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• Ötvenötezren várják a segélyt 

Ádáz utcai harcok 
dúlnak Mostarban 

MTI - Telefotó 

• Ádáz harcok dúltak tegnap Mostarban: a szemben álló erők 
szakadatlanul lőtték egymást, egyes helyeken utcai összecsa-
pások is voltak. A horvát vezetés hozzájárult ugyan, hogy Mostar 
muzulmán szektorába kedden segélyt szállítsanak, de az 
összecsapások miatt a 2(X) tonnás szállítmánnyal elindult ENSZ-
konvoj nem érkezhetett meg a városba. Közben Mostarban 
mintegy 55 ezer muzulmán kétségbeesetten várja a segélyt, 
ugyanis minden élelmiszer- és gyógyszertartalék elfogyott. 

Összetűzések voltak Bosznia más körzeteiben is. A szarajevói 
rádió beszámolt arról, hogy Gornji Vakufot szüntelenül lövik a 
horvát tüzérek. Ez a település egy keskeny kiszögellés központja 
Közép-Boszniában, mélyen benyúlik a környező horvát körzetbe. 

• Az. Európa asszonya címmel 
kitüntetett, több nemzetközi és 
német kormánykitüntetéssel 
megtisztelt Csilla von Boese-
lager háromnapos látogatásá-
nak tapasztalatait a követke-
zőkben összegezte: 

• Miért jött most Szegedre, 
a mi régiónkba? 
- A Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat az országban már 112 
településen dolgozik, 11 ezer 
önkéntessel, egyre sokrétűbb 
munkát végezve. A központi 
szervezés immár nehézkes, 
ezért régiós központokat ho-
zunk létre. A dél-alföldi régió 
központja Szeged lenne. Mert 
ezt indokolja az itteni máltai-
sok eddigi eredményes tevé-
kenysége, a város földrajzi 
helyzete, határközelsége, az 
itteni további tervek. 

• Hallhatnánk ezekről a 
tervekről? 
- Szegeden egy multifunk-

cionális segítőközpontot sze-
retnénk kiépíteni, illetve egy 
régiós bázist. A városnak ha-
talmas előnyt jelentene, igen 
hasznára lenne ez. Elsősorban 
a szociális problémák megol-
dásában. Az eddigi tevékeny-
ség - az élelmiszersegély, a ru-
haosztás, a gyógyszerado-
mányozás, a beteggondozás -
mellé szeretnénk mielőbb 
másokat is. Kiépítenénk pél-
dául egy komplex segélyhe-
lyet, krízishelyzetbe kerülőket 

• Csilla von Boeselager: 

Segítőközpontokat 
akarunk létrehozni 
befogadó szállást, anyaotthont, 
orvosi rendelőt. Szolgáltatá-
sokat nyújtanánk ingyen, pél-
dául közmosodák létesítésével, 
meleg ételt adó helyekkel, jogi 
tanácsadással, ügyek intézé-
sével. A hozzátartozóikat, az 
elesetteket ellátni akarók szá-
mára házi betegápoló tanfolya-
mokat szerveznénk. 

• Mindezt miért feltételes 
módban emlegeti? 
- Mert szomorúan kellett itt 

most azt tapasztalnom, hogy a 
máltai szeretetszolgálat Sze-
geden hontalan. Az országban 
ez az egyetlen nagyváros, 
amely még nem adott megfe-
lelő otthont a máltaisoknak, 
dacára annak, hogy mi már 
több százmilliós nagyságrendű 
segítséget nyújtottunk itt. 
Ahhoz, hogy dolgozni tudjunk 
megfelelő tér kell, Én bízom 
abban, a szegedi önkormányzat 
is átérzi, mi azért vagyunk itt, 
hogy nekik segítsünk, hogy 
szolgáljuk a rászorulókat, s 
kapunk végre a városi szer-
vezet és a régiós bázis számára 
megfelelő épületeket, telephe-
lyeket. Sürgős. Mert a mun-

Fotó: Schmidt Andrea 

kánk egyre több ebben a tér-
ségben. 

