
 

 
 

 

 
Tisztelt ………………….….Képviselő Úr! 

 

Sajnos olyan eseményeknek lehetünk szemtanúi (és szerencsére még nem elszenvedői), amelyek a 

jelenlegi életünk alapjait ingatja meg. A párizsi merényletek mellett nem mehetünk el anélkül, hogy 

ne látnánk párhuzamot a saját életünkkel.  

Biztosak vagyunk benne, hogy a lelke mélyén Ön is érzi, hogy megvan a veszélye annak, hogy az ilyen 

események nem állnak meg a határainkon. Politikusként azonban ritkán lehet valaki annyira 

magánember, hogy a lelke mélyén rejtőző félelmeknek engedelmeskedjen. Mi nem vagyunk annyira 

politikusok, így megengedhetjük magunknak, hogy a környezetünk félelmének hangot adjunk. Nem 

kell annyi elvárásnak megfelelnünk…  

Jelen levelünkkel arra kívánjuk felhívni a figyelmét, hogy Győrben és Győr-Moson-Sopron megyében 

még fokozottabban megvan a veszélye annak, hogy a migrációs folyamatokban rejtőző fenyegetések 

közvetlenül érinthetik szűkebb környezetünket, az Ön választóit. Ilyen fenyegetés Győr és 

környékének a Vámosszabadi határában elhelyezett menekülttábor, amelynek falunktól lényegesen 

túlnyúló (és a megyében is érezhető) hatását már Győrben is belátták szeptember elején.  

Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi események fényében érdemes lenne az Ön részéről is politikai 

lehetőségeit felhasználni, hogy elérje ennek a fenyegetettségnek a megszűnését. Lehet azt mondani, 

hogy a tábor nem zavar senkit, nem okoz problémát. De az igazi kérdés nem az, hogy jelenleg mit 

okoz, hanem az, hogy milyen potenciális veszélyt hordoz. Senki nem gondolta volna még 20-30 éve, 

hogy no-go zónák jönnek létre, párhuzamos társadalmak alakulnak ki Nyugat-Európában. Senki nem 

gondolta, hogy néhány calais-i sátorból egy nagyobb falu lesz. Senki nem gondolta volna, hogy ez a 

Csatorna-alagút lezárásához vezet, amely aztán hatalmas károkat okoz egész Európának. És mindez 

azon múlt, hogy a felelős döntéshozók elbagatellizálták a kezdődő problémákat, nem látták át a 

hosszútávú hatásokat.  

Most még időben vagyunk, hogy Vámosszabadi mellett elhelyezett tábor képében megjelenő 

potenciális veszélyt kizárja a választók életéből. A tábor átmenetileg zárttá nyilvánítása, rövid időn 

belüli bezárása hatékony válasz lenne a potenciális veszélyek megszüntetésére.  

 

Nem akarunk gazdasági és biztonsági érveket is felsorolni, hiszen a tábor kihasználtsága, az országon 

átvezető migrációs tranzitútvonalaktól való távolsága, hosszabb távon zárttá alakításának irreális 

költsége egyértelművé teszi a gazdaságtalanságát. Ennek minden érintett hatóság és döntéshozó 

tudatában van.  



 

Ennek következtében tisztában vagyunk vele, hogy nem gazdasági, hanem politikai vonalon dől el a 

tábor bezárása. Ezért kérjük azt Öntől, mint minket és a környékbelieket képviselő felelős politikustól, 

hogy a lehetőségei mérten minden tegyen meg a tábor zárttá nyilvánítása és záros határidőn belül 

történő bezárása érdekében, hogy később úgy állhasson a választói elé, hogy nem Önön múlt… 

Vámosszabadi, 2015. november 14. 
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