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MINTAFELADAT 

 
II. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon magyarul a szöveget követő kérdésekre. 
 

(Szótár használható.) 
TROUBLE IN TIMOR 

The troubles in Timor, killing two dozen people, started when half the East Timor Defense 

Force was dismissed in March. The 600 soldiers had been on strike, claiming they had not 

been promoted and had been accused of not providing enough resistance to Indonesia’s 

brutal 24-year occupation of the country, which ended in 1999. For four days in April they 

demonstrated in Dili; on April 28 Prime Minister Alkitiri ordered the army to break up the 

protest, which it did with stunning brutality, leaving at least five dead and many more 

wounded. That worsened long-standing tensions within the army and police, triggering open 

rebellion. 

By May 24, security had collapsed so completely that Foreign Minister Ramos-Horta went on 

Australian TV, asking for troops “to prevent the country from sliding into further chaos”. The 

fresh need for foreign troops just a week after the departure of the last international 

peacekeepers raises doubts about the long-term prospects of Timor. 

The split within the army and police deepened on May 22, when the rebel soldiers were 

joined by the head of the military police Lieutenant Commander Alfredo Reinado and 28 of 

his men. The rebels refused government demands to surrender, calling instead for the army 

itself to disarm, and for an investigation into their grievances.  

On the morning of May 25, regular army soldiers fired upon the police barracks in Dili for an 

hour or more, apparently in retaliation for an accidental shot from a policeman earlier in the 

day. 

With its own security forces firing on one another, the Timorese government formally 

requested an international intervention force to be sent to restore order, including troops 

from New Zealand, Malaysia and Portugal as well as Australia. Therefore by the end of the 

week, 150 Australian special-forces commandos, the advance guard of a 1,300-man 

deployment, had secured the Dili airstrip, occupied the police barracks in the city center and 

two Australian Navy ships lay at anchor in the harbour. 

Yet Australia’s long-term mission in East Timor remains unclear, as do the rebels’ demands. 
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II. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

Kérdések: 
 

1.  Mi volt a kiváltó oka a külügyminiszter televíziós szereplésének?  (2 pont) 

 
 
 
 
2. Miért sztrájkolt Kelet-Timor védelmi erejének csaknem fele?  (5 pont) 

 
 
 
 
3. Mi volt a nyílt lázadás közvetlen oka?  (4 pont) 

 
 
 
 
4. Mi lett az eredménye a kelet-timori kormány hivatalos kérelmének?  (5 pont) 

 
 
 
 
5. Mi okozta a katonaságon és a rendőrségen belüli szakadás elmélyülését? (2 pont) 

 
 
 
 
6. Milyen esemény vezetett a katonák és a rendőrség közötti lövésváltáshoz?(2 pont) 
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MINTAMEGOLDÁS 
 

1. Mi volt a kiváltó oka a külügyminiszter televíziós szereplésének?   (2 pont) 

 Az, hogy országában a biztonsági helyzet teljesen megrendült (2). 

 
2. Miért sztrájkolt Kelet-Timor védelmi erejének csaknem fele?  (5 pont) 

 Mert (állításuk szerint) kihagyták őket az előléptetésekből, (1) valamint azzal 

 vádolták őket, hogy nem tanúsítottak kellő ellenállást (3) a(z) (indonéz) 

 megszállással szemben (1). 

 
3. Mi volt a nyílt lázadás közvetlen oka?  (4 pont) 

Az, hogy a katonáknak kellett feloszlatniuk (2) társaik demonstrációját, melyet 

elképesztő brutalitással hajtottak végre (2). 

 
4. Mi lett az eredménye a kelet-timori kormány hivatalos kérelmének?  (5 pont) 

Ausztrália 1300 főt telepít a térségbe, (1) melynek előőrse, a speciális erők 150 katonája 

biztosította Dili repülőterét (2) és elfoglalta a rendőrségi laktanyát. (1) Az ausztrál 

haditengerészet két hajója horgonyoz a partoknál (1). 

 
5. Mi okozta a katonaságon és a rendőrségen belüli szakadás elmélyülését? (2 pont) 

 Az, hogy a katonai rendőrség parancsnoka (Alfredo Reinado) és 28 embere 

 csatlakozott a lázadó katonákhoz (2). 

 
6. Milyen esemény vezetett a katonák és a rendőrség közötti lövésváltáshoz?  
  (2 pont) 
 Egy rendőr véletlenül elsütötte a fegyverét (2). 


