
• Összeomlott a szerbek szlavóniai védelme 

Zágrábi offenzíva a Száva völgyében 
a szuverenitásért 

Rakétabecsapódás után Zágrábban 

Tegnap már világossá vált, hogy 
a május l-jén Szlavóniában a 
szerbek és a horvátok között meg-
kezdődött összecsapások egy na-
gyobbszabású offenzíva előkészí-
tését szolgálták. Úgy tűnik, a zág-
rábi vezetés elhatározta, hogy az 
anyaországtól elszakított horvát te-
rületeken visszaállítja szuverenitá-
sát. A szerb védelem órák alatt 
összeomlott. (Információink a 2. 
oldalon.) Szerb harckocsi a fronton. (MTI - Telefotó) 

Fotó: Sclúnidt Andrea 

• Zöldiparral robbanthatunk 

Kalandvágyó kutatók 
A biotechnológiára ala-

pozott zöldiparral még be-
robbanhatunk a világba. 
Itt együtt vagyunk a start-
nál a többiekkel. Ahhoz, 
hogy a végén kaszálhas-
sunk. most kell pénzt be-
fektetnünk. Állítom, hogy 
nagyobb profitot hoz, mint 
az olajbiznisz, ráadásul 
tisztességeset. A példa Iz-
rael lehet, ahol már dollár 

százezreket áldoztak rá, s 
milliárdokat kasszíroznak 
- vallja dr. Nemcsók Já-
nos, a biológiai tudomány 
doktora, a Bay Zoltán Al-
kalmazott Kutatási Alapít-
vány Biotechnológiai Ku-
tatóintézetének igazgatója, 
országgyűlési képviselő. 

(írásunk az Egy százalék 
címoldalán.) 

Humánus 
létszámcsökkentés 

A kormány döntése nyomán 
a Belügyminisztériumban - az 
érdekképviseleti szervezetek, 
bevonásával május 15-ig - dol-
gozzák ki a 15 százalékos lét-
számleépítés elveit, meghatá-
rozva azokat a keretszámokat, 
amelyek alapján augusztustól 
megkezdődhet a létszám-
csökkentés humánus végre-
hajtása. Ezt Zsuffa István 
közigazgatási államtitkár jelen-
tette be a tárca keddi sajtótájé-
koztatóján. Mint elmondta: a 
tárcához tartozó 5 ezer 645 
köztisztviselőből 846-ot éjint 
majd ez az átszervezéssel is 
együtt járó leépítés. Lényeges 
eleme a kormánydöntésnek, 
hogy a belügyi szakszolgá-
latok, a rendőrség, a határőr-
ség, tűzoltóság és a polgári vé-
delem hivatásos állományát 
nem érinti a leépítés. A mi-
nisztérium háttérintézményei 
közül főként az Országos 
Személyi Adatnyilvántartó 
Hivatalban, a menekültügyi és 
migrációs hivatalban, kisebb 
mértékben pedig a TÁKISZ-
oknál várható csökkentés. 

• Köznyugalmat 
súlyosan zavaró 
csoportos garázda-
ság miatt eddig hét 
személyt - köztük 
két cigányt - vett 
őrizetbe a kalocsai 
rendőrség, de vár-
hatóan még továb-
biakat is előállíta-
nak a május elsején 
az Érsek-kertben 
kirobbant cigány-
magyar tömegvere-
kedés kapcsán. A 
történtek tisztázása 
még mindig nem 
fejeződött be. Ed-
dig 25 feltételezett 
gyanúsítottat és 27 
tanút hallgattak ki, 
de újabb tanúk fel-
kutatása is folya-

Tömegverekedés 
volt Kalocsán 
matban van. Az ed-
dig feltárt tények-
ből nagy valószínű-
séggel megállapít-
ható, hogy a vere-
kedésben döntően 
közrejátszott, hogy 
valamennyi részt-
vevője erősen alko-
holos állapotban 
volt. Az incidenst 
az váltotta ki, hogy 
hétfőn délután 15 
óra tájban az Érsek-
kertben tartott ma-
jálison hat fiatal le-
öntött sörrel egy 

idősebb cigány fér-
fit. Tettüket kicsi-
vel később számon-
kérte egy cigány 
asztaltársaság. Az 
ezzel kapcsolatos 
szóváltást már ve-
rekedés követte. Az 
összecsapásnak ti-
zenegy, az orvosi 
vélemények szerint 
könnyű sérültje 
volt. A rendőrök 17 
személyt állítottak 
elő, s nyomban 
megkezdték a ki-
hallgatásokat. 

Diákolimpiát nyertek 
a Csonka tanulói 

Felbuzdulva a nagyok, a 
Medikémia Szeged férficsap-
atának sikeres szereplésén, a 
közvetlen utánpótlást jelentő 
fiatalok is igencsak kitettek 
magukért a minap. A Csonka 
János Szakközépiskola és az 
Újszegedi Gimnázium fiú-
együttese is figyelmet érdem-
lő szép eredménnyel lepte 

meg a röplabdasport szegedi 
híveit, diákolimpiát nyertek, 
illetve bronzérmesként vé-
geztek Egerben. A róluk, és a 
Portugáliában zajló Spring-
kupán sikeresen rajtoló, négy 
szegedit felvonultató férfivá-
logatottunkról szóló írásunk a 
11. oldalon olvasható. 

