
Item: 3440
Kiad sor: 08/16/1989 00:56:52
Om Fejléc: kiad rvk2042 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Páneurópai piknik - Sopronban
Hír:
München, 1989. augusztus 15. (SZER, Magyar híradó) - Közeledik
augusztus 20-ika. Országszerte nagy a készülődés Szent István
ünnepére. Szent István napjához kapcsolódik a páneurópai piknik
programja is, amelyről Szentkirályi Zsolt beszél Sopronból:

    - Napjainkban újra aktuálissá vált a közös európai ház
létrehozásának gondolata. Egy békés európai unió megteremtésén kell
fáradoznunk, amelyben már nem lesz egyetlen olyan állam sem, ahol a
demokrácia és az emberi jogok nem a mindennapi életben, a
jogállamiság gyakorlatában, hanem csak programpontokban és a
propagandában jelennek meg. S ebben a reménybeli közös európai
házban természetesen nincs helyük politikai praktikák által
emeltetett szögesdrótoknak, falaknak és lélektani sáncoknak.

    Ezen gondolatok jegyében hívunk minen kedves érdeklődőt egy
páneurópai piknikre Sopronba. A rendezvénysorozat augusztus 19-ikén,
szombaton 15 órakor kezdődik a Sopronkőhida és Sopronpuszta közötti
egykori határsáv helyén. A helyszín gépkocsival a Sopron
belvárosából Fertőrákos felé vezető útról közelíthető meg. A
tájékozódás megkönnyítésére irányító táblákat helyezünk el az utak
mentén. A vonaton érkezők figyelmébe ajánljuk, hogy a 10.25-kor
Budapest Déli pályaudvarról induló, Sopronba 13.25-kor érkező
gyorsvonathoz szintén autóbuszokat küldünk a vasúti pályaudvar elé.
Figyeljék a páneurópai piknik feliratot

    A tábor magját az Országos Klubtanács által rendezett, és
19-ikére Martonvásárról ide költöző Sorsközösség "89 tábor adja. A
jelenlévőknek lehetőségük lesz, hogy a vasfüggönyből saját kezűleg
vágjanak le egy-egy darabot. Most és itt - ezt a nevet adtunk ennek
az akciónak. A szögesdrótdarabokhoz tanúsítvónyt adunk, s ezt ki-ki
ingyenesen hazaviheti. (folyt.)

Item: 3441
Kiad sor: 08/16/1989 01:16:59
Om Fejléc: kiad rvk2043 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Páneurópai piknik - 1. folyt.
Hír:
Útlevélkezelés nélkül, egyszeri, alkalmi engedéllyel átlépjük a
külön erre az alkalomra megnyitott határt, és a közeli ausztriai
község - Margitbánya - főtetére megyünk. Itt találkozunk a környező
osztrák községek lakosaival, polgármestereivel. Terveink szerint
innen a pikniken résztvenni kívánó osztrák barátainkkal együtt
jönnénk vissza Sopronpusztára.



    Sötédedéskor a volt határőrizeti nyomsáv helyén örömtüzeket
gyújtunk, itt aztán ki-ki szalonnát is süthet. A késő éjjeli órákig
táncházi muzsika szórakoztatja az egybegyűlteket.

    Másnap, augusztus 20-ikán, Szent István napon a még ittmaradó
vendégeinket a soproni Szent István templomba hívjuk, ahol 10 órakor
Várszegi Asztrik püspök úr ünnepi misét celebrál.

    A különböző városi intézmények és vállalatok segítőkészségén túl
- amelyért ez úton is köszönetet mondunk - külön megemlítem a
rendezvényt szponzoráló Sopron-kőszeg-hegyaljai Intéző Bizottságot,
a Hungarhotels szállodai vállalatot, a Győr-Sopron-Ebenfurth-i
Vasutat. Reméljük, hogy a mostani páneurópai piknik sikere lehetővé
teszi, hogy jövő évtől kezdve rendszeresen megrendezik Sopronban az
európai nemzetek nagy találkozóját, a páneurópai dzsemborit.

    Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők: a Magyar
Demokrata Fórum debreceni szervezete, az Országos Klubtanács és a
soproni Ellenzéki Kerekasztal, azaz a Fidesz, a Kisgazdapárt, az MDF
és a Szabad Demokraták Szövetség soproni szervezetei. +++

Item: 3554
Kiad sor: 08/20/1989 12:12:40
Om Fejléc: kiad rvk2011 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Újabb menekülők 3.
Hír:
München, 1989. augusztus 19. (SZER, Világhíradó) - NDK polgárok
újabb drámai menekülése a magyar-osztrák határon - több százan
nyomultak át ma délután nyugatra, amikor a vasfüggönytől
megtisztított határon elkezdődött az úgynevezett páneurópai piknik.
Erről a rendezvényről a holnapi Világhíradóban számolunk be. A
menekülésekről viszont bécsi tudósítónk, Hanák Tibor ma küldött
összefoglaló háttérinformációt.

    - Az Ausztriába érkezők száma nem csökkent, hanem drámaian
megemelkedett az utóbbi napokban. Míg augusztus elején naponta
80-100 NDK állampolgár jutott át az osztrák-magyar határon,
augusztus közepére megkétszereződött a számuk, és jelenleg már napi
250-300 menekült érkezéséről tudósítanak. Az egyre növekvő szám
természetesen fokozza az osztrák hatóságok gondját, s némiképp
háttérbe szorítja a magyar és lengyel, nem utolsósorban a Romániából
érkező magyar menekültek problémáit.

    Láthatóan azonban nem csupán gazdasági és szociális feladatok
keletkeznek a tömeges menekülésből, hanem megterhelik a nemzetközi
politikát is, melyet Ausztriában meglehetősen gondterhelten néznek.
Növekszik a feszültség Bonn és Kelet-Berlin között, de Kelet-Berlin
és Budapest között is, s mint egynémely megnyilvánulásból tudjuk,
Prága és Bukarest sem nézi valami jó szemmel a magyar politikai



fejlődést, és ennek részeként a keletnémet és román átmenőforgalmat,
a tranzitország kialakulását.

    Másrészt viszont épp a napokban mutatott rá az osztrák
kormánylap, a Wiener Zeitung, hogy mennyire fontos Magyarországnak a
nyugatnémet gazdasági kapcsolatok kedvező alakulása. Budapest ezt
aligha teheti kockára, hiszen egész belső fejlődése hitelét
vesztené, ha megváltoztatná liberális ügykezelését a keletnémetek
által teremtett problematikával kapcsolatban.

    Hogy Ausztriában milyen élénken foglalkoztatja ez a kérdés a
politikai életet, mi sem érzékelteti jobban, hogy a hosszú ideje
elnémult Osztrák Kommunista Párt is megszólalt ezzel a témával
kapcsolatban. (folyt.)

Item: 3555
Kiad sor: 08/20/1989 12:15:04
Om Fejléc: kiad rvk2012 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Újabb menekülők - 1. folyt.
Hír:
A párt elnöke sajtókonferencián foglalt állást több politikai
kérdésben. Az osztrák kommunisták a lehető legliberálisabb kiutazási
lehetőség biztosításáért szállnak síkra - mondta. Szerinte azonban
Bonnak el kell ismernie a két német állam tényét, mert ezen az
alapon egyszerűbb a humanitárius kérdések megoldása. Ezeknek a
kérdéseknek nem kis része hárul jelenleg Magyarországra és
Ausztriára, kialakíthatják a humanitás államszövetségét.

    A burgenlandiak máris az 1956-os szerepben találták magukat,
segítenek, ahogy csak tudnak. Szállást adnak, utiköltséget
biztosítanak, autót javítanak a menekülteknek és óvatosan elvezetik
őket az osztrák csendőrörsök mellett, hogy ne veszítsenek időt.
Többek között ez is az egyik oka annak, hogy nincsenek megbízható
adatok arról, hány keletnémet menekült is érkezik naponta
Ausztriába. Mindenesetre többen, mint a hivatalos osztrák adatokban
szerepelnek.

