet a határokon

Kozma Rita

2015. október 20.

14

8

0

0

0

Feszült a helyzet a macedón
határon

Szerkesztőségi
összefoglaló

2015. december 2.

7

0

0

2

0
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Egymillió forint támogatás a
horgosi gazdáknak

Kozma Rita

Leküzdött migránsgondok és
beruházások

2015. december 18.

3

2

0

0

0

2016. január 9.

8

12

0

1

1

Védhetetlen Európa

Pesevszki
Evelyn

2016. január 23.

7

15

0

0

0

Šidnél naponta száz migránst
tartóztatnak fel

K-k.

2016. február 8.

6

2

0

0

0

Šidről a migránsok az
autópályán indultak meg
Horvátország felé

Kabók Erika

2016. február 22.

8

2

0

0

0

Mától csak Preševón keresztül
léphetnek be a migránsok

Kabók Erika

2016. február 22.

8

0

0

0

0

Szabadkán és környékén elvétve
tartózkodnak menekültek

Bajtai Kornél

2016. február 24.

0

8

0

0

0

A balkáni útvonal országainak
szövetsége a cél

Pesevszki
Evelyn

2016. február 25.

28

14

0

0

0

Az országhatárokra
vezényelhetik a hadsereget

Pesevszki
Evelyn

2016. február 26.

12

16

0

0

0

Csak azok mehetnek tovább,
akiknek erre joguk van

mh

2016. március 2.

0

17

0

0

0
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A buszállomáson tanyáznak a
menekültek

Bajtai Kornél

2016. május 19.

0

10

0

0

0

Egy hónapos várakozás
Kelebiánál

Kabók Erika

2016. július 5.

8

1

0

3

0

A menekültek pedig csak
jönnek…

Bajtai Kornél

2016. július 12.

0

12

0

0

0

Tovább növekszik a Szerbiában
rekedt migránsok száma

víz

2016. július 18.

6

4

0

0

0

Hamarosan vegyes egységek a
déli határon

mh

2016. július 19.

3

6

0

0

0

Remélik a menekültszám
csökkenését

Tolnai Csaba

2016. július 20.

4

6

0

0

0

„Nyissák meg a határokat!”

Miklós
Hajnalka

2016. július 23

0

4

0

0

0

Mégis gyalog folytatták

K-k

2016. július 24.

5

1

0

0

0

Éhségsztrájkkal tiltakoznak

K-k

2016. július 26.

6

1

0

1

0

Esős nap a sátortáborban

Bajtai Kornél

2016. július 27.

0

3

0

0

2
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Budapest fél óra alatt
megoldhatná a horgosi válságot

Bajtai Kornél

2016. július 29.

0

11

0

0

0

Az éhségsztrájknak vége

Szerkesztőségi
összefoglaló

2016. július 30.

0

15

0

1

0

Nem szűnik meg a horgosi tábor
Kutyákkal őrzi a gyümölcsösét

K-k

2016. augusztus 1.

7

2

0

1

0

Kutyákkal őrzi a gyümölcsösét

Kabók Erika

2016. augusztus 7.

12

2

0

0

0

Imasátrat építenek a migránsok

K-k

2016. augusztus 14.

2

1

0

0

0

Napról napra kevesebben
vannak

Tómó
Margaréta

2016. augusztus 25.

4

10

0

0

0

Magyarország segít Szerbiának
a déli határvédelemben

lau

2016. augusztus 26.

1

3

0

0

1

Ismét mennek a migránsok Rábé Kabók Erika
meg Majdány felé

2016. szeptember 6.

17

1

0

2

0

Hamarosan megtelnek a
befogadóközpontok

K-k

2016. szeptember 20.

13

2

0

0

0

Rendőri erőszak dúl a magyar
határon?

Szerkesztőségi
összefoglaló

2016. szeptember 28.

1

8

0

0

0
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Száz métert vonszolták a
kislányt

K-k.

2016. szeptember 29.

11

3

0

0

0

Egyre több migráns a határ
mentén

Tómó
Margaréta

2016. szeptember 29.

6

6

0

0

0

Segítségre számítanak a
migránsútvonalon fekvő
önkormányzatok
A horvát határig jutottak a
menetelő migránsok

Jenei
Klementina

2016. október 6.

19

0

0

0

0

Pesevszki
Evelyn

2016. november 14

10

3

0

0

0

A hideg szél ellenére is a
határnál várakoznak

liv

2016. november 29.

7

2

0

0

0

A migránsválság mindent
meghatároz

Pesevszki
Evelyn

2016. december 16.

18

0

0

0

0
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A cikk hangulata
Cikk címe

Szerzője

Megjelenés
dátuma

Cikk hangulata
nagyon
negatív

Nem létesítenek menekülttábort

Kozma Rita

2015. július 1.

A tartományi kormány Kanizsa
mögé állt

Bödő Sándor

2015. július 9.

Nem a legszegényebbek
indulnak útnak

MTI

2015. július 9.

Mórahalomnál megkezdődött a
kerítésépítés

neutrális

pozitív

nagyon
pozitív

×
×
×

2015. július 13.

×
×

Ideiglenes megoldás a kerítés

Szerkesztőségi
összefoglaló

2015. július 17.

Egyre fokozódik a
menekültprobléma

Kozma Rita

2015. július 17.

Megérkeztek a konténerek
Kanizsára

Kozma Rita

2015. július 23.

A csend már a múlté

Pesevszki
Evelyn

2015. július 31.
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Augusztusban elfogy a pénz

Kozma Rita

2015. július 31.

×

Megnyílt a Horgos–Röszke régi- Kozma Rita
új határátkelő

2015. augusztus 1.

Miért (csak) bennünket
büntetnek?

Kozma Rita

2015. augusztus 6.

Továbbra sincs segítség
menekültügyben

Kozma Rita

2015. augusztus 13.

×

Migránsokkal utazzanak-e a
gyerekek?

Kozma Rita

2015. augusztus 22.

×

A kormány elégedett a
menekülthelyzet kezelésével

Kozma Rita

2015. augusztus 24.

Kétezer-száz migráns egy
éjszaka

Kozma Rita

2015. augusztus 26.

Külön buszokon utaznak a
diákok

Kozma Rita

2015. augusztus 26.

A migránsok veszélyeztetik
Szerbia gazdaságát

VaM

2015. szeptember 1.

Illegális bevándorlás

MTI

2015. szeptember 2.
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Közös probléma – közös
fellépés szükséges

Bajtai Kornél

2015. szeptember 4.

Gyalog indultak Bécs felé

Szerkesztőségi
összefoglaló

2015. szeptember 5.

×

A hétvégén ismét tetőzött a
menekülthullám

Bajtai Kornél

2015. szeptember 7.

×

„Nem lesz olyan egyszerű”
átlépni a magyar határt

Szerkesztőségi
összefoglaló

2015. szeptember 8.

×

Brüsszel sürgősségi segítséget
hagyott jóvá Magyarországnak

MTI

2015. szeptember 9.

Magyarországnak
ötvennégyezer menekültet
kellene befogadnia

MTI

2015. szeptember 10.

Tegnapelőtt ötezren érkeztek

Kozma Rita

2015. szeptember 10.

×

Rekordszámú migráns
Magyarkanizsán és Horgoson

Kabók Erika

2015. szeptember 11.

×

Befogadó központok nyílnak
Vajdaság-szerte

Pesevszki
Evelyn

2015. szeptember 15.

×

Elkerített remények

Bajtai Kornél

2015. szeptember 16.
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Egy hónapig zárva marad a
határ

Pesevszki
Evelyn

2015. szeptember 17.

×

Haragszanak a magyar
rendőrökre

Pesevszki
Evelyn

2015. szeptember 18.

×

„Gyere velünk egy új jövő felé”

Bajtai Kornél

2015. szeptember 18.

×

Buszokkal szállítják a
bevándorlókat a magyar határra

Szerkesztőségi
összefoglaló

2015. szeptember 19.

×

Megnyíltak a lezárt
határátkelőhelyek

B92

2015. szeptember 21.

Új útvonal Šidnél

néz

2015. szeptember 23.

×

A tél újabb nehézségeket okoz

Bajtai Kornél

2015. szeptember 23.

×

Drámai helyzet a határokon

Kozma Rita

2015. október 20.

Feszült a helyzet a macedón
határon

Szerkesztőségi
összefoglaló

2015. december 2.

Egymillió forint támogatás a
horgosi gazdáknak

Kozma Rita

2015. december 18.

Migráció - invázió

×

×
×
×

58

Nyilas Sára: Európa a változás kapujában
Leküzdött migránsgondok és
beruházások

Jenei
Klementina

2016. január 9.

Védhetetlen Európa

Pesevszki
Evelyn

2016. január 23.

×

Šidnél naponta száz migránst
tartóztatnak fel

K-k.

2016. február 8.

×

Šidről a migránsok az
autópályán indultak meg
Horvátország felé

Kabók Erika

2016. február 22.

×

Mától csak Preševón keresztül
léphetnek be a migránsok

Kabók Erika

2016. február 22.

×

Szabadkán és környékén elvétve
tartózkodnak menekültek

Bajtai Kornél

2016. február 24.

×

A balkáni útvonal országainak
szövetsége a cél

Pesevszki
Evelyn

2016. február 25.

×

Az országhatárokra
vezényelhetik a hadsereget

Pesevszki
Evelyn

2016. február 26.

×

Csak azok mehetnek tovább,
akiknek erre joguk van

mh

2016. március 2.

×

A buszállomáson tanyáznak a
menekültek

Bajtai Kornél

2016. május 19.
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Egy hónapos várakozás
Kelebiánál

Kabók Erika

2016. július 5.

×

A menekültek pedig csak
jönnek…

Bajtai Kornél

2016. július 12.

