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Az elmúlt hónapokban tapasztalt illegális menekültáradat
napjaink egyik legmeghatározóbb politikai eseményévé
vált. Egy ENSZ felmérés szerint tavaly 60 millióan kénysze-
rültek elhagyni otthonaikat. 

A világtörténelemben még soha nem volt ilyen magas a mene-
kültek száma. Ez a hatalmas szám többek között a Szíriában és
Líbiában folyó háborúknak, az Iszlám Állam iraki elõretörésé-
nek és az egyre kiélezettebb afrikai konfliktusoknak a követ-
kezménye. Szakértõi vélemények szerint a migránsoknak
négy célirányuk van: Ausztrália, ahova nem tudnak bejutni; az
Egyesült Államok, ahova délrõl lehetne bemenni, de kétezer
kilométeres fal épült a mexikói határon; a gazdag arab orszá-
gok, ahova bemehetnek, dolgozhatnak, de nem kapnak állam-
polgárságot; és Európa. Nógrádi György szakértõ véleménye
szerint a négy célterület közül csak Európa nem tudja megvé-
deni magát a bevándorlók
tömegével szemben. Szerin-
te ez még csak a kezdet. „Je-
lenleg a migránsok elsõ hul-
lámával állunk szemben, és
Európa ezzel sem tud mit
kezdeni. A második hullám
ennél sokkal nagyobb lesz,
és belátható idõn belül el
fogja érni a kontinenst” –
fest nem túl biztató jövõké-
pet a szakértõ. 

A menekültek Európát
három fõ irányból közelítik
meg, Spanyolországon, il-
letve Olaszországon keresz-
tül, valamint a Balkánon át. Ez utóbbi helyrõl érkezõk jelen-
nek meg Magyarország déli, délkeleti határain. Ezen a határ-
szakaszon keresztül az elmúlt hónapokban soha nem látott
menekültáradat érkezett az országba. Az illegális bevándorlók
elsõdleges célja az EU fejlett országainak, így elsõsorban Né-
metországnak, Angliának és Franciaországnak az elérése. Ha-
zánkat leginkább tranzitországnak tekintik, ugyanakkor itt
érik el az EU schengeni határait. Ezen a határon átkelve már
akadálytalanul utazhatnak az EU-ban. 2011-ben csupán 1693-
an kértek menedéket. Ez a szám 2014-re 42 777 fõre emelke-
dett. A nagy változás 2014 õszén következett be, ebben az
idõszakban a menedékkérõk száma 28 631 fõre ugrott. Ettõl
kezdve beszélhetünk menekülthullámról. 2015 elsõ nyolc hó-
napjában a becslések szerint a tiltott határátlépést elkövetõk
száma meghaladta a 160 000 fõt.  Az elmúlt hónapokban na-
ponta 1000-2000 személy, de a legutóbbi napokban már több
mint 3000 személy lépte át a zöldhatárt. A statisztikák szerint
a bevándorlók ebben az évben eddig 67 országból érkeztek,
zömében szírek, afgánok és koszovóiak, de tanzániai, jemeni,
burundi, bangladesi, kongói, pakisztáni, kínai és kubai állam-
polgárok is kértek menedékjogot. 

Vélhetõen a szerbiai közúti infrastruktúrából adódóan Sza-
badka a bevándorlók legészakibb szerbiai városa, ahonnan a
legrövidebb úton igyekeznek Magyarország területére jutni. A
legtöbb határsértõ a magyar-szerb határ Csongrád megyei sza-
kaszán éri el az országot. Szabadkához legközelebbi település
Ásotthalom, ráadásul erdõsültsége messze az országos átlag
feletti, meghaladja az 50%-ot. Ezek miatt a zöldhatáron átlépõ

menekültek kedvelt települése, amely az elmúlt hónapokban
nemcsak Magyarország, de az EU térképére is felkerült.

A zöld országhatárt általában az éjszaka leple alatt átlépõ
menekültek kisebb-nagyobb csoportokban jelennek meg. A
kiterjedt tanyavilággal rendelkezõ településen gyakran ko-
pognak be éjszaka a házakba, hogy vizet, élelmet, esetleg út-
baigazítást kérjenek. Az érintett térség falugazdászai szerint a
környék gazdálkodóinak is károkat okoznak. Mivel a legrövi-
debb utat keresik, átgázolnak a szántóföldeken, nem kímél-
ve a vetéseket. Letapossák a zöldséget, másutt kivágták a fó-
liasátrakat, és gyakran kibontják, tönkreteszik a kerítéseket.
A gyümölcsösökben leszedik a gyümölcsöt sokszor éretlenül,
azután eldobálják. Leszaggatják az öntözõcsöveket és szét-
szedik a mikroszórókat. A határ mentén szétbontják a szal-
mabálákat, elvágják a villanypásztort és kiengedik az állato-
kat. A gazdálkodóknak kellemetlen, hogy esetleg a határ túl-

oldaláról kell visszaterelni
az állataikat. A vonulási út-
vonalaikon látszik, hogy
hol pihennek meg, és hihe-
tetlen mennyiségû szeme-
tet, elsõsorban ruhafélét
hagynak szerteszét. Mivel a
menekültek többsége Ásott-
halom és Mórahalom térsé-
gében lépi át az országha-
tárt, az itteni gazdálkodók-
nak okozzák a legtöbb kárt.
Támadásról eddig nem szól-
tak a hírek, de már elõfor-
dult, hogy a menekültek
gépjármûvet és biciklit lop-

tak. A legtöbb szakértõ szerint a menekültáradat jelentõs jár-
ványügyi veszéllyel jár hazánkra és Európára nézve is.  

Ásotthalmon a kiterjedt erdõállományok fokozottan veszé-
lyeztetettek. Lunka Lajos, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.
Ásotthalmi Erdészetének vezetõje szerint a menekültek a leg-
nagyobb kárt a tûzgyújtásukkal okozzák. A téli és kora tavaszi
idõszakban számos tûzrakás nyomát fedezték fel az erdészet
területén, ahol a hideg éjszakákon vélhetõleg a menekültek
melegedtek, de ezekbõl szerencsére tûz nem keletkezett. A
vegetációs idõszakban összesen három avartûzhöz kellett a
tûzoltóság segítségét kérni. Az erdészet területén eddig össze-
sen mintegy fél hektáron keletkezett avartûz. A kár a tûzoltó-
ság gyors beavatkozásának köszönhetõen maradt ilyen kis ki-
terjedésû. A tüzeket feltételezhetõen a menekültek okozhat-
ták, de erre nincsenek bizonyítékok. 

A másik nagy gond a mérhetetlen mennyiségû szemét. Az
átöltözõ menekültek elsõsorban ruhaféléket hagynak, dobál-
nak el, többek között az erdõkben is. A település külterületén,
így az erdõkben is a polgármesteri hivatal közmunkásokkal
szedeti össze a szemetet. Az elmúlt hónapokban Ásotthalomról
elszállított szemét mennyisége mintegy 30%-kal növekedett.

A kormány döntése alapján a menekültkérdés irányítása
érdekében augusztusban megkezdõdött az ideiglenes határ-
zár telepítése, és megváltozik a jogi környezet is. A kezdeti
tapasztalatok azt mutatják, hogy az ideiglenes határzár sem
tudja megállítani a menekültáradatot.
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