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Lapszél
Dublini nagykövet
lesz Pálﬀy István
Pálffy István lesz szeptembertől
Magyarország dublini nagykövete – értesült a Vs.hu. A hírportál kérdésére a külügyminisztérium megerősítette a hírt, az írásos
tájékoztatás szerint már a parlamenti meghallgatások is megtörténtek. Pálffy a köztévében és
a TV2-ben volt híradó-műsorvezető, majd 2010–14 között listáról a KDNP képviselője lett, s a
kulturális és sajtóbizottság alelnöke volt. 2014 novemberétől a
Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap nemzetközi
kapcsolatokért felelős tanácsadója. (Hírösszefoglalónk)

Bíróság elé állítják
a fukusimai vezetőket
Bíróság elé állítják a fukusimai
atomerőművet üzemeltető Tepco áramszolgáltató vállalat három volt vezetőjét a négy évvel
ezelőtti katasztrófában viselt felelőssége miatt. Az állampolgárokból létrehozott vádesküdtszék pénteken megállapította,
hogy a vezetők nem hozták meg
a szükséges óvintézkedéseket. A
2011. március 11-i földrengést
követő cunami a Fukusima I.
atomerőmű három reaktorát súlyosan megrongálta, a sugárzás
következtében emberek tízezreit
telepítették ki. (Hirado.hu)

Palesztin családra
gyújtották rá a házat

Rokonai gyászolják a kisﬁút
FOTÓ: REUTERS  ABED OMAR QUSINI

Meghalt egy másfél éves palesztin gyerek Ciszjordániában, miután péntekre virradóra feltehetően zsidó szélsőségesek felgyújtották a család házát. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök terrorcselekménynek minősítette a támadást,
amelyet bosszúból követhettek
el. Az izraeli hatóságok ugyanis
két illegálisan felhúzott telepesházat számoltak fel a héten Béjt
Élben, a telepesek heves tiltakozása ellenére. (Nol.hu)

VILÁGHÍR

El País
Orbán menekültellenes
projektjét hatalmas
ellenszenvvel ﬁgyelik az
Európai Unióból. Brüsszelt
leginkább Budapest
nacionalista pálfordulása,
s a menekültekkel és
gazdasági bevándorlókkal
szembeni egyre növekvő
ellenségesség aggasztja.
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Németország A menedékkérőkre szabott nyelvkönyvet írt három bajor pedagógus

„Kemény dió az őszibarack”
Helyi kezdeményezésnek indult,
pár hónap alatt egész Németországra kiterjedő siker lett a menedékkérőknek szóló német nyelvkönyv.
A mindennapokban való eligazodást segítő kiadványt három olyan
thannhauseni pedagógus írta, aki
németre oktatja a menekülteket.

Dési András
Egyszer piac, aztán szupermarket.
Majd orvosi rendelő, amelyből önkormányzati-hatósági ügyféliroda
lesz. Szó sincs varázslatról, a helyszín az egykori Hirsch, azaz Szarvas fogadó egyik terme, ahol menedékkérők és őket németre tanító
thannhauseni önkéntesek tartanak
nyelvórákat. S az eljátszott, életszerű helyzetgyakorlatok szerint „változtatják át” a helyiséget a fantázia
segítségével.
Thannhausen hatezer lakosú kisváros Bajorország nyugati részén.
Németországban egyre ismertebbé válik a település: a három helyi
pedagógus – Karl Landherr, Hans
Dieter Hörtrich és Isabell Streicher
– által speciálisan a menedékkérők
igényeihez igazodó s egyre nagyobb
keresletnek örvendő német nyelvkönyv nyomán egyenesen „thannhauseni modellt” emlegetnek a szövetségi köztársaságban.
– Miért nem írsz te egyet? – kiabálták be, amikor Landherr a menedékkérőket segítő svábföldi önkéntesek gyűlésén arról panaszkodott,
nem talál a menekülteknek szóló
német nyelvkönyvet. Karl, a thannhauseni általános iskola nyugdíjas
igazgatója, Hans Dieter, a középiskola nyugdíjas direktora és a kisﬁával gyesen lévő angol–földrajz szakos tanár, Isabell gondolt egyet, és
közösen írtak egy tizenkét fejezetből
álló munkafüzetet. Az illusztrációkat Landherr menye, Maria készítette. Sokszorításhoz először az önkormányzat fénymásolóját használták, de ahogy terjedt a „munkafüzet”
híre, és egyre többen többet rendeltek belőle, Landherr ﬁa, a gyógypedagógus végzettségű Markus gondoskodott a tördelésről, a nyomtatásról és a terjesztésről.