A pápa 
egyház-
egyesítésre 
törekszik 

II. János Pál pápa egy 
54 oldalas levélben pár-
beszédre szólította fel a 
katolikus és az ortodox 
keresztényeket A kedden 
„Oricntale Lumen" (A 
keleti fény) címmel nyil-
vánosságra hozott apos-
toli levélnek az a célja, 
hogy az 1054-ben bekö-
vetkezett egyházszaka-
dást áthidalja. A száz év-
vel ezelőtt XIII. I,eó pápa 
által irt. szintén a megbé-
kélésre felszólító „Orien-
talium Dignitas" (A ke-
letiek méltósága) című le-
vélhez csatlakozva a 
Szentatya szomorúan ál-
lapítja meg, hogy az egy-
házak közötti kapcsolatot 
értetlenség és elidegene-
dés jellemzi. Mint frja: 
„túl kell lépni a szétszaki-
tottságon". A pápa külön 
hangsúllyal szól a közép-
és kelet-európai egyhá-
zak helyzetéről. Megítélé-
se szerint azok a testvé-
rek, akik együtt szenved-
ték el az üldöztetést, most 
bizalmatlanul és félve 
szemlélik egymást. „Ko-
moly bűn a szétszaka-
dás... Hogyan hihetnek 
nekünk mások, ha mi 
magunk is a széthúzás 
bűnébe esünk?" A pápa 
vasárnap az észak-olasz 
Trentőban is arra szólí-
totta fel a katolikusokat 
és a protestánsokat -
akik a XVI. században 
váltak szét - , hogy töre-
kedjenek az egyházegye-
sítésre. 

Göncz és Horn 
utazik 

Göncz Árpád államfő Lon-
donba, Párizsba, majd Moszkvá-
ba látogat, hogy részt vegyen a 
második világháború befejezésé-
nek 50. évfordulója alkalmából 
tartandó nagyszabású ünnepség-
sorozaton. A köztársasági elnö-
köt Oxfordban díszdoktorrá avat-
ják. Ugyancsak diplomáciai hír, 
hogy Horn Gyula miniszterelnök 
szerdán, egynapos hivatalos 
látogatásra Szlovéniába utazik. 

Szegeden a lap! 

JLMAGYARORSZAG 
SZERDA, 1995. MÁJ. 3., 85/102. ALAPÍTVA: 1910-BEN ÁRA: 19,50 FT 

Toto Riina ketrecben 

Bunker a tárgyalóterein 
Megkezdődött a hírhedt 

olasz maffiavezér, Salvatore 
Toto Riina pere a szicíliai 
Caltanissettában. A vád szerint 
ő adott utasítást Giovanni 
Falcone, a maffia elleni küz-
delmet vezető legnevesebb 
olasz bíró meggyilkolására. A 
„keresztapa" néven is emlege-
tett maffiafőnök és az 1992. 
májusában elkövetett pokolgé-
pes merénylettel gyanúsított 11 
további maffiózó volt jelen a 
tárgyaláson a bűntény vádlott-
jai közül. Összesen 40 maffia-
tagot vádolnak a bíró, a felesé-
ge és három rendőr meggyil-
kolásával. Riinát 1993. január-
jában tartóztatták le a szerve-
zett bűnözés elleni átfogó ak-
ciósorozatban. Falcone meg-

öletése után két hónappal az ő 
munkáját folytató Paolo Bor-
sellino bírót is meggyilkolták. 
A legmodernebb biztonsági 
eszközökkel felszerelt tárgya-
lóteremben, amelyet a börtön 
melletti bunkerben alakítottak 
ki, a vádlottakat ketrecszerű 
cellákban helyezték el. Rúná-
nak külön cellája van. A tár-
gyaláson tanúként meghallgat-
nak a nyomozóhatósággal 
együttműködni hajlandó, volt 
maffiatagokat is, bár jónéhány 
besúgó, akiknek kulcsszerepük 
lenne a törvényszéki eljárás-
ban. már nem hajlandó a ható-
ságok segítségére lenni, s val-
lomást tenni. Szerintük nincs 
biztosítva személyes biztonsá-
guk. 

Német bérvadászok az öttömösi erdőben 
Ez már nem a hosszú, 

mcla les, hanem a vadá-
szat eredménye, a teríték 
a Gyarmat i Fogadó ud-
varán. Az öttömösi erdő 
az elmúlt napokban német 
vadászok fegyverdörrené-
seitől volt hangos. Össze-
sen kilenc őzbakot lőttek 
ki a vendégek. Az állatnak 
csupán a t r ó f e á j a illeti 
meg őket, az sem ingyen. 
Hogy mit f izetnek ér te , 
mit jelent ez a vendéglátó 
vadásztársaság számára? 
Kiderül munkatársunk ri-
portjából, az 5. oldalon. 

Fotó: Gyenes Kálmán 