• Személyesen is megta-
pasztalhatta ezt most Makó 
és Nagylak térségében. A 
„török invázió" okozta 
problémák megoldásába 
már bekapcsolódtak a 
máltai önkéntesek az elmúlt 
hetekben, jól szervezett or-
vosi ügyelettel, ivóvíz osztá-

sával, jószolgálattal. Milyen 
ájabb lehetőségeket lát a 
„határhelyzet", vagyis pon-
tosabban a krlzisközeli 
helyzet enyhítésére? 
- Meggyőződésem, hogy ez 

nemcsak magyar probléma, 
éppen ezért úgy vélem, az 
európai közösség elé kellene 
vinni. Szorgalmazni kell, hogy 
a németek és a törökök is 
vállaljanak részt az itteni gon-
dok megoldásából.Annak fi-
nanciális részét ugyanis a mi 
szeretetszolgálatunk nem tudja 
fedezni.De arra látok lehető-
séget, hogy a katasztrófa közeli 
helyzetben Magyarcsanád és a 
határ közötti szakaszon a mál-
taisak segítsenek; egészség-
ügyi szolgáltatásokkal, tisztál-
kodási lehetőségek biztosításá-
val, önköltséges étkeztetéssel. 
Például úgy, hogy ehhez az 
érintett települések valamelyi-
kétől kapnának egy öreg házat, 
udvart bázisul. Ha a határ kö-
zelében vasúti kitérőt építené-
nek, mi egy kórházvonat ide 
irányításával sokféle szolgálta-
tást tudnánk végezni. Minden-
képpen célunk, hogy hatéko-
nyan segítsünk; bízom abban, 
hogy ehhez a helyi vezetőkben, 
lakosságban partnerekre talá-
lunk. és lesz nemzetközi se-
gítség is. 

Szabó Magdolna 

• A vádlott elismerte ezt a 
tényt, de azzal védekezett, nem 
tudta, hogy ezzel lengyel 
törvényt sért. Az eljárást 
szeptember 2-ig felfüggesz-
tették, mert az egyik tanú, 
Grzegorz Sz., a vádlott barátja, 
aki szintén belépett a légióba, 
megtagadta a vallomástételt. 
Az ő esetét külön tárgyalják. 

Miroslaw B. 1991 máju-
sában barátjával Strasbourgba 
utazott, ahol mindketten jelent-
keztek az idegenlégió lakta-
nyájában. Levetítettek nekik 
egy lengyelül beszélő, a légiót 
előnyös színben feltüntető 
filmet, ezt követően Miroslaw 
B. aláirta az öt évre szóló szer-
ződést. Leadta személyes va-
gyontárgyait és az útlevelét. 

Sorkatonaként szolgált Fran-
ciaországban havi 2200 frank 
zsolddal, de felettesei azt ígér-
ték, fizetése évente ezer frank-
kal növekszik. Ha valaki nem 

Egy lengyel 
az idegenlégióban 

A gdyniai haditengerészet bíróságon a minap kez-
dődött meg Miroslaw B. 27 esztendős lengyel állampol-
gár pere. Azért indítottak ellene eljárást, mert 1991. 
május 10-e és szeptember 20-a között négy hónapig a 
francia idegenlégióban szolgált. 

értett franciául, vagy rosszul 
hajtotta végre a parancsokat, 
testi fenyítésben részesült. 
Miroslaw B. azt állítja, hogy az 
idegenlégióban ötven lengyel-
lel találkozott. Becslése szerint 
lengyelek alkotják a személyi 
állomány 20 százalékát. 

Amikor egy alkalommal ki-
menőt kapott, elhatározta, hogy 
megszökik. Hazatért Lengyel-
országba. ahol nemsokára sze-

xuális bűncselekményt követett 
el, letartóztatták és 2 év fegy-
házra ítélték. Jelenleg a branie-
wói fegyházban tartják fogva. 

Lengyelországban az 1993 
áprilisától érvényben lévő mi-
nisztertanácsi rendelet szerint a 
lengyel állampolgárok más ál-
lam hadseregében vagy katonai 
szervezeteiben is teljesíthetnek 
szolgálatot. Ennek feltétele, 
hogy előzőleg ezt külön kér-

vényezniük kell a lengyel ha-
tóságoktól. A sorkötelesek, 
tartalékosok, valamint azok, 
akiknek behívó parancsot küld-
tek, nem kaphatnak engedélyt. 
Ugyanez vonatkozik azokra, 
akik fegyvermentes polgári 
szolgálatot teljesítenek, illetve 
a szolgálat megtagadása miatt 
börtönbüntetésüket töltik. 

Ez idáig senki sem nyújtott 
be ilyen kérvényt. Aki viszont 
a hivatalos út megkerülésével 
szolgál idegen hadseregben, 6 
hónaptól 5 évig terjedő fegy-
házbüntetéssel sújtható. Az 
utóbbi időben 23 esetben in-
dítottak eljárást az idegenlé-
gióban szolgálók ellen, kilenc 
személyt pedig azért vontak 
felelősségre, mert a volt Jugo-
szlávia területén harcoló egy-
ségekben vállaltak szolgálatot. 