×

Tovább növekszik a Szerbiában
rekedt migránsok száma

víz

2016. július 18.

×

Hamarosan vegyes egységek a
déli határon

mh

2016. július 19.

×

Remélik a menekültszám
csökkenését

Tolnai Csaba

2016. július 20.

×

„Nyissák meg a határokat!”

Miklós
Hajnalka

2016. július 23

Mégis gyalog folytatták

K-k

2016. július 24.

×

Éhségsztrájkkal tiltakoznak

K-k

2016. július 26.

×

Esős nap a sátortáborban

Bajtai Kornél

2016. július 27.

×

Budapest fél óra alatt
megoldhatná a horgosi válságot

Bajtai Kornél

2016. július 29.

Migráció - invázió

×

×

60

Nyilas Sára: Európa a változás kapujában
Az éhségsztrájknak vége

Szerkesztőségi
összefoglaló

2016. július 30.

Nem szűnik meg a horgosi tábor

K-k

2016. augusztus 1.

Kutyákkal őrzi a gyümölcsösét

Kabók Erika

2016. augusztus 7.

Imasátrat építenek a migránsok

K-k

2016. augusztus 14.

×

Napról napra kevesebben
vannak

Tómó
Margaréta

2016. augusztus 25.

×

Magyarország segít Szerbiának
a déli határvédelemben

lau

2016. augusztus 26.

×
×
×

×

Ismét mennek a migránsok Rábé Kabók Erika
meg Majdány felé

2016. szeptember 6.

×

Hamarosan megtelnek a
befogadóközpontok

K-k

2016. szeptember 20.

×

Rendőri erőszak dúl a magyar
határon?

Szerkesztőségi
összefoglaló

2016. szeptember 28.

×

Száz métert vonszolták a
kislányt

K-k.

2016. szeptember 29.
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Egyre több migráns a határ
mentén

Tómó
Margaréta

2016. szeptember 29.

Segítségre számítanak a
migránsútvonalon fekvő
önkormányzatok
A horvát határig jutottak a
menetelő migránsok

Jenei
Klementina

2016. október 6.

Pesevszki
Evelyn

2016. november 14
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A fenti mércével azt kívántam megtudni, hogy a címlapokon lévő migrációval
foglalkozó cikkek milyen hangulatot sugallnak, részvétet avagy ellenszenvet ébresztenek a
menekültekkel szemben.

CIKKEK HANGULATA
Pozitív
15%

Nagyon pozítv
4%

Nagyon negatív
20%

Semleges
25%

Negatív
36%

Ahogyan múlt az idő, a cikkek egyre negatívabb hangulatot ütöttek meg. Egyben arra
is felfigyeltem, hogy a cikkek szerzői saját benyomásukat is sugallták a tények mellett.
Példaként említeném, hogy a Magyar Szó tudósítói közül Bajtai Kornél érezhetően a
menekült kifejezést használta a témában, míg Kabók Erika inkább a migráns kifejezést.
Hozzám az újságírónő cikkei közelebb állnak.
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A cikkekben megszámoltam a szavak számát, valamint 5 kulcsszót kerestem: migráns,
menekült, terrorizmus/terrorista, határzár és tranztizóna. Az idő előrehaladtával egyre több
cikkben említettek migránsokat, míg a kezdeti fázisban menekültekről beszéltek.

Nyilas Sára: Európa a változás kapujában
VII.

Összegzés
...Európa, édes csolnakunk,
a hely hová és hol lakunk,
tevéled torkig jóllakunk,
ha végre úniózhatunk,
itt ácsorog ötünk hatunk,
veknizgetünk, osztozgatunk,
míg majd beléje mártatunk
ha végre zöld utat kapunk,
s ha jő a tunk...

/Parti Nagy Lajos: Europink/

Merre tartasz Európa?
Parti Nagy Lajos kortárs költőnk versrészlete akár rövid összegzése is lehetne
munkámnak. Amikor napokig kutattam a könyvtárban, átolvasva, átnézve másfél év sajtóját,
meg voltam győződve arról, hogy ekkora adathalmaz áttanulmányozásával választ tudok adni
a fent említett kérdésre. Egy dologban vagyok csak biztos: mi, emberek féltjük megszokott
életünket. Az elmúlt időszakban nekünk, magyarkanizsaiaknak megingott a létbiztonságunk,
ahol otthon vagyunk, már ott is alkalmazkodni kényszerültünk. Nem ok nélkül választottam
ezt a témát, fogalompárt. A migráció mellé az inváziót társítottam, hiszen mi megtapasztaltuk
milyen az, mikor behatolnak a területünkre és sajátjukként használják, rombolják, eltapossák
azt.
Tanulmányozva a fogalmak jelentését, a menekült fogalmát átfogalmazva úgy
kezdeném: alázatos, alkalmazkodó ember, aki nyugodtan akar élni velünk és nem mellettünk.
A menekült nem tereget a pravoszláv templom kerítésére, nem rak tüzet és főz a város
központjában, nem ott végzi el szükségleteit. A kerítéseket kikerüli, és nem letiporja azt.
Jóslatokat, prognózisokat sokan megfogalmaztak migráció témában. Van olyan
elmélet, mely szerint még milliók érkeznek a kontinensre, és van, aki azt vallja, hogy a
migráció megállítható. Hogyan? Újabb kerítéseket emelve vagy a polgárháborúk
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megszüntetésén dolgozva? Környezetet védve? Egészségügyi ellátást biztosítva minden
embernek?
Magyarkanizsát tekintve több tízezren haladtak át területünkön. A kezdetekben
családok, majd röviddel az után csak életerős, fiatal férfiak. Sokszor megfordult a fejemben,
háború elől menekülnek, de akkor kire várnak? Ki fogja megvédeni hazájukat, otthonukat? Mi
mit tennénk a helyükben? Hiszen mi egy olyan közösség tagjai vagyunk, ahol felmenőink
részt vettek a ’90-es évek háborúiban. Édesapám Mostarban sorkatonaként tizenévesen
tapasztalta meg, de soha nem értette meg, hogy miért is harcolt. Azt sem tudta, ki oldalán tette
ezt, vagy ki ellen. Itt maradt a Vajdaságban, és így ma is itt él a családom. Nehéz lenne itt
hagyni az otthonunk, mert minden ide köt minket. Családunk, barátaink, emlékeink és a
jövőképünk is. Nem csatlakoztunk most sem a külföldre költöző vendégmunkásokhoz, nem
próbálunk szerencsét, mert mi megelégszünk azzal, amink van. Hiszen mi gazdagnak érezzük
magunkat, meg tudtuk őrizni azt, ami a legfontosabb, a családunkat.
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VIII.

Végszó

Nagyon sokszor elhangzik a médiában, hogy az Európába érkezők nem menekültek, hanem
gazdasági migránsok.

Ebből kiindulva kérdem én, hogy a Vajdaságból, Szlovákiából,

Csehországból, Magyarországról, a jobb életszínvonal miatt külföldön élő és dolgozó
emberek is gazdasági migránsok? Vendégmunkások? Vajon visszatérnek a szülőhazájukba?
Gyerekeik hová kötődnek majd, az új otthonukhoz vagy a Skyperól ismert nagyszülőkhöz?
Ázsiából, Afrikából érkező migránsok más vallásúak, más mentalitásúak, mint az európai
emberek. Mások az értékrendjeik. Nálunk a női társadalom egyenrangú a férfival. Ahhoz,
hogy Európában befogadottá váljanak, akkor, ahogy a mondás tartja, Si fueris Romae, Romano vivite more! Vagyis Ha Rómában élsz, élj úgy (vagy viselkedj úgy), mint egy római!
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IX.

Felhasznált irodalom

1. Kozma Rita: Nem létesítenek menekülttábort, Magyar Szó, 72. évfolyam 148. szám,
2015. július 1., 1. és 11. oldal
2. MTI: Heteken belül elkezdődik a kerítés felállítása, Magyar Szó, 72. évfolyam 150.
szám, 2015. július 3., 1. oldal
3. Bödő Sándor: A tartományi kormány Kanizsa mögé állt, Magyar Szó, 72. évfolyam
155. szám, 2015. július 9., 1. és 3. oldal
4. Röviden: A rendkívüli helyzet kihirdetésének felmérése, Magyar Szó, 72. évfolyam
159. szám, 2015. július 14., 11.oldal
5. Kozma Rita: Nyolc tonna segély Magyarkanizsára, Magyar Szó, 72. évfolyam 162.
szám, 2015. július 17., 1. és 11. oldal
6. Pesevszki Evelyn: Lakókonténerek a migránsoknak, Magyar Szó, 72. évfolyam 164.
szám, 2015. július 19., 11. oldal
7. Sz-cs: Határon túli együttműködésre is szükség van, Magyar Szó, 72. évfolyam 166.
szám, 2015. július 20., 1. és 4. oldal
8. Kozma Rita: Megnyílt a Horgos-Röszke régi-új határátkelő,

Magyar Szó, 72.