Szókincset szállítanak. Hans Dieter Hörtrich menekült diákjainak tart nyelvórát a fogadóban FOTÓ: KARL LANDHERR

– A külföldieknek szóló korábban kiadott nyelvkönyvek az iskolai oktatásra épülnek, erős bennük
a nyelvtan. Mi azonban rájöttünk,
hogy a grammatikával jó ideig felesleges foglalkozni. Nincs szükség
folyamatos múlt időre, a jövő idő
használatát sem erőltetjük. Viszont
a gyümölcsök és zöldségek nevétől
kezdve a menetrendek és az űrlapok
megértéséig, az orvosi időpont kéréséig igyekszünk „szókincset szállítani” – mesélte lapunknak Karl Landherr. A „kicsit” és a „nagyot”, a „ki-

Bécsi öt pont
a menekülteknek
A menekülthelyzet stabilizálását
célzó ötpontos programot jelentett
be a szociáldemokraták (SPÖ) élén
álló Werner Faymann kancellár,
a Néppártot (ÖVP) vezető Reinhold
Mitterlehner alkancellár, gazdasági
miniszter. A nagykoalíciós kormány
véget akar vetni a menekültek
elhelyezése körüli vitáknak: a szövetségi állam magához vonja az
ügyet a kilenc osztrák tartomány-

sebbet” és a „nagyobbat” egyszerű
példán érzékeltetik: a sün és az orrszarvú testméreteinek összehasonlításán. Kemény dió a német kiejtés, a Pﬁrsich (őszibarack) különösen nyelvtörő a diákoknak.
Isabell Streicher szerint fontos,
hogy olyan tananyagot is beillesszenek, mint a pénzzel való bánásmód,
a németországi árszínvonal ismertetése, vagy hogyan lehet eligazodni a mobiltelefon-szolgáltatók tarifadzsungelében. A tanárok mellett
mintegy harminc helyi segítőből álló
tól. Kötelezővé teszik, hogy a kétezer lelkesnél nagyobb települések
a lakosság egy-két százalékának
megfelelő számú menekültet fogadjanak be. Állami tulajdonú ingatlanokba helyezik el őket, szükség esetén a hatóságok magánszemélyektől bérelhetnek megfelelő
épületeket. A kormány csökkenti
a traiskircheni menekülttáborban
élők számát. A kísérő nélkül Ausztriába menekült kiskorúak támogatására szánt összeget augusztustól
napi 95 euróra emelik az eddigi 77
euróról. (H. B.)

csapat igyekszik állást szerezni a menedékkérőknek. Rendszeresen járják a várost, tanulják a közlekedési
táblákat, a forgalmi szituációkat.
Thannhausenbe tavaly szeptemberben érkeztek – főleg afrikai – menedékkérők, miután az egykori fogadó tulajdonosa felajánlotta az üresen
álló épületet átmeneti szállásként az
illetékes hatóságoknak. A Hirschben
huszonöt felnőtt és tíz gyermek él, nigériaiak, szomáliaiak, eritreaiak, szíriaiak. A helybeliek jól fogadták őket,
a konzervatív polgármester ellátogatott hozzájuk, részt vett a négy hónapja indított német nyelvórák egyikén. Landherr nem most először segít menekülteken, húsz évvel ezelőtt
Togóból érkezetteket támogatott.
A thannhauseni modell iránt akkora kereslet mutatkozott, hogy be
kellett jegyeztetniük magukat független kiadóként. A nyelvkönyv ára
szállítással 6,50 euró, ez jelentős
részben fedezi a költségeket. Már
több ezer példányt postáztak, de akkora az igény, hogy a disztribúciót
kénytelenek voltak kiszervezni egy
logisztikai cégnek. Streicher szerint
azon még nem gondolkodtak, hova
futhat ki a tevékenységük. Nekik az
a fontos, hogy segíthetnek.

