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Ilazrlnk Szcrbirival. Horvdtorszriggal ds Szlovdniiival kdziis hal6rszakaszain. eddig so-

ha nem l6tott mennyisdgii menekiilt jelent meg, akiknek a kezeldse a magyar rend6rs6g sze-

m,ra a ldgletekig megterhel6 feladattA vAlt.

A Magyar Orsziggyiilds ddntdse alapjdn, a jogszabdlyi kijmyezct megvAltozesAval, a

kialakult helyzet kezciisdnek drdekdben a rend6rsdggel ktizds feladatok vdgrehaitAsAra a Ma-

gyar Honvedsdg is alkalmazasra keriil. A Beliigyminiszt6rium 6s Flonvedelmi minlsddrium

kdzds cilja is feladata, hogy az orszdgra nehezed6 migr6ci6s nyomis, €s a meDekiiltek keze-

lise ziikken6nentes legyen, valamint, hogy a lakoss6g biaonsriga ds 6letk6dilminyei zavarta-

lanok maradjanak.

Annak 6rdek6ben, hogy a Magyar Llonv6dsdg a fent emlitett feladatot sikeresell tcije-

silse, nagyszabistl itcsopoftositAsokra 6s csapatmozgat6soka van sziiksdg, az alakulatok b6-

kehely6rs6geibijl az cmlitett hatArszakaszok tdrsdgdbe Ezek a katonai nozg6sok tdNenysze-

rrlien megterhelik az drintett teriiletek uth6l6zat6t, illetve aZ ottani civil lakossagol melt a

llonvids6g 6ltal haszndlt gdpj6rmrivek alapvet6en nem v6rosi kdrnyezetre lettek kialakitva.

Ezirton szeretn6m megktjszdnni, Baranya 6s Somogy megye teljes lakoss6ganak azl a

tiirelmct 6s t,unogat6st, melyet az elmilt napokban tanfsitottak a katondkkal ds dltal6ban a

Mtrgyar Honvddsig jelenl€tdvel kapcsolatban Kiilon szeretndm megkdszdrmi' azt a rengeteg

aclon1in).t, amelyet a lakossiig felajanlott 6s eljuttatott a katoniik sziimrlra Az ailomdny fo-

lyamatos, extrdm terheldsnel( van kitdve, nem besz6lve csal6djaik tdvolldt€r6l llyen kOriilmd-

nlek mcilett, kiilondsenj6 dz6s a helyi lakossAg tamogatasa 6s vend6gszeretete'



2
A Magyar Honvddsdg elhivatott az orszig hatArainak 6s lakoss6ganak vddelme

i*inl, ez6rt a katorai alegysdgck addig mandnak a t6ls6gben, 6s tamogatjAk a rend6rsdg mun-

kiiAt, amig arra sztiksdg van. Ez a feladat, sajnos, tovdbbra is megterhel6 lesz az drjntett tele-

piildsek is tdrs6gek lakossSga szdm6ra, mellyel kapcsolatban tov6bbi tiirelmiiket, is megdrt6-

siiket kdrcm.

Amennyibcn b6rmilyen iszrevdteltik esetleg bejelentenival6juk van, a Ijonvddsdg te-

vckcnysdgdvel kapcsolatban, k€rem, vegydk fel a kapcsolatot a helyszinen l6v6 katonai pa-

rancsnokkal, amennyiben ez nem lehetseges a helyi ijnkorm6nyzat munkatarsaival. Minden

laliossdgi bejelentdst kivizsgdlunk 6s reagelunl ri amilyen gyorsan lehetsdges.

A Magyar l-{onv6ds6g aktuAlis ds tovAbbi szercpvdllal6s6val kapcsolatos b6vebb in-

formdci6k6rt kdrem, kisdrjdk figyelemmel a hiradasokat, illetve a Magyar Honvddsdg hivata-

los honlapjiit a honvedelem.hu, illetve a Magyar Honvddsdg hivatalos ktiziissdgi mddiafelille-

tt t  a Flce Book ot.
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