évfolyam 175. szám, 2015. augusztus 1., 1. és 7. oldal
9. Kozma Rita: A vásártérre kerülnek a migránsok, Magyar Szó, 72. évfolyam 175.
szám, 2015. augusztus 1.-2., 10. oldal
10. Kozma Rita: Miért (csak) bennünket büntetnek?, Magyar Szó, 72. évfolyam 179.
szám, 2015. augusztus 6., 1. és 13. oldal
11. Kozma Rita: A lakosság aggódik, Magyar Szó, 72. évfolyam 181. szám, 2015.
augusztus 8.-9., 2. oldal
12. Kozma Rita: A menekülteknek joguk van a parkokban lenni, Magyar Szó, 72.
évfolyam 183. szám, 2015. augusztus 11., 1. és 13. oldal
13. Kozma Rita: Továbbra sincs segítség menekültügyben, Magyar Szó, 72. évfolyam
185. szám, 2015. augusztus 13., 1. és 13. oldal
14. Kozma Rita: A pénz hosszú útja, Magyar Szó, 72. évfolyam 187. szám, 2015.
augusztus 15.-16., 1. és 13, oldal
15. Kozma Rita: Külön buszokon utaznak a diákok, Magyar Szó, 72, évfolyam 198. szám,
2015. augusztus 28., 13.oldal
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16. MTI: Hamis szíriai útlevelekkel jutnak be az EU-ba, Magyar Szó, 72. évfolyam 202.
szám, 2015. szeptember 2.,
17. Kozma Rita: A segítségnyújtás nem politikai kérdés, Magyar Szó, 72. évfolyam 202.
szám, 2015. szeptember 2., 2. oldal
18. Kozma Rita: Közös probléma, közös fellépés, Magyar Szó, 72. évfolyam 204. szám,
2015. szeptember 4., 2. oldal
19. Szerkesztőségi összefoglaló: Gyalog indultak Bécs felé, Magyar Szó,72. évfolyam
205. szám, 1. oldal
20. Szerkesztőségi összefoglaló: Szíjjártó: Drámai a helyzet, Magyar Szó, 72. évfolyam
205. szám, 1. oldal
21. MTI: A pápa befogadásra szólított fel, Magyar Szó, 72. évfolyam 206. szám, 2015.
szeptember 7., 1. oldal
22. MTI: Megnyílt az új idegenrendészeti előállító, 72. évfolyam 206. szám, 2015.
szeptember 7., 2. oldal
23. MTI: Orbán: Erkölcsi okokból mondom, hogy ne gyertek, Magyar Szó, 72. évfolyam,
207. szám, 2015. szeptember 8.,
24. MTI: „Nem lesz olyan egyszerű átlépni a magyar határt”, Magyar Szó, 72. évfolyam,
207. szám, 2015. szeptember 8., 1. oldal
25. MTI: Brüsszel sürgősségi segítséget hagyott jóvá Magyarországnak, Magyar Szó, 72.
évfolyam, 207. szám, 2015. szeptember 8., 2. oldal
26. MTI: Simicskó a kerítésépítés gyorsaságát sürgette, Magyar Szó, 72. évfolyam 208.
szám, 2015. szeptember 9., 2. oldal
27. Szerkesztőségi összefoglaló: Naponta több ezer menekült érkezik Szabadkára, Magyar
Szó, 72. évfolyam 208. szám, 2015. szeptember 9., 1. és 4. oldal
28. Szerkesztőségi összefoglaló: Junker százhatvanezer menekült kötelező átvételét
javasolja, Magyar Szó, 72. évfolyam 209. szám, 2015. szeptember 10., 1. és 2. oldal
29. MTI: A kvótarendszer nem megoldás, Magyar Szó, 72. évfolyam 209. szám, 2015.
szeptember 10., 2.oldal
30. Kozma Rita: Tegnapelőtt ötezren érkeztek, Magyar Szó, 72. évfolyam 209. szám,
2015. szeptember 10., 1. és 13.oldal
31. Kabók Erika: Rekordszámú migráns Magyarkanizsán és Horgoson, Magyar Szó, 72.
évfolyam 210. szám, 2015. szeptember 11., 1. és 6. oldal
32. Fodor István: Üdvözlégy, bevándorló?, Magyar Szó, 72. évfolyam 211. szám, 2015.
szeptember 12., 3. oldal
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33. x: Befogadóközpontok nyílnak Vajdaság-szerte, Magyar Szó, 72. évfolyam 213. szám,
2015. szeptember 15., 1. oldal.,
34. Szerkesztőségi összefoglaló: Zárulnak a határok, Magyar Szó, 72. évfolyam 213.
szám, 2015. szeptember 15.,
35. Kozma Rita: Határzár előtt néhány órával, Magyar Szó, 72. évfolyam 213. szám, 11.
oldal
36. Bajtai Kornél: Élelmiszert oszt a menekülteknek a Caritas, Magyar Szó, 72. évfolyam
213. szám, 2015. szeptember 15., 3. oldal
37. Bajtai Kornél: Elkerített remények, Magyar Szó, 72. évfolyam 214. szám, 2015.
szeptember 16., 1. és 4. oldal
38. Pesevszki Evelyn: Támogatást ígérnek Szerbiának, Magyar Szó, 72, évfolyam 214.
szám, 2015. szeptember 16.,
39. Kozma Rita: Feszült menekülthelyzet Horgosnál, Magyar Szó, 72. évfolyam 214.
szám, 2015. szeptember 16.,
40. Pesevszki Evelyn: Egy hónapig zárva marad a határ, Magyar Szó, 72. évfolyam 215.
szám, 2015. szeptember 17., 1. és 4. oldal
41. f.i.: Könnygáz és vízágyúk a migránsok ellen, Magyar Szó, 72. évfolyam 215. szám,
2015. szeptember 17., 1. és 3. oldal
42. Bajtai Kornél: „Gyere velünk egy új jövő felé”, Magyar Szó, 72. évfolyam 216. szám,
2015. szeptember 18., 1. és 4. oldal
43. x: Haragszanak a magyar rendőrökre, Magyar Szó Magyar Szó, 72. évfolyam 216.
szám, 2015. szeptember 18., 1. és 4. oldal
44. MTI: Nyugalom Röszkénél, Magyar Szó, 72. évfolyam 216. szám, 2015. szeptember
18., 4. oldal
45. Szerkesztőségi összefoglaló: Buszokkal szállítják a bevándorlókaz a magyar határra,
Magyar Szó, 72. évfolyam 217. szám, 2015. szeptember 19., 1. és 4. oldal
46. B92: Megnyíltak a lezárt határátkelőhelyek, Magyar Szó, 72. évfolyam 218. szám,
2015. szeptember 21., 1. oldal
47. Szerkesztőségi összefoglaló: Folytatódik a horvát „menekültexport”, Magyar Szó, 72.
évfolyam 219. szám, 2015. szeptember 22., 1. oldal
48. Kozma Rita: Szeméthegyek és mezőgazdasági károk, Magyar Szó, 72. évfolyam 220.
szám, 2015. szeptember 23.,
49. Gergely József: Terroristák lázítottak a horgosi határostrom alkalmával?, Magyar
Szó, 72. évfolyam 221. szám, 2015. szeptember 24., 3.oldal
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50. Kozma Rita: Kiürült a magyarkanizsai menekülttábor, Magyar Szó, 72. évfolyam 222.
szám, 2015. szeptember 25., 11. oldal
51. Szabó József: Kiviteles bánásmódban részesülnek, Magyar Szó, 72. évfolyam 253.
szám, 2015. október 31., 3. oldal
52. Németh Zoltán, Virág Árpád: Néhány lépésre a céltól, Magyar Szó, 72. évfolyam 254.
szám, 2015. november 2., 1. és 5. oldal
53. Szerkesztőségi összefoglaló: Merkel: Legalizálni kell a migrációt, Magyar Szó, 72.
évfolyam 256. szám, 2015. november 4., 1. és 2. oldal
54. Virág Árpád: Ne Vajdaság viseljen minden terhet, Magyar Szó, 72. évfolyam 259.
szám, 2015. november 7.-8., 18. oldal
55. Németh Zoltán: Ha elindul a vonat, Magyar Szó, 72. évfolyam 260. szám,
2015.november 9., 1. és 5. oldal
56. MTI: Nemzetközi összefogással oldható meg a migránsválság, Magyar Szó, 72.
évfolyam 261. szám, 2015. november 10., 3. oldal
57. MTI: Szlovénia kerítést épít Horvátországgal közös határán, Magyar Szó, 72.
évfolyam 262. szám, 2015. november 11., 3. oldal
58. MTI/TASZSZ/Reuers/AFP/Dogan/dpa: Újabb tragédia Leszbosznál, 72. évfolyam
263. szám, 2015. november 12., 2.oldal
59. S.A.: Készül a szlovén „gyoda”, Magyar Szó, 72. évfolyam 263. szám, 2015.
november 12., 1. és 3. oldal
60. MTI: A dublini rendszer „halott”, Magyar Szó, 72. évfolyam 263. szám, 2015.
november 12, 3. oldal
61. MTI: Ha kell, a magyar-román határon is lesz határzár, Magyar Szó, 72. évfolyam
264. szám, 2015. november 13., 3. oldal
62. Szabó József: Horrorisztikus hétvége Párizsban, Magyar Szó, 72. évfolyam 266.
szám, 2015. november 16., 1. és 2. oldal
63. MTI: További két merénylőt azonosítottak, Magyar Szó, 72. évfolyam 267. szám,
2015. november 17., 1. és 2. oldal
64. MTI/Beta/Tanjug: Zárt kapuk a gazdasági migránsoknak, Magyar Szó, 72. évfolyam
270. szám, 2015. november 20., 1. és 3. oldal
65. Pesevszki Evelyn: Szerbia származás szerint szűri a menekülteket, Magyar Szó, 72.
évfolyam 270. szám, 2015. november 20., 11. oldal
66. (néz): A sarc száz vagy százötven euró, Magyar Szó, 72. évfolyam 272. szám, 2015.
november 23., 1. és 4. oldal
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67. Szerkesztőségi összefoglaló: A szájukat bevarrva tiltakoznak, Magyar Szó, 72.
évfolyam 273. szám, 2015. november 21., 1. és 2. oldal
68. Szerkesztőségi összefoglaló: Feszült a helyzet a macedón határon, Magyar Szó, 72.
évfolyam 280. szám, 205. december 2., 1. és 3. oldal
69. Kozma Rita: Magyarországi segítség migránskrízis után, Magyar Szó, 72. évfolyam
294. szám,2015. december 18., 1. és 11. oldal
70. MTI: Új útvonalon érkeznek a migránsok, Magyar Szó, 73. évfolyam 6. szám, 2016.
január 11., 3. oldal
71. Németh Zoltán: Hová tűntek a menekültek?, Magyar Szó, 73. évfolyam 6. szám, 2016.
január 11., 1. és 5. oldal
72. MTI: Szigorított osztrák határellenőrzés?, Magyar Szó, 73. évfolyam 13. szám, 2016.
január 19., 1. és 3.oldal
73. MTI: Ausztria felső határt szabott a menedékkérőknek, Magyar Szó, 73. évfolyam 15.
szám, 2016. jaunár 21., 2. oldal
74. y-A: A „rosszul válaszolókat visszaküldik”, Magyar Szó, 73, évfolyam 18. szám,
2016. január 25., 1. és 3. oldal
75. K-k: Šidnél naponta száz migránst tartóztatnak fel, Magyar Szó, 73. évfolyam 30.
szám, 2016. február 8., 1. és 3. oldal
76. Kabók Erika: Šidről a migránsok az autópályán indultak meg Horvátország felé,
Magyar Szó, 73. évfolyam 41. szám, 1. és 4. oldal
77. Kabók Erika: Csak Preševon keresztül léphetnek be a migránsok, Magyar Szó, 73.
évfolyam 42. szám, 2016. február 23.
78. Bajtai Kornél: Szabadkán és környékén elvétve tartózkodnak menekültek, Magyar Szó,
73. évfolyam 43. szám, 2016. február 14.
79. Pesevszki Evelyn: A balkáni útvonal országainak szövetsége a cél, Magyar Szó, 73.
évfolyam 44. szám, 2016. február 25.
80. Pesevszki Evelyn: Az országhatárokra vezényelhetik a hadsereget, Magyar Szó, 73.
évfolyam 45. szám, 2016. február 26.
81. Szerkesztőségi összefoglaló: Kerítésdöntés a macedón-görög határon, Magyar Szó,
73. évfolyam 48. szám, 2016. március 1.
82. MTI/AP: Csak a háború sújtotta városokból érkezők mehetnek tovább, Magyar Szó,
73. évfolyam 53. szám, 2016. március 7. 1. oldal
83. Kabók Erika: Šiden és környékén ezer migráns tartózkodik, Magyar Szó 73. évfolyam
58. szám, 2016. március 12. , 1. és 2. oldal
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84. MTI/dpa/AP/Reuters: Válsághelyzet Idomeninél, Magyar Szó, 73. évfolyam 68. szám,
2016. március 24., 1. és 2. oldal
85. MTI: Ötödannyi menekült, mint tavaly ilyenkor, Magyar Szó, 73. évfolyam 71. szám,
2016. március 28., 2. oldal
86. MTI/Spiegel: „Hajóutakat kínálunk Törökországból Olaszországba, fejenként hatezer
dollárért”, Magyar Szó, 73. évfolyam 84. szám, 2016. április 12., 3. oldal
87. MTI: A V4-ek ellenzik a kényszerbetelepítést, Magyar Szó, 73. évfolyam 97. szám,
2016. április 27., 2.oldal
88. Bajtai Kornél: Jönnek-mennek a menekültek, Magyar Szó, 73. évfolyam 113. szám,
2016. május 19., 1. és 4. oldal
89. Szerkesztőségi összefoglaló: Kiürítik az idomeni tábort, Magyar Szó, 73. évfolyam
118. szám, 2016. május 25., 1. oldal
90. Vígi Zsoldos Zsaklina: Naponta három migráns család jut át Magyarországra,
Magyar Szó, 73. évfolyam 121. szám, 2016. május 28., 3. oldal
91. szikics: Ha nem kell a migránsoknak, megmarad a gyerekeknek, Magyar Szó, 73.
évfolyam 130. szám, 2016. június 8., 11. oldal
92. MTI: „Magyarország nem vesz át egyetlen visszaküldött migránst sem”, Magyar Szó,
73. évfolyam 136. szám, 2016. június 15., 2. oldal
93. MTI: Lesz népszavazás ősszel, Magyar Szó, 73. évfolyam 143. szám, 2016. június 22.,
2. oldal
94. x: A menekült gyermekek biztos pontja, Magyar Szó, 73. évfolyam 147. szám, 2016.
június 28, 2. oldal
95. Kabók Erika: Egy hónapos várakozás Kelebiánál, Magyar Szó, 73. évfolyam
153.szám,2016. július 5., 1. és 11. oldal
96. Vígi Zsoldos Zsaklina: Hőség és bűz, Magyar Szó, 73. évfolyam 154. szám, 2016.
július 6., 1. és 8. oldal
97. Bajtai Kornél: A menekültek pedig csak jönnek..., Magyar Szó, 73. évfolyam 159.
szám, 2016. július 12., 1. és 11. oldal
98. mh: Hamarosan vegyes egységek a déli határon, Magyar Szó, 73. évfolyam 165.
szám, 2016. július 19., 11. oldal
99. Miklós Hajnalka: „Nyissák meg a határokat!”, Magyar Szó, 73. évfolyam 169. szám,
2016. július 24., 1. és 4. oldal
100.