    - A keletnémetek ma délutáni meneküléséről még annyit, hogy
Sopron térségében történt. Mintegy 2-300 NDK állampolgár nyomult át
a határátkelőhelyen akkor, amikor a sorompót felnyitották, hogy a
nyugati küldöttségek magyar területre léphessenek. A nyugati
vendégek udvariasan megvárták, amíg a keletnémetek átjutnak osztrák
területre. Az ottani szervek azonnal gondozásba vették őket. +++

Item: 3584
Kiad sor: 08/20/1989 22:35:13
Om Fejléc: kiad rvk2041 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Vass László a Páneurópai Találkozóról 8.
Hír:



München, 1989. augusztus 20. (SZER, Világhíradó) - A Szent
István napi összefoglaló után visszatérünk még Sopronba, ahol Vass
László, a Minisztertanács Hivatalának elnökhelyettese nyilatkozott a
Szabad Európa Ródiónak. Munkatársunk, Szekeres László arra kérte a
Minisztertanács Hivatalának elnökhelyettesét, hogy foglalja össze
benyomásait a Páneurópai Találkozóról.

    - Hát én nagyon nagy örömmel jöttem ide, és itt még jobban érzem
magam, egy vidám, igazi piknik zajlik, és valóban tanúsíthatjuk,
hogy a határzár helyén. Ezt én egy egyértelmű bizonyítéknak tartom
arra, ahogy ez a folyamat zajlik. Változatlanul az a véleményem,
hogy ez lehetne markánsabb, határozottabb, de - mint tudjuk -
folynak a különböző tárgyalások az MSZMP és különböző új politikai
szervezetek között. Hát ezt meg kell várni, míg ennek vége ér, és
akkor lehet a törvényalkotási folyamatot felgyorsítani, ami az
alkotmányos rendet rögzíteni tudja -, és az már a hatóságok számára
is egy új jogállamiságot fog jelenteni.

    - Nos, én is lementem a határig, sőt meg kell, hogy mondjam:
útlevél sincs nálam és átmentem Ausztriába, hát ilyen azt hiszem,
hogy 1945 óta talán egyetlenegy nevezetes időszakban fordult elő,
azóta sem. Ez az esemény lehet egy olyan következő történésnek, vagy
egy következő rendszeres folyamatnak az előhangja, amikor tényleg
útlevél nélkül fogunk közlekedni Ausztriába? - mert vannak ilyen
hangok.

    - Én azt hiszem, hogy akkor, amikor Ausztriával megszűnt a
vízumkényszer, akkor kifejezte mind a két ország a maximális
bizalmát a másik iránt. Ebből a szempontból az útlevél kölcsönösen
valószínűleg formaság a két ország között. Ugyanakkor el kell látni
az állampolgárokat útlevéllel. Ma az ünnepre jellemző vidámsággal,
lazasággal zajlottak a dolgok, bár hozzáteszem: a határőrök
útiokmányokat kértek a határon attól, akitől tudtak - de hát azért
volt itt egy megállapodás az osztrák határőrző szervekkel is, hogy
ne zavarják ezt a vidám Páneurópai Pikniket. Úgyhogy valóban elég
szabadon zajlottak itt a dolgok. Én azt hiszem, vagy azt szeretném,
hogyha rendeződne ezeknek a határoknak a sorsa - de megmondom
őszintén: azért ez még egy kicsit arrébb van. (folyt.)

Item: 3585
Kiad sor: 08/20/1989 22:41:25
Om Fejléc: kiad rvk2042 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Vass László interjú - 1. folyt.
Hír:
- Na most ezt az alkalmat kihasználták: azok az NDK-állampolgárok is, 
akik Magyarországon, vagy Budapesten a nyugatnémet követség körül 
táboroznak mostmár hosszú idő óta - nagyon sokan, tudtommal több 
mint 200-an az első hullámban átmentek Ausztriába. Ez könnyebbséget 
jelent, vagy esetleg valamilyen nemzetközi problémát Magyarországnak, 



illetve nekünk?