Kovács Péter 

DÖBBENETES! 
Szokatlan kötvénykibocsátás a rövidebb távra befektetőknek! 

A Merkantil Car Kft. különleges 
konstrukcióban bocsátja ki 
közép- és rövid távú befektetőknek 
szánt 1 + 1 éves futamidejű 

AUTÓRÉSZLET KÖTVÉNYÉT. 

t ^ 

A kibocsátó a fix kamatozású 
értékpapír első évi 20% kamat 
kifizetésekor a tőkeösszeg 50%-át 
is visszafizeti, a maradék pedig 
magasabb, 22%-os kamattal 
a lejáratkor esedékes. 

A kötvénykibocsátásért a K&H bank-
csoport tagja, a Merkantil Bank vállal 
garanciát. 

Másodlagos forgalmazásban a 
kötvény az aktuális árfolyamon 
azonnal visszaváltható. 

A jegyzés névértéken, 10.000 Ft-os 
címletekben történik 
1993. augusztus 23. és szeptember 
10-e között. 

MERKANTIL BANK RT. 
A W 1 BANKCSOPORT TAGJA 

K R E A T Í V E M B E R E K N E K 
K R E A T Í V M E G O L D Á S O K 

Jegyzési helyek: Kereskedelmi Bank Rt. Szeged, Deák Ferenc u. 17. Tel.: (62) 324-044 
Attila u. 24. Tel.: 118-2688, 266-3.180 

Merkantil Bank Rt. Budapest V., József 

• Oroszországgal mindenkinek 
számolnia kell 

Koziiev figyelmeztet 
- A demokratikus Oroszor-

szág, a demokratikus Német-
ország és a demokratikus Nyu-
gat-Európa léte vissza nem té-
rő történelmi lehetőséget nyújt 
a térségben élő népek számára. 
Ezeknek az államoknak nem 
szabad egy új „kis antanf'-tá 
válniuk, olyan ütköző zónává, 
amelyet bármikor újra elpusz-
títhatnak, hanem ehelyett az 
összekötő kapocs szerepét kell 
betölteniük. 

Az orosz külügyminiszter 
szerint a kelet-európai orszá-
goknak mindkét irányban ba-
ráti kapcsolatokat kell fenn-
tartaniuk, a Nyugat-Európa és 
Oroszország közötti egyensúly 
és stabilitás fenntartását, az 
építő együttműködést kell elő-
segíteniük. 

Kozirev elmondta, hogy a 
közép- és kelet-európai orszá-
gok mindig is az orosz érdek-
szférába estek, és az együtt-
működés köztük és Oroszor-
szág között létező infrastruktú-
ráját a szuverenitás alapján, 
bármilyen kényszer kizárásá-
val kell továbbfejleszteni. 

Jelcin lengyelországi láto-
gatását az orosz külügy-
miniszter „az érett partneri vi-
szony megnyilvánulásának" 
nevezte, hangsúlyozva, hogy 

Andrej Kozirev orosz 
külügyminiszter hétfőn 
arra figyelmeztette a 
kelet-európai országo-
kat, hogy amennyiben 
csatlakoznának a NATO-
hoz, ezzel a reakciós na-
cionalista „keményvo-
nalas" csoportokat erő-
sítenék Oroszországban. 
Kozirev a lengyel PAP 
hírügynökségnek és a 
Polityka című lengyel 
hetilapnak adott interjú-
ban szó szerint a követ-
kezőket mondta: 

nincs szó a múlthoz való visz-
szatérésről. Példaként hozta fel 
a két ország közötti együttmű-
ködést a Kalinyingrádi (Königs-
berg) területén, amely modell 
lehet az egyelőre még alacsony 
szintű gazdasági együttmű-
ködés jövője szempontjából. 

Kozirev kijelentette, hogy 
Oroszország felhagyott koráb-
bi imperialista politikájával, de 
nem hagyhatja figyelmen kívül 
azt a realitást, hogy ő az eurá-
zsiai térség legnagyobb állama. 
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Nálunk mindig jól jár! 
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Függönyök reklámáron, 
sötétítők, bútorszövetek féláron 

és nagy választékban 
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paplantermékei 

Szeged, Nagy J. u. 6. 
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