Kabók Erika: Mégis gyalog folytatták, Magyar Szó, 73. évfolyam 170. szám,

2016. július 25., 1. és 4. oldal
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101.

K-k: Éhségsztrájkkal tiltakoznak, Magyar Szó, 73. évfolyam 171. szám, 2016.

július 26., 1. oldal
102.

Bajtai Kornél: Esős nap a sátortáborban, Magyar Szó, 73. évfolyam 172.

szám, 2016. július 27., 1. oldal
103.

Bajtai Kornél: Budapest fél óra alatt megoldhatná a horgosi válságot, Magyar

Szó, 73. évfolyam 174. szám, 2016. július 29., 1. és 4. oldal
104.

Bálint István: Menekültáradat, Családi Kör, 26. évfolyam 10. szám, 13. oldal

105.

Celler Tibor: Hétről hétre, Családi Kör, 26. évfolyam 26. szám, 4. oldal

106.

Celler Tibor: Hétről hétre, Családi Kör, 26. évfolyam 27. szám, 5. oldal

107.

Bödő Sándor: Láthatatlan menekültek, Hét Nap, 70. évfolyam, 22. szám, 2015.

június 3., 21. oldal
108.

Szerda Zsófi: Ez még csak az előhullám?, Hét Nap, 70. évfolyam 26. szám,

2015. július 1., 12. oldal
109.

Tóth Tibor: A menekültáradat megfékezése, Hét Nap, 70. évfolyam 29. szám,

2015. július 22., 12. oldal
110.

Tomek Viktor: Szervezett embercsempészet!, Hét Nap, 70. évfolyam 37. szám,

2015. szeptember 16., 22. oldal
111.

dr. Mészáros Zoltán: Migrációk Magyarország történetében, Hét Nap, 70.

évfolyam 39. szám, 2015. szeptember 30, 14. oldal
112.

dr. Mészáros Zoltán: A népvándorlások, a népvándorlás-ok és a népvándorlás-

sokk, Hét Nap, 70. évfolyam 32. szám, 2015. augusztus 12., 14. oldal
113.

Az Európába irányuló és 2015-től felgyorsult migráció tényezői, irányai és

kilátásai, az MTA Migrációs Munkacsoportjának elemzése, 2015
114.

Katona Gabriella: A globális felmelegedés világgazdasági következményei,

szakdolgozat 2008, 13-15. oldal
115.

http://tortenelemcikkek.hu/node/535#main-content

116.

http://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/17362/A-magyar-miniszterelnok-

szerint-a-masodik-hatarkerites-a-legnagyobb-tomegeket-is-feltartoztatja-majd.html
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X.

Függelékek

Dr. Bimbó Mihály:
Bimbó úr, Ön 2014 júliusában lett megválasztva Magyarkanizsa község polgármesterének.
Beiktatása után már érkeztek az első menekültek községünkbe. 2015 nyarán migránsok
tömegei élték mindennapjaikat Magyarkanizsa Fő terén.
-

A migránsválság hogyan befolyásolta a lakosság életét?
....
Honnan kapott segítséget a községi vezetés a helyzet rendezésére? Mivel tudtak
segíteni a kormányzati szervek, civilek?
....
Ön mögé felzárkózott az önkormányzati vezetés. Erről Ön sajtótájékoztatót is tartott.
Mi történt ezután?
....
Ha újra élhetné a történteket, ugyanilyen döntéseket hozna?
.....
Ön szerint a migráció megállítható? Ha igen, hogyan?
....

Köszönöm a beszélgetést!

19. kép: interjú dr. Bimbó Mihállyal
Forrás: Photo Index, Cseszkó József képei
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Lackó Róbert:
-

Ön Lackó úr a Községi Képviselő-testület elnökeként, a menekültügyekkel megbízott
felelősként vett részt a feladatokban, sokszor napi 24 órában. Mesélne a
tapasztalatairól?
...
Kik segítették az Ön munkáját?
....
Milyen kapcsolatot tudott kiépíteni a menekültügyi főbiztossal?
....
A magyarkanizsai vásártéren 2015-ben megépült a pihenőközpont. Van e
számadatunk róla, hogy hány migráns fordult meg a központban? Naponta és
összesen.
.....
Hogyan alkalmazkodtak az érkezők? Ha egy szóval kellene őket jellemeznie, mit
mondana róluk?
....
Mivel sikerült a pihenőközpontot felszámolni, így a a magyarkanizsaiak újra bitrokba
vehették a Vásárteret. Jelenleg hol tart a vásártér revitalizációja?
.....

Köszönöm a tartalmas interjút!