    - Valószínűleg nem könnyíti a helyzetünket - nem könnyíti a
helyzetét azoknak sem, akik a Német Szövetségi Köztársaság és az NDK
részéről ezeknek a dolgoknak a megoldásán fáradoznak. Én két dolgot
leszögezhetek. Az egyik az, hogy itt folytatjuk a határzár
fölszámolását. Nem fogunk olyan műszaki zárakat létesíteni, amibe a
nyuszik fönnakadnak, amikor átszaladnak egyik országból a másikba.
Ugyanígy nem fog a magyar határőrség olyan parancsot kapni, hogy ami
mozog, arra lőjön -, ez is biztos.

    Természetesen semmilyen módon nem szeretnénk mégcsak azt a
hiedelmet sem kelteni, hogy a magyar határt nem őrizzük, és a magyar
határ az olyan értelemben abszolút nyitott, hogy itt bárki, bármilyen
szándékkal, bármikor átjöhet. Ugyanakkor azt az utat folytatjuk,
hogy az emberek szabadon mozoghassanak, bízzunk egymásban, nem
látunk mindenkiben kémet és diverzánst - úgyhogy én erről a mai
napról hivatalos értékelésekkel nem rendelkezem, nem tudom, hogy
pontosan mi történt. Remélem, hogy az a szabadság, amit mi
szeretnénk az állampolgárainknak biztosítani, az megvalósul, és ezt
nem akadályozza semmi. És én remélem, hogy más állampolgároknak a
szabadsága is inkább növekszik mint csökken...

    - Tehát tulajdonképpen mi nem kaput akarunk nyitni, nem egy
átmenő forgalmat rendszeresen bonyolító ország akarunk lenni -
egyszerűen csak egy demokratikus ország, amelyikben együtt jár talán
a demokratizmussal az, hogy nem puskával kergetjük az
állampolgárokat - még az idegeneket sem.

    - Igen ez így van, és mi azt szeretnénk, hogyha a két német
állam, kormány között ezek a dolgok rendeződhetnének, és mi pedig
ahhoz híven, hogy a menekültügyi egyezményhez csatlakoztunk és
kialakítottunk egy határozott felfogást arról, hogy hogyan bánunk az
országunkba érkezőkkel - ebben a szellemben szeretnénk ezt
változatlanul folytatni. +++

Item: 3595
Kiad sor: 08/21/1989 21:06:28
Om Fejléc: kiad rvk1010 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: NDK-polgárok szökése
Hír:
--------------------
München, 1989. augusztus 21. (SZER, Hírek) - Mára virradóra
további 70 NDK-beli állampolgár szökött Magyarországról Ausztriába a
Fertő-tónál fekvő Medgyesnél. Mint részletesen beszámoltunk róla,
szombaton, amikor Sopronnál megnyitották a határt, a keletnémetek
százai menekültek Ausztriába.

    Habsburg Ottó, a Páneurópa Unió elnöke a Deutsclandfunk nevű



német rádióállomásnak nyilatkozva elmondotta, hogy a Magyar
Demokrata Fórum és a Páneurópa Unió által rendezett határmenti
piknik terveiben nem számoltak a tömeges meneküléssel. Mint
mondotta: elképzelhetőnek tartották, hogy néhányan megkísérlik a
határ átlépését, de ekkora tömeg menekülésére nem számítottak.