Afganisztán A tálib vezér halála miatt elmaradt a béketárgyalások újabb fordulója

Erősödhet az Iszlám Állam
Munkatársunktól
Bár a tálibok delegációja pénteken
elutazott a pakisztáni fővárosba,
mégsem tartották meg a kabuli kormány képviselőivel tervezett béketárgyalások legújabb fordulóját.
A július hetedikén Kína és Pakisztán bábáskodása mellett megkezdett
egyeztetések akár le is állhatnak,
ugyanis nem világos, vezérük, Omár
molla halála után a tálibok hajlandóak lesznek-e a folytatásra. Pakisztánban azt közölték, hogy egyelőre csak a megbeszélés elhalasztását
kérték, a szélsőséges iszlamista szervezet vezetői között azonban vannak,
akik inkább folytatnák a harcot a hatalomért a nyugati támogatást élvező Kabullal. A tálibok legfőbb döntéshozó szerve, a pakisztáni Kvettában tanácskozó súra, Aktar Mohamed Manszúr személyében mindenesetre olyan új vezetőt választott, aki
a tárgyalások híve.
A radikális – például az asszonyok
házasságtörését megkövezéssel, a
lopást kézlevággással, az iszlám hit
elhagyását pedig halállal büntető –
mozgalom gyakorlati irányítása eddig is Manszúr kezében volt. Omár
molla ugyanis éppen olyan titokzatosan élt, mint ahogyan meghalt.

Az elmúlt években többször keltették a halálhírét, szerdán azonban az
afgán hírszerzés értesülései alapján
jelentették be, hogy már 2013 áprilisában elhunyt a pakisztáni Karacsi
egyik kórházában. Csütörtökön a tálibok is megerősítették, hogy elvesztették vezérüket, szóvivőjük azonban a Reuters jelentése szerint azt
mondta, hogy a molla egy ideje beteg volt, állapota az utóbbi két-három hétben rosszabbra fordult.
Egyhamar aligha fog kiderülni,
valójában mikor hunyt el a tálibok
első és eddig egyetlen vezére, aki
azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy a 2001. szeptember
11-i, egyesült államokbeli merényletek után Afganisztánban indított
amerikai katonai beavatkozás a tálib kormány bukását okozta. Látni
addig sem nagyon lehetett, és információ is alig szivárgott ki róla. Azt
tudni, hogy az 1980-as években, az
afganisztáni szovjet megszállás elleni harcok kapcsán ismerkedett meg
a New York-i és washingtoni terrorakciókért felelős al-Kaida vezérével,
a 2011-ben egy amerikai kommandó által Pakisztánban meggyilkolt
Oszama bin Ladennel, akivel szoros kapcsolatba került. Egyes – a tálibok által cáfolt – hírek szerint családi szálak is összekötötték őket.

Omár molla FOTÓ: REUTERS/NATIONAL
COUNTERTERRORISM CENTER

Különböző feltételezések láttak
napvilágot arról, hogy – ha valóban
több éve történt – Kabulban miért
épp most tájékoztattak a tálib vezér
haláláról. Egyes értékelések szerint a béketárgyalások megkezdésével megerősödő pakisztáni befolyást akarják így gyengíteni, mert
bizonyos afganisztáni körök attól
tartanak, hogy Iszlámábád elsősorban a saját érdekeinek érvényesítésére törekszik a megbeszélése-

ken. Akad olyan elemzés is, amely
szerint a fő cél a tálibok megosztása. A mozgalmat ugyanis – szinte
egyöntetű szakértői megítélés szerint – az „igazhitűek vezérének”
tartott molla misztikus alakja tartotta össze. „Omár molla nélkül a
tálibok különböző csoportjai széteshetnek” – idézte a CNN amerikai
hírtévé Peter Bergen nemzetbiztonsági elemzőt.
A megosztottság jelei már most
érzékelhetőek. Bár Manszúr helyettese egy fontos hadúr, az Egyesült Államok által tízmillió dolláros vérdíj kitűzése mellett körözött
Sziradzsuddin Hakkani lett, az új
vezért nem minden nehézsúlyú tálib vezető támogatja. Többen is úgy
látják, hogy Pakisztán kényszerítette rájuk, és inkább Omár molla
ﬁát, Jákubot tették volna meg vezérüknek. Az egység megbomlása
ugyanakkor veszélyes következményekkel, az Iszlám Állam megerősödésével járhat a térségben. A főleg Szíriában és Irakban aktív szélsőséges dzsihadista szervezet már
eddig is csábított el kisebb csoportokat a táliboktól, most azonban felgyorsulhat, szélesedhet, és
– egyes értékelések szerint – akár
az egész tálib mozgalmat még szélsőségesebbé teheti ez a folyamat.