20. kép: interjú Lackó Róberttel
Forrás: Photo Index, Cseszkó József képei
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Sors Róbert:
-

Sors úr, Ön a Horgos Helyi Közösség elnökeként napi szinten kapcsolatba kerül
migránsokkal. Mesélne az elmúlt év történéseiről?
..
Horgos 2 határátkelőhely ostromát hogyan élték meg a horgosiak?
...
Pár hete a Szabadkai Magyar Főkonzulátus vezető konzulja dr. Menyhárt Attila a
horgosi gazdákkal egyeztetett a migránsok okozta kártételekről. Mit tud mondani,
mekkora károkat okoztak a földműveseknek a Horgoson átvonuló tömegek?
...
A falu lakosai hogy élték meg a több ezres átvonuló tömeg jelenlétét? Migrációnak
vagy akár inváziónak tekintették?
....
Ma, aki Horgoson jár, mit tapasztal?
....
A szerb-magyar határ között mennyien tartózkodnak olyanok,akik várják az átjutást?
Mennyien jutnak át napi szinten a beléptetőkapun?
...
Segélyszervezetek dolgoznak-e a trazitzónában? Ha igen, milyen típusú munkát
végeznek?
...
Horgos kapott-e segítséget a helyzet rendezésére?
...
Ön mit vár a jelenlegi „okos kerítés”építése befolyásolja a közeljövőben érkező
migránsok számát?
....

Köszönöm a beszélgetést!

21. kép: interjú Sors Róberttel
Forrás: Photo Index, Cseszkó József képei
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Cseszkó Mónika:
Cseszkó Mónika a Vöröskereszt magyarkanizsai titkáraként, aktivistaként részt vett a
migránsok segítésében. Kérem, meséljen a tapasztalatairól. Az elmúlt időszakban kik, milyen
korosztály képviselői és honnan érkeztek községünkbe? Túlnyomó többségben családok
érkeztek?
-

...
Az érkezők mennyire tudtak együttműködni Önökkel? Felmérték és elfogadták az
Önök segítő szándékát?
....
Volt-e az aktivisták ellen irányuló megnyilvánulásuk?
...
Hogyan és mivel tudtak segíteni a migránsokon?
...
Közülük szorult-e bárki orvosi kezelésre?
....
Az Ön által képsilet szervezet munkája kiemelkedő és minden tiszteletet megérdemel.
Kívánok Önöknek további sikeres munkát! Köszönöm az interjút!

22. kép: interjú Cseszkó Mónikával
Forrás: Photo Index, Cseszkó József képei
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Bajtai Balázs:
Bajtai Balázs a magyarkanizsai Önkéntes Tűzoltó Szövetség parancsnoka. A Tűzoltó
Szövetségnek kiemelt szerepe volt a Vásátéri pihenő felépítésében, az üzemeltetési munkák
szervezésében, majd a bontás lebonyolításában. Kikkel tudta megszervezni e hatalmas
munkát? Pontosan milyen munkákat végeztek Önök ezekben a kritikus hónapokban?
-

...
Mit tapasztalt az érkezők együtműködési szándékáról?
...
Hogyan érkeztek a migránsok a pihenőhelyre, szervezetten?
...
Tisztálkodásra, étkezére biztosított hely működött a zónában? Éltek ezzel a
lehetőséggel az érkezők?
...
Megvárták a regisztrációt, vagy szinte azonnal indultak is tovább?
...
Mennyi időt töltött egy-egy migráns a zónában?
..
Ön, mint az események aktív résztvevője mit mondana a pihenőhelyen megfordult
emberek menekültek vagy migránsok voltak?
...
Hogy érzi, az Önök munkáját, erőfeszítéseit értékelték-e az ott megfordulók?
....

Köszönöm az interjút!

23. kép: interjú Bajtai Balázzsal
Forrás: Photo Index, Cseszkó József képei
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Horváth Gergely:
Horváth Gergely a martonosi Helyi Közösség elnöke. Horváth úr, Ön is olyan település
elöljárója, amelyen az elmúlt időszakban tömegek vonultak keresztül. Ön szerint hogyan
tudtak átjutni Magyarországra, ehhez milyen segítségre volt szükségük?
-

...
A falu életében jelenlétük okozott-e változást?
...
Tettek-e kárt ingatlanokban, esetleg rongáltak-e a köztereken?
...
Mekkora volt a rendőri jelenlét a faluban?
...
Az idei tél tartós, kemény hideggel lepett meg mindannyiunkat. Ezt kihasználva, a
migránsok alternatív útvonalat találtak az anyaország irányába. Pontosan mi volt az?
....
Az Ön falujában észlelték-e embercsempészek jelenlétét?
...
Ön mit vár a folyamatban lévő „Okos kerítés” kiépítésétől? Megszűnik a balkáni
útvonal, mely egyenesen Horgosra, Martonosra, és Szabadkára vezetett?
...
Ön szerint a migráció megállítható?
...

Köszönöm a beszélgetést!

24. kép: interjú Horváth Gergellyel
Forrás: Photo Index, Cseszkó József képei
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Dr. Pajor Margit, a Mentőszolgálat vezetője
-

Doktornő, 2015 nyarán tömegek vonultak keresztül községünkön. Ön a
mentőszolgálat vezetőjeként, orvosként mit tapasztalt? Az ide érkezők milyen
egészségi állapotban voltak?
….
Mennyien szorultak közülük ellátásra?
Önöket orvosokat, ápolókat érte –e
kellemetlenség beavatkozás közben?
…
A Komunalac Kommunális Közvállalat naponta fertőtlenítette a Fő teret, a padokat. A
migránsok behurcoltak-e magukkal fertőző betegségeket? Ha igen, milyeneket?
…..
Ön szerint a nagymértékű migráció előidézheti-e ún. trópusi betegségek megjelenését?
…..
Horgos 2 ostrománál a mentősök is bajba kerültek. Mi történt azon a szeptemberi
napon a mentőorvossal és az ápolóval?
….
Köszönöm a beszélgetést, és kívánok Önöknek további sikeres munkát.

25. kép: interjú dr. Pajor Margittal
Forrás: Photo Index, Cseszkó József képei
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Szociológiai számításokhoz használt cikkel forrása:

1. Nem létesítenek menekülttábort
Aleksandar Vulin miniszter Magyarkanizsán tárgyalt
0
Kozma Rita
2015. július 1., 07:39
422 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2753/kozelet/129464/Nem-l%C3%A9tes%C3%ADtenekmenek%C3%BCltt%C3%A1bort.htm
2017. március 13., 16.06

2. A tartományi kormány Kanizsa mögé állt
A menekültáradat miatt Szabadka önkormányzata is támogatásban részesül
Bödő Sándor
2015. július 9., 06:53 >> 2015. július 9., 15:02
349 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2761/kozelet/129862/A-tartom%C3%A1nyi-korm%C3%A1nyKanizsa-m%C3%B6g%C3%A9-%C3%A1llt.htm
2017. március 13. 16.10

3. Nem a legszegényebbek indulnak útnak
(MTI)
2015. július 9., 08:21 >> 2015. július 9., 18:21
657 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2761/kulfold_eu/129847/Nem-a-legszeg%C3%A9nyebbek-indulnak%C3%BAtnak.htm

2017. március 13. 16.45
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4. Mórahalomnál megkezdődött a kerítésépítés
A Belügyminisztérium arra kérte a kivezényelt katonákat, hogy 175 méter hosszú
próbakerítést építsenek a határzárhoz
Magyar Szó online
2015. július 13., 12:05 >> 2015. július 13., 13:03
208 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2765/kulfold_magyarsag/130075/M%C3%B3rahalomn%C3%A1lmegkezd%C5%91d%C3%B6tt-a-ker%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s.htm

2017. március 13. 16.13

5. Ideiglenes megoldás a kerítés
November végéig kell elkészülnie a biztonsági határzárnak
(szerkesztőségi összefoglaló)
2015. július 17., 06:11 >> 2015. július 17., 18:58
577 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2769/kulfold_eu/130224/Ideiglenes-megold%C3%A1s-aker%C3%ADt%C3%A9s.htm

2017. március 13. 16.16

6. Egyre fokozódik a menekültprobléma
Nyolc tonna segély Magyarkanizsára
Kozma Rita
2015. július 17., 08:23
493 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2769/kozelet/130235/Egyre-fokoz%C3%B3dik-amenek%C3%BCltprobl%C3%A9ma.htm

2017. március 13. 16.18
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7. Megérkeztek a konténerek Kanizsára
Néhány napon belül a menekültek rendelkezésére állnak
Kozma Rita
2015. július 23., 10:38
480 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2775/vajdasag_magyarkanizsa/130600/Meg%C3%A9rkezteka-kont%C3%A9nerek-Kanizs%C3%A1ra.htm
2017. március 13., 16.25

8. A csend már a múlté
Pásztor Bálint: A magyarkanizsai és a szabadkai polgárok élete nem olyan, mint amilyen
korábban volt
P.E.
2015. július 31., 07:08
1041 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2783/kozelet_politika/131089/A-csend-m%C3%A1r-am%C3%BAlt%C3%A9.htm
2017. március 13. 16.26

9. Augusztusban elfogy a pénz
Magyarkanizsa még nem kapott támogatást a menekültek okozta költségekre
Kozma Rita
2015. július 31., 12:37
458 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2783/vajdasag_magyarkanizsa/131108/Augusztusbanelfogy-a-p%C3%A9nz.htm
2017. március 13. 16.29
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10. Megnyílt a Horgos–Röszke régi-új határátkelő
Kozma Rita
2015. augusztus 1., 10:40
550 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2784/kozelet/131143/Megny%C3%ADlt-aHorgos%E2%80%93R%C3%B6szke-r%C3%A9gi-%C3%BAjhat%C3%A1r%C3%A1tkel%C5%91.htm
2017. március 13., 16.31