    Habsburg Ottó megjegyezte: arról sem tudott, hogy német nyelvű
röplapok tájékoztatták a keletnémet állampolgárokat a szökési
lehetőségről. +++

Item: 3613
Kiad sor: 08/22/1989 15:48:33
Om Fejléc: kiad rvk2010 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: A soproni piknik
Hír:
München, 1989. augusztus 22. (SZER, Nemzetközi sajtó) - A
páneurópai piknik során nyugatra menekült keletnémet állampolgárok
számát a Münchenben megjelenő Süddeutsche Zeitung 900-ra becsüli. Az
eseménnyel szinte kivétel nélkül mindegyik nyugatnémet napilap
hosszasan foglalkozik.

    A Die Welt megjegyzi, hogy Közép-Németország lakói a nyugatnémet
tv-társaságok jóvoltából szombaton a Kelet-Német kormány évtizedek
óta legsúlyosabb vereségét élhették át a képernyők előtt. A megnyíló
határ ellen intézett roham felért egy szavazással - írja a Die Welt.

    A kommentár szerzője így folytatja írását:

    - Nos odaát most már mindenki tudja, hogy néz ki, amint egy tömeg
nekilódul a határnak. Itt pedig mindeni utánaszámolhat, hogy odaát
mennyi időt szánnak arra, hogy a látottakat megemésszék. A helyzetet
csak azért is stabilizálni kívánók mind izgatottabban ismételgetik
régi receptjüket: minél gyorsabban, minél több pénzt pumpálni
Honecker kasszáiba, hogy ő aztán ezzel a pénzzel adhasson értelmet
az életnek.

    De nem elégszer mondták-e nekünk már a menekültek, hogy ők nem
több cukorkáról, vagy több használt kocsiról álmodnak, hanem
kevesebb gyámkodásról. Annyi pénz különben sincs, amennyivel az
életet abban a nagy koncentrációs táborban értelmessé tehetnénk.

    Ha most néhány pótlólagos milliárdot átutalnánk Honeckernek, nem
tudná másra használni, mint eddig: minden idők legmodernebb
államhatárát kiépíteni, mostmár Csehszlovákia és Lengyelország felé
is. A gyilkolás ugyancsak legmodernebb eszközeivel felszerelve. (folyt.)

Item: 3614
Kiad sor: 08/22/1989 15:52:37
Om Fejléc: kiad rvk2011 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!



Rövid Cím: - A soproni piknik - 1. folyt.
Hír:
Mikor veszik észre politikusaink, hogy a katasztrófát csak
egyféleképpen lehet kivédeni: ha Honeckert és támogatóját
Gorbacsovot olyan erkölcsi nyomás alá helyezi, amely alatt már nem
kerülhetik ki az önrendelkezés kényes kérdését.

    - Lengyelország kapcsán már idézett Frankfurter Allgemaine
Zeitung "Kapu a határon" címmel, a Magyarországon tartózkodó,
kivándorolni szándékozó keletnémet állampolgárokkal is kommentárban
foglalkozik. Ime a kommentár egyik idevágó részlete:

    Az NDK-ból németek százai tartózkodnak Magyarországon azzal a
feltett szándékkal, hogy a zöld határon átkelve először Ausztriába,
onnan pedig a Német Szövetségi Köztársaságba szöknek. A jelenlegi
határvédelem eszközeit tekintve Magyarország nem képes
megakadályozni ezt a belső német népvándorlást. A férfiakra,
asszonyokra, gyermekekre immár tilos lövéseket leadni. Az pedig
nevetséges lenne, ha a fiatal magyar sorkötelesekből kettős sorfalat
állítanának fel a határ mentén, bár a biztonság kelet-berlini, no és
bukaresti megszállottjai humorérzék híján nem osztják ezeket a
megállapításokat.

    A Frankfurter Allgemeine Zeitung, miután a keletnémet és a
nyugatnémet polgárokkal szembeni hazai bánásmód különbségeit
ecseteli, végkövetkeztetésképpen megjegyzi:

    Nem Magyarország feladata az, hogy a többi országban megmentse
az uralmon lévő hatalmat a széthullástól, vagy megteremtse a
demokratizálódás kényszerét. Magyarországnak ebben a vonatkozásban a
saját háza táján is van mit tennie. +++


