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Az elmúlt hetekben a kormányközeli sajtó néhány felületén olyan konkrét tényeket, forrásokat 

egyáltalán nem említő feltételezések láttak napvilágot, miszerint Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, együttműködve a MigSzol Szeged csoporttal, migránsok betelepítését tervezi Szeged 

városába. Ennek a minden alapot nélkülöző álhírnek az első változata több mint egy évvel ezelőtt 

jelent meg, akkor a szegedma.hu helyi hírportál vizionálta és terjesztette, hogy a városvezetés a 

használaton kívüli szeged-szentmihályi iskolaépületbe külföldi bevándorlókat költöztetne. A valóság 

ezzel szemben az volt, hogy tavaly az adományraktárként használt egykori iskola tornacsarnokában a 

Honvédség szerette volna a határt védő katonák ebédelő- és pihenőhelyét kialakítani, meg is nézték 

az ingatlant, de végül nem tartottak rá igényt. Harmadik országbeli állampolgárok betelepítését 

semmilyen módon nem tudnánk előmozdítani, hiszen erre kizárólag a Belügyminisztériumnak van ma 

Magyarországon lehetősége. 

Csoportunk 2015. júniusi megalakulásakor kettős célt fogalmaztunk meg, és ugyanezt tartjuk szem 

előtt a mai napig. Elsődlegesen a Szegeden és környékén átvonuló menekülteknek próbáltunk abban 

segíteni, hogy emberhez méltó körülmények között tudjanak étkezni, tisztálkodni, ruházkodni, 

tovább utazni; szükség esetén hozzájussanak orvosi vagy más segítséghez. Tettük ezt értük, és tettük 

ezt az itt élő emberek érdekében is: könnyű belátni, hogy a szervezett keretek között, rendőri, orvosi 

felügyelet és megfelelő közegészségügyi körülmények biztosítása mellett, egy helyen eltöltött éjszaka 

mindenki számára biztonságosabb és megnyugtatóbb, mintha több száz ember a város területén 

közparkokban, utcákon, padokon aludna. Másodsorban megpróbáltunk a migrációról folyó 

társadalmi diskurzus aktív szereplőjévé válni, ellensúlyozva a hatalmas mennyiségű közpénzből 

folytatott kirekesztő kormányzati propagandát. Úgy véljük, hogy a bevándorlás egy rendkívül 

összetett probléma, aminek kétségkívül fontos eleme a biztonság kérdése, de nem engedhetjük meg, 

hogy kizárólag ezt az elemet kiemelve, honfitársaink félelmeire építve egy egyoldalú, a tények jó 

részét kizáró, öncélú kommunikáció dominálja a közbeszédet. A déli országhatár 2015. szeptemberi 

lezárása óta a csoport önkéntesei mintegy ötven tonna megmaradt adományt juttattak el hazai, 

elsősorban szegedi és környékbeli rászorulóknak, vallva azt, hogy minden szükséget szenvedő 

embertársunk pontosan ugyanannyira megérdemli a segítséget.  

A csoport működését számos politikai támadás érte és éri annak ellenére, hogy mindvégig 

hangsúlyoztuk: távol tartjuk magunkat a belpolitikai csatározásoktól. Ezért kértük meg a például a 

Demokratikus Koalíció vagy a Magyar Liberális Párt aktivistáit, hogy pártszínekben maradjanak távol 

az általunk szervezett pályaudvari menekültsegítő akciótól. A szegedi önkormányzattól kapott 

infrastrukturális támogatást (Indóház téri faház, raktározási lehetőség) azért fogadtuk el, mert ezt a 

város önkormányzata ajánlotta föl, segítve ezzel a fent megfogalmazott célok közös megvalósítását.  

A MigSzol Szeged csoport soha nem támogatott terroristákat, soha nem gondolta vagy nyilatkozta 

azt, hogy a tömeges és ellenőrizetlen bevándorlás Európába, Magyarországra, esetleg Szegedre 

megoldást jelent a világ kevésbé szerencsés területeire születő embertársaink sorsának rendezésére. 

A MigSzol Szeged csoport soha nem folytatott semmilyen titkos vagy nyilvános megbeszélést 

senkivel, így Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával vagy polgármesterével sem arról, hogy 

városunkba kiket és milyen módon kellene betelepíteni. 