11. Miért (csak) bennünket büntetnek?
Menekültügyi körkép Magyarkanizsáról – Megszólaltak a taxisok is
Kozma Rita
2015. augusztus 6., 11:57
694 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2789/kozelet/131333/Mi%C3%A9rt-(csak)benn%C3%BCnket-b%C3%BCntetnek.htm
2017. március 13. 16.33

12. Továbbra sincs segítség menekültügyben
Magyarkanizsán tovább nő az elégedetlenség, a polgármester összefogásra buzdította a
lakosokat
Kozma Rita
2015. augusztus 13., 09:58
733 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2796/kozelet/131587/Tov%C3%A1bbra-sincsseg%C3%ADts%C3%A9g-menek%C3%BClt%C3%BCgyben.htm
2017. március 13. 16.42
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13. Migránsokkal utazzanak-e a gyerekek?
Közlekedési gondok a migránsok miatt – Egy éjjel két baleset Horgoson
Kozma Rita
2015. augusztus 22., 16:37 >> 2015. augusztus 23., 00:15
817 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2805/kozelet/131896/Migr%C3%A1nsokkal-utazzanak-e-agyerekek.htm
2017. március 13. 16.48

14. A kormány elégedett a menekülthelyzet kezelésével
Aleksandar Vulin, Aleksandar Čepurin orosz nagykövet és Pásztor István a magyarkanizsai
táborban meglátogatta a menekülteket
K. R.
2015. augusztus 24., 07:05 >> 2015. augusztus 24., 17:22
746 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2807/kozelet/131918/A-korm%C3%A1ny-el%C3%A9gedetta-menek%C3%BClthelyzet-kezel%C3%A9s%C3%A9vel.htm
2017. március 13. 16.50

15. Kétezer-száz migráns egy éjszaka
Horgosnál az országhatáron
Kozma Rita
2015. augusztus 26., 13:16 >> 2015. augusztus 26., 14:55
589 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2809/kozelet/132017/K%C3%A9tezer-sz%C3%A1zmigr%C3%A1ns-egy-%C3%A9jszaka.htm
2017. március 13. 16.52
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16. Külön buszokon utaznak a diákok
A kormány helyett a magyarkanizsai önkormányzat és a buszvállalat oldotta meg a
problémát
Kozma Rita
2015. augusztus 28., 10:11 >> 2015. augusztus 28., 13:25
460 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2811/kozelet/132096/K%C3%BCl%C3%B6n-buszokonutaznak-a-di%C3%A1kok.htm
2017. március 13. 16.55

17. A migránsok veszélyeztetik Szerbia gazdaságát
Dun & Bradstreet: Fennáll a veszélye annak, hogy a menekültek egy része beláthatatlanul
hosszú ideig marad az országban
VaM
2015. szeptember 1., 08:27
577 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2815/gazdasag/132208/A-migr%C3%A1nsokvesz%C3%A9lyeztetik-Szerbia-gazdas%C3%A1g%C3%A1t.htm
2017. március 13. 17.03.

18. Európát tartós népvándorlási hullám érte el
Lázár: Az Európai Unió „bénázása, döntésképtelensége” hívószó volt minden gazdasági
bevándorlónak, hogy visszaéljen az uniós menekültügyi rendszerrel – Európa maga jelenti a
problémát, képtelen megvédeni saját határait
(MTI)
2015. szeptember 2., 08:06
755 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2816/kulfold_eu/132269/Eur%C3%B3p%C3%A1ttart%C3%B3s-n%C3%A9pv%C3%A1ndorl%C3%A1si-hull%C3%A1m-%C3%A9rte-el.htm
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2017. március 13. 17.00

19. Közös probléma – közös fellépés szükséges
Aleksandar Vučić szerbiai kormányfő és Beate Merk bajor európai integrációs miniszter
megtekintették a majdani szabadkai ideiglenes befogadóállomást, és Magyarkanizsára is
ellátogattak
K.R. bajk
2015. szeptember 4., 08:04 >> 2015. szeptember 4., 14:30
940 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2818/kozelet/132348/K%C3%B6z%C3%B6sprobl%C3%A9ma-%E2%80%93-k%C3%B6z%C3%B6s-fell%C3%A9p%C3%A9ssz%C3%BCks%C3%A9ges.htm
2017. március 13. 17.05

20. Gyalog indultak Bécs felé
Megindult a vonatközlekedés a Keleti pályaudvaron – Csihi-puhi a röszkei hangárnál –
Elszöktek a bicskei állomásról is
Szerkesztőségi összefoglaló
2015. szeptember 5., 12:19
357 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2819/kulfold_eu/132407/Gyalog-indultak-B%C3%A9csfel%C3%A9.htm
2017. március 13. 17.08

21. A hétvégén ismét tetőzött a menekülthullám
Több ezren érkeztek a hétvégén Szerbiába – Belgrádból szombaton és vasárnap mintegy 60
autóbusz érkezett Szabadkára
bajk
2015. szeptember 7., 10:43
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611 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2821/kozelet/132432/A-h%C3%A9tv%C3%A9g%C3%A9nism%C3%A9t-tet%C5%91z%C3%B6tt-a-menek%C3%BClthull%C3%A1m.htm
2017. március 13. 17.11

22. „Nem lesz olyan egyszerű” átlépni a magyar határt
Szeptember 15-ével szigorúbb szabályok lépnek életbe – Lemondott Hende Csaba
honvédelmi miniszter
(szerkesztőségi összefoglaló)
2015. szeptember 8., 06:43
275 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2822/kulfold_eu/132466/%E2%80%9ENem-lesz-olyanegyszer%C5%B1%E2%80%9D-%C3%A1tl%C3%A9pni-a-magyar-hat%C3%A1rt.htm
2017. március 13. 17.44

23. Brüsszel sürgősségi segítséget hagyott jóvá Magyarországnak
MTI
2015. szeptember 9., 06:01
208 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2823/kulfold/132517/Br%C3%BCsszels%C3%BCrg%C5%91ss%C3%A9gi-seg%C3%ADts%C3%A9get-hagyott-j%C3%B3v%C3%A1Magyarorsz%C3%A1gnak.htm
2017. március 13, 17.28

24. Juncker százhatvanezer menekült kötelező átvételét javasolja
Magyarországnak ötvennégyezer menekültet kellene befogadnia
MTI
2015. szeptember 10., 13:36
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766 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2824/kulfold_eu/132553/Juncker-sz%C3%A1zhatvanezermenek%C3%BClt-k%C3%B6telez%C5%91-%C3%A1tv%C3%A9tel%C3%A9t-javasolja.htm
2017. március 13. 17.30

25. Tegnapelőtt ötezren érkeztek
Újabb menekülthullám Magyarkanizsa községben
Kozma Rita
2015. szeptember 10., 09:14
605szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2824/vajdasag_magyarkanizsa/132562/Tegnapel%C5%91tt%C3%B6tezren-%C3%A9rkeztek.htm
2017. március 13. 17.32

26. Rekordszámú migráns Magyarkanizsán és Horgoson
Több mint 5000-en érkeztek egyetlen éjszaka alatt – A tömeg azonnal továbbvonult a
zöldhatár felé
Kabók Erika
2015. szeptember 11., 11:01 >> 2015. szeptember 11., 12:43
643 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2825/kozelet/132574/Rekordsz%C3%A1m%C3%BAmigr%C3%A1ns-Magyarkanizs%C3%A1n-%C3%A9s-Horgoson.htm
2017. március 13. 17.34

27. Befogadó központok nyílnak Vajdaság-szerte
A magyar határzár miatt mind több menekült rekedhet Szerbiában
P. E.
2015. szeptember 15., 11:49
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1082 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2829/kozelet/132734/Befogad%C3%B3-k%C3%B6zpontokny%C3%ADlnak-Vajdas%C3%A1g-szerte.htm
2017. március 13. 17.35

28. Elkerített remények
Több ezer menekült táborozott tegnap a Horgos és Röszke közötti senki földjén – A többség
nem hajlandó regisztrálni magát a magyar hatóságoknál – Legalább 48 óráig zárva lesz a
Horgos 1 határátkelő
Bajtai Kornél
2015. szeptember 16., 08:07 >> 2015. szeptember 16., 21:02
1011 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2830/kozelet/132768/Elker%C3%ADtettrem%C3%A9nyek.htm
2017. március 13, 17.37

29. Egy hónapig zárva marad a határ
Sem Horgos 1, sem Horgos 2 nem fogadja az utazókat
P. E.
2015. szeptember 17., 08:32
366 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2831/kozelet/132807/Egy-h%C3%B3napig-z%C3%A1rvamarad-a-hat%C3%A1r.htm
2017. március 13. 17.39

30. Haragszanak a magyar rendőrökre
A szerb miniszterelnököt aggasztja a horgosi határátkelők lezárása miatti esetleges
gazdasági veszteség
P.E.
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2015. szeptember 18., 14:11
460 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2832/kozelet_politika/132848/Haragszanak-a-magyarrend%C5%91r%C3%B6kre.htm
2017. március 13. 17.43

31. „Gyere velünk egy új jövő felé”
Csomagolnak a menekültek, és buszokkal, taxikkal, gyalogosan Bezdán felé mennek –
Tegnap délután már csak mintegy 400-500 ember volt a horgosi határátkelőhely környékén
– Nagyüzem a taxisoknál, csak az irány változott
Bajtai Kornél
2015. szeptember 18., 10:42
1063 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2832/kozelet/132850/%E2%80%9EGyere-vel%C3%BCnk-egy%C3%BAj-j%C3%B6v%C5%91-fel%C3%A9%E2%80%9D.htm
2017.március 13., 17.49

32. Buszokkal szállítják a bevándorlókat a magyar határra
Egy nap alatt összeomlott a horvát menekültügyi rendszer – Megkezdődött a határzár építése
Baranya megyében
(szerkesztőségi összefoglaló)
2015. szeptember 19., 06:36
677 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2833/kulfold_eu/132876/Buszokkalsz%C3%A1ll%C3%ADtj%C3%A1k-a-bev%C3%A1ndorl%C3%B3kat-a-magyarhat%C3%A1rra.htm
2017. március 13. 17.46
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33. Megnyíltak a lezárt határátkelőhelyek
A Horgos 1 és az Ásotthalom–Királyhalom átkelőhely ismét fogadja az utazókat
(B92)
2015. szeptember 21., 08:01
216 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2835/kozelet/132964/Megny%C3%ADltak-a-lez%C3%A1rthat%C3%A1r%C3%A1tkel%C5%91helyek.htm
2017. március 13. 17.48

34. Új útvonal Šidnél
Mintegy ötezer migráns szorult a szerb és a horvát határátkelő közé – Karitatív szervezetek
és önkéntesek segítik őket
néz
2015. szeptember 23., 11:00
448 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2837/kozelet/133038/%C3%9Aj-%C3%BAtvonal%C5%A0idn%C3%A9l.htm
2017. március 13. 17.52

35. A tél újabb nehézségeket okoz
A menekültek megsegítésével foglalkozó irodát nyitott Szabadkán két civil szervezet
bajk
2015. szeptember 23., 13:28
437 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2837/kozelet/133037/A-t%C3%A9l-%C3%BAjabbneh%C3%A9zs%C3%A9geket-okoz.htm
2017. március 13. 17.54
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36. Drámai helyzet a határokon
A horvátok most Szlovénia tűrőképességét teszik próbára – Tömegek várakoznak a
bebocsátásra az átkelőknél
(szerkesztőségi összefoglaló)
2015. október 20., 06:50
733 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2864/kulfold_eu/134266/Dr%C3%A1mai-helyzet-ahat%C3%A1rokon.htm
2017. március 13. 17.56

37. Feszült a helyzet a macedón határon
(szerkesztőségi összefoglaló)
2015. december 2., 12:25 >> 2015. december 2., 14:48
387 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2906/kulfold_szomszedsag/136689/Fesz%C3%BClt-a-helyzeta-maced%C3%B3n-hat%C3%A1ron.htm
2017. március 13. 18.14

38. Magyarországi segítség migránskrízis után
Egymillió forint támogatás a horgosi gazdáknak
K.R.
2015. december 18., 09:40
374 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2923/vajdasag_magyarkanizsa/137734/Magyarorsz%C3%A1gi
-seg%C3%ADts%C3%A9g-migr%C3%A1nskr%C3%ADzis-ut%C3%A1n.htm
2017. március 13., 18.12

Migráció - invázió

93

Nyilas Sára: Európa a változás kapujában
39. Leküzdött migránsgondok és beruházások
Évértékelő interjú dr. Bimbó Mihály magyarkanizsai polgármesterrel
2016. január 9., 18:16
1277 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2941/vajdasag_magyarkanizsa/138921/Lek%C3%BCzd%C3%B
6tt-migr%C3%A1nsgondok-%C3%A9s-beruh%C3%A1z%C3%A1sok.htm
2017. március 13., 18.27

40. Védhetetlen Európa
Csikós László: Nagyjából kétezer migráns tartózkodik a hazai központokban, de számuk
mostantól növekedhet
Pesevszki Evelyn
2016. január 23., 14:07 >> 2016. január 24., 22:31
786 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2953/kozelet/139730/V%C3%A9dhetetlen-Eur%C3%B3pa.htm
2017. március 13. 18.19

41. Šidnél naponta száz migránst tartóztatnak fel
Az autóbuszok 12 órát is várakoznak Adaševcinél – A sofőrök elégedetlenek az adófizetés
miatt
K-k
2016. február 8., 08:26 >> 2016. február 8., 17:25
448 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2966/kozelet/140785/%C5%A0idn%C3%A9l-napontasz%C3%A1z-migr%C3%A1nst-tart%C3%B3ztatnak-fel.htm
2017. március 13. 18.29
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42. Šidről a migránsok az autópályán indultak meg Horvátország felé
A rendőrség nem engedte a horvát határig őket – Magyarország felé szállítják a migránsokat
Kabók Erika
2016. február 22., 08:07 >> 2016. február 22., 22:10
396 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2978/kozelet/141544/%C5%A0idr%C5%91l-amigr%C3%A1nsok-az-aut%C3%B3p%C3%A1ly%C3%A1n-indultak-megHorv%C3%A1torsz%C3%A1g-fel%C3%A9.htm
2017. március 13. 18.32

43. Mától csak Preševón keresztül léphetnek be a migránsok
Azokat, akiknek nincs macedón regisztrációs lapjuk, nem engedik tovább – Az afgánok előtt
zárva az út
Kabók Erika
2016. február 22., 10:37 >> 2016. február 22., 22:10
285 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2978/kozelet/141570/M%C3%A1t%C3%B3l-csakPre%C5%A1ev%C3%B3n-kereszt%C3%BCl-l%C3%A9phetnek-be-a-migr%C3%A1nsok.htm
2017. március 13. 18.42

44. Szabadkán és környékén elvétve tartózkodnak menekültek
A helyiek és a magyar határőrök csupán négy-ötfős csoportokkal találkoznak
bajk
2016. február 24., 08:12 >> 2016. február 24., 18:41
368 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2980/kozelet/141665/Szabadk%C3%A1n-%C3%A9sk%C3%B6rny%C3%A9k%C3%A9n-elv%C3%A9tve-tart%C3%B3zkodnakmenek%C3%BCltek.htm
2017. március 13. ,18.46
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45. A balkáni útvonal országainak szövetsége a cél
Amíg nem születik meg az egységes uniós megoldás, addig a Nyugat-Balkán országai
játszanak kulcsszerepet a migránshullám enyhítésében
P.E.
2016. február 25., 08:23 >> 2016. február 25., 17:58
135 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2981/kozelet/141730/A-balk%C3%A1ni-%C3%BAtvonalorsz%C3%A1gainak-sz%C3%B6vets%C3%A9ge-a-c%C3%A9l.htm
2017. március 13. 18.44

45. Az országhatárokra vezényelhetik a hadsereget
Ha eszkalálódna a migránsválság, a rendőrséget katonák is segítenék a szerb országhatár
megvédésében
P.E.
2016. február 26., 07:05 >> 2016. február 26., 17:11
914 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2982/kozelet/141803/Az-orsz%C3%A1ghat%C3%A1rokravez%C3%A9nyelhetik-a-hadsereget.htm
2017. március 13., 18.48

46. Csak azok mehetnek tovább, akiknek erre joguk van
A menekültek balkáni útvonalán található országok rendőrigazgatói találkoztak Belgrádban
mh
2016. március 2., 12:26 >> 2016. március 2., 12:55
628 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/2986/kozelet/142095/Csak-azok-mehetnek-tov%C3%A1bbakiknek-erre-joguk-van.htm
2017. március 13. 18.51
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47. A buszállomáson tanyáznak a menekültek
Egyesek a határ menti falvakba, mások Belgrádba utaznak – Az UNHCR naponta látogatja és
segíti őket
bajk
2016. május 19., 17:52
394 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3058/vajdasag_szabadka/146746/Abusz%C3%A1llom%C3%A1son-tany%C3%A1znak-a-menek%C3%BCltek.htm
2017. március 13. 19.20

48. Egy hónapos várakozás Kelebiánál
A magyar hatóságok naponta 15 személyt engednek be a kerítésen túli tranzitzónába – A kis
Idomeniben körülbelül háromszázan vannak
Kabók Erika
2016. július 5., 07:28
703 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3098/vajdasag_szabadka/149340/Egy-h%C3%B3naposv%C3%A1rakoz%C3%A1s-Kelebi%C3%A1n%C3%A1l.htm
2017. március 13. 20.15

49. A menekültek pedig csak jönnek…
A szabadkai befogadóközpontban telt ház van, a horgosi határátkelőnél mintegy hatszázan
várnak az átlépésre
Bajtai Kornél
2016. július 12., 12:07
844 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3104/vajdasag_szabadka/149703/A-menek%C3%BCltekpedig-csak-j%C3%B6nnek%E2%80%A6.htm
2017. március 13, 20.12
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50. Tovább növekszik a Szerbiában rekedt migránsok száma
A rendőrség és a katonaság közös csoportjaitól az illegális határátlépés és az
embercsempészet visszaszorítását várják
víz
2016. július 18., 10:54 >> 2016. július 18., 18:04
609 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3109/kozelet/150045/Tov%C3%A1bb-n%C3%B6vekszik-aSzerbi%C3%A1ban-rekedt-migr%C3%A1nsok-sz%C3%A1ma.htm
2017. március 13. 19.48

51. Hamarosan vegyes egységek a déli határon
Nebojša Stefanović: A menekültek 70 százaléka nem kaphat menedékjogot NyugatEurópában
mh
2016. július 19., 11:33 >> 2016. július 19., 16:40
303 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3110/kozelet/150109/Hamarosan-vegyes-egys%C3%A9gek-ad%C3%A9li-hat%C3%A1ron.htm
2017. március 13., 19.51

52. Remélik a menekültszám csökkenését
A magyarkanizsai község segítséget nyújt, amiben tud – A termelők jelentsék be a károkat! –
Sajtótájékoztató migránsügyben Horgoson
T. Cs.
2016. július 20., 09:40
526 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3111/vajdasag_magyarkanizsa/150162/Rem%C3%A9lik-amenek%C3%BCltsz%C3%A1m-cs%C3%B6kken%C3%A9s%C3%A9t.htm
2017. március 13. 19.45
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53. „Nyissák meg a határokat!”
Belgrádból háromszáz menekült gyalog indult meg a horgosi határra, kétszázan pedig
éhségsztrájkba kezdtek
Miklós Hajnalka
2016. július 23., 08:51 >> 2016. július 24., 18:32
572 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3114/kozelet/150337/%E2%80%9ENyiss%C3%A1k-meg-ahat%C3%A1rokat!%E2%80%9D.htm
2017. március 13. 19.40

54. Mégis gyalog folytatták
A rendőrség három autóbuszt küldött a Királyhalma és Horgos között várakozó migránsokért,
de azok nem szálltak fel.
K-k
2016. július 24., 19:37
261 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3114/kozelet/150395/M%C3%A9gis-gyalogfolytatt%C3%A1k.htm
2017. március 13. 19.42

55. Éhségsztrájkkal tiltakoznak
Horgosnál a határ közelében a migránsok addig nem fogadnak el ételt, amíg nem nyitják meg
előttük a magyar határt – Egy migráns rosszul lett
K-k
2016. július 26., 08:31 >> 2016. július 26., 16:54
342 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3116/kozelet/150479/%C3%89hs%C3%A9gsztr%C3%A1jkkaltiltakoznak.htm
2017. március 13. 19.39
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56. Esős nap a sátortáborban
A kemény mag folytatja az éhségsztrájkot a horgosi határátkelőnél
bajk
2016. július 27., 08:12 >> 2016. július 27., 16:26
313 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3117/kozelet/150536/Es%C5%91s-nap-as%C3%A1tort%C3%A1borban.htm
2017. március 13. 19.38

57. Budapest fél óra alatt megoldhatná a horgosi válságot
Vulin szerint Preševónál vehetnék át a magyar hatóságok a menedékkérelmeket – Az osztrák
és az amerikai nagykövet látogatta meg a menekülteket
bajk
2016. július 29., 07:28 >> 2016. július 29., 15:36
724 szó
2017. március 13., 19.34
http://www.magyarszo.rs/hu/3119/vajdasag_szabadka/150632/Budapest-f%C3%A9l%C3%B3ra-alatt-megoldhatn%C3%A1-a-horgosi-v%C3%A1ls%C3%A1got.htm

58. Kettősség a szerb–magyar határvonalon
A migrációs válság ellenére magyar oldalon a határ menti települések lakosságának java részt
visszatért a biztonságérzete
P.E. , K-k
2016. július 30., 08:26 >> 2016. július 31., 19:23
1257 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3120/kozelet/150699/Kett%C5%91ss%C3%A9g-aszerb%E2%80%93magyar-hat%C3%A1rvonalon.htm
2017. március 13. 19.24
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59. Az éhségsztrájknak vége
A mintegy hetven tiltakozó menekültet Banja Koviljačára szállították – Egészségi
állapotukkal minden rendben van
Szerkesztőségi összefoglaló
2016. július 30., 10:30 >> 2016. július 31., 19:23
303 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3120/kozelet/150700/Az%C3%A9hs%C3%A9gsztr%C3%A1jknak-v%C3%A9ge.htm
2017. március 13, 19.32

60. Nem szűnik meg a horgosi tábor
Csak azok kerülhetnek rá a listára, akik a befogadó központokban regisztrálnak – Ha 500-an
távoznak a Kis Idomeniből, akkor jöhetnek az új lakók
K-k
2016. augusztus 1., 11:03 >> 2016. augusztus 1., 13:29
609 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3121/kozelet/150793/Nem-sz%C5%B1nik-meg-a-horgosit%C3%A1bor.htm
2017. március 13. 20.29

61. Kutyákkal őrzi a gyümölcsösét
Horgos környékén a migránsok nemcsak a gyümölcsfákat törik ki, a termést szedik le, hanem
kihúzgálják a szőlőtőkék mellől a karókat, felszedik a krumplit, és samponnal mosakodnak a
halastóban
Kabók Erika
2016. augusztus 7., 18:43
1333 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3126/hetvege/151100/Kuty%C3%A1kkal-%C5%91rzi-agy%C3%BCm%C3%B6lcs%C3%B6s%C3%A9t.htm
2017. március 13, 20.27
Migráció - invázió

101

Nyilas Sára: Európa a változás kapujában
62. Imasátrat építenek a migránsok
Horgosnál, az ideiglenes táborban hozzávetőlegesen 400-450-en lehetnek
K-k
2016. augusztus 14., 04:03 >> 2016. augusztus 14., 19:40
417 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3132/kozelet/151419/Imas%C3%A1trat%C3%A9p%C3%ADtenek-a-migr%C3%A1nsok.htm
2017. március 13. 20.25

63. Napról napra kevesebben vannak
Csökken a szabadkai befogadó központba érkező migránsok száma – Jelenleg jó az ellátás, de
a menekültügyi főbiztos is tart az előttünk álló téltől – Mindegyik befogadó központ
tranzitzónává válna
Tómó Margaréta
2016. augusztus 25., 07:28 >> 2016. augusztus 25., 16:20
736 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3142/vajdasag_szabadka/151950/Napr%C3%B3l-naprakevesebben-vannak.htm
2017. március 13. 20.23

64. Magyarország segít Szerbiának a déli határvédelemben
Pintér Sándor: Információkkal, rendőri erővel, valamint jogi tanácsokkal láthatjuk el az
országot
lau
2016. augusztus 26., 08:27
453 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3143/kozelet_politika/152014/Magyarorsz%C3%A1gseg%C3%ADt-Szerbi%C3%A1nak-a-d%C3%A9li-hat%C3%A1rv%C3%A9delemben.htm
2017. március 13., 20.20
Migráció - invázió

102

Nyilas Sára: Európa a változás kapujában
65. Ismét mennek a migránsok Rábé meg Majdány felé
Majdányon a temetőben tanyáztak – A šidi lakosság a petíció után utcai tiltakozásokat
helyezett kilátásba a migránsok túlkapásai miatt
Kabók Erika
2016. szeptember 6., 11:41
1390 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3152/kozelet_riport/152587/Ism%C3%A9t-mennek-amigr%C3%A1nsok-R%C3%A1b%C3%A9-meg-Majd%C3%A1ny-fel%C3%A9.htm
2017. március 13. 20.39

66. Hamarosan megtelnek a befogadóközpontok
Szerbiában 6000 férőhely van a migránsok számára – Vulin szerint, aki nem akar
menedékjogot kérni, azt kitoloncolják
K-k
2016. szeptember 20., 11:36 >> 2016. szeptember 20., 15:56
540 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3164/kozelet/153224/Hamarosan-megtelnek-abefogad%C3%B3k%C3%B6zpontok.htm
2017. március 13., 20.37

67. Rendőri erőszak dúl a magyar határon?
Lesújtó képet rajzol a magyarországi menekültügyi helyzetről az Amnesty International
jelentése
Szerkesztőségi összefoglaló
2016. szeptember 28., 19:18
513 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3171/kulfold_magyarsag/153637/Rend%C5%91rier%C5%91szak-d%C3%BAl-a-magyar-hat%C3%A1ron.htm
2017. március 13. 20.35
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68. Száz métert vonszolták a kislányt
A 14 éves szabadkai kislányt a saját házuk előtt molesztálták a migránsok - A lakosság
petíciót kezdeményez
K-k
2016. szeptember 29., 11:21
495 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3172/vajdasag_szabadka/153680/Sz%C3%A1z-m%C3%A9tertvonszolt%C3%A1k-a-kisl%C3%A1nyt.htm
2017. március 13. 20.31

69. Egyre több migráns a határ mentén
Elítélik sorstársaik tettét a szabadkai befogadóközpontban tartózkodó migránsok – Már az
udvarra sem meri kiengedni a gyerekeket a központ szomszédságában élő édesanya
Tómó Margaréta
2016. szeptember 29., 10:55
1252 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3172/vajdasag_szabadka/153633/Egyre-t%C3%B6bbmigr%C3%A1ns-a-hat%C3%A1r-ment%C3%A9n.htm
2017. március 13. 20.33

70. Segítségre számítanak a migránsútvonalon fekvő önkormányzatok
Válságkezelő konferencia Belgrádban
JK
2016. október 6., 10:44 >> 2016. október 6., 18:33
914 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3178/kozelet/153981/Seg%C3%ADts%C3%A9gresz%C3%A1m%C3%ADtanak-a-migr%C3%A1ns%C3%BAtvonalon-fekv%C5%91%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatok.htm
2017. március 13., 20.43
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71. A horvát határig jutottak a menetelő migránsok
Aleksandar Vulin arra kéri az emberi jogi aktivistákat, hogy ne ébresszenek hamis reményt a
migránsokban
P.E.
2016. november 14., 07:59 >> 2016. november 14., 19:38
353. szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3213/kozelet/156023/A-horv%C3%A1t-hat%C3%A1rigjutottak-a-menetel%C5%91-migr%C3%A1nsok.htm
2017. március 13. 20.45

72. A hideg szél ellenére is a határnál várakoznak
A befogadó központ mellett a határövezetben is folyamatosan vannak migránsok
liv
2016. november 29., 10:25 >> 2016. november 29., 18:11
693 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3226/vajdasag_szabadka/156800/A-hideg-sz%C3%A9lellen%C3%A9re-is-a-hat%C3%A1rn%C3%A1l-v%C3%A1rakoznak.htm
2017. március 13. 20.47

73. A migránsválság mindent meghatároz
Az USA jegybankjának döntése miatt Szerbia közadóssága 80 millió euróval megnőtt
P.E.
2016. december 16., 08:59 >> 2016. december 16., 14:47
926 szó
http://www.magyarszo.rs/hu/3243/kozelet/157745/A-migr%C3%A1nsv%C3%A1ls%C3%A1gmindent-meghat%C3%A1roz.htm
2017. március 13., 20.50
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