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Az első NATO-alakulatok Boszniában 

Magyarországon háromezren lesznek 
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Példátlan 
robbantás 
Csecsen-
földön 

A csecsenföldi há-
ború történetében pél-
dátlanul súlyos terror-
támadás történt hétfőn 
Groznijban, kevesebb 
mint két héttel a köz-
társaságban tartandó 
választások előtt. A 
robbantás áldozatai-
nak pontos száma 
egyelőre nem ismere-
tes. A jelentések sze-
rint 4 és 18 között le-
het a halottak száma, 
és legkevesebb hatva-
nan sebesültek meg. 

A robbanás Groznij 
szétlőtt központjában 
történt, helyi idő sze-
rint délután negyed 
egykor. Egy gépkocsi-
ba rejtett pokolgép 
robbant az ideiglenes 
csecsenföldi kormány-
zat székhelye előtt. 

Szegeden járt Habsburg Ottó 

Szegedi látogatása alkalmával dr. Habsburg Ottó a Délmagyarország 
szerkesztőségét is fölkereste. Itt készült képünk: (balról jobbra) 
Habsburg György herceg, dr. Habsburg Ottó, gróf Bethlen István, 
a Páneurópai Unió Magyar Egyesületének elnöke, Ottlik Károly, a Magyar 
Protokollszövetség elnöke, Balogh László szegedi önkormányzati képvise-
lő és dr. Ványai Éva alpolgármester. A vendégeket Dlusztus Imre (jobbról) 
ügyvezető igazgató, főszerkesztő fogadta. (Fotó: Nagy László) 

Többnapos magyarorszá-
gi programjának első állo-
másaként tegnap Szegedre 
látogatott dr. Habsburg Ottó, 
a Páneurópa Unió nemzetkö-
zi elnöke, az Európa Parla-
ment tagja. Az Európa-poli-
tikust, valamint a kíséreté-
hez tartozó György herceget 
és gróf Bethlen Istvánt a 
Városházán dr. Szalay Ist-
ván polgármester és dr. Vá-
nyai Éva alpolgármester fo-
gadta. A Délmagyarország 
szerkesztőségében tett láto-
gatás után dr. Habsburg Ottó 
és kísérete a Dugonics And-
rás Piarista Gimnáziumba 
ment Szegedi látogatása vé-
gén dr. Habsburg Ottó a Vá-
rosháza dísztermében Ma-
gyarország és Európa cím-
mel érdekes előadást tartott. 
(Dr. Habsburg Ottó szege-
di prograiqjáról szóló rész-
letes tudósításunkat la-
punk 7. oldalán olvashat-
ják.) 
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Amerikai és brit ka tonák a szarajevói 
repülőtéren. (MTI-Telefotó) 

A NATO boszniai bé-
kefenntartó erejének első 
alakulataként hétfőn 
reggel németországi tá-
maszpontjáról Boszniába 
indult a brit légierő 
egyik híradós egysége. 
Az észak-rajna-vesztfáli-
ai Briiggenből a brit ka-
tonákat egy C-130 típusú 
szállltórepülőgép vitte 
Splitbe, ahol a brit had-
tápbázis kialakítása a 
feladatuk. A nap folya-
mán még további három 
száll f tórepülőgéppel 
összesen 122 brit katonát 
és jelentős mennyiségű 
felszerelést szállítottak 
Splitbe és Szarajevóba. 

A békeszerződés de-
cember tizenenegyediki 
aláírása előtt a NATO 
2600 katonát küld a dél-
szláv térségbe a majdani 
hatvanezres kontingens 
érkezésének előkészítésé-
re. A britek mellett az 
amerikaiak is hétfőn 

küldték első alakulatai-
kat a térségbe. 

A boszniai békefenn-
tartó akció érdekében 
háromezer amerikai ka-
tona lesz Magyarorszá-
gon - írja hétfői számá-
ban a Libération című 
francia napilap. Az újság 
az amerikai erők felvo-
nulásának részleteit is-
merteti, megírva: a Bosz-
niába telepítendő kato-
nai alakulatok mellett 
Washington bármikor 
bevetheti az Olaszor-
szágban lévő amerikai lé-
gierő 1700 tagját, illetve 
az Adriai-tengeren cir-
káló amerikai hadihajó-
kon lévő 7000 tengerészt. 
- Emellett az Egyesült 
Államok - a logisztikai 
támogatás biztosítására 
- 4500 katonával rendel-
kezik majd Horvátor-
szágban, s másik 3000-
rel Magyarországon - ír-
ja a francia lap. 

Szerepvállalásunk a bosz-
niai béke megteremtésében 
óriási lehetőség annak bizo-
nyítására, hogy Magyaror-
szág képes éles helyzetben is 
hatékonyan együttműködni a 
NATO-val. Erről Somogyi 
Ferenc külügyi államtitkár 
beszélt a Magyar Hadtudo-
mányi Társaság megalakulá-
sának 5. évfordulója alkal-
mából tartott budapesti ren-

Történelmi 
lehetőség 

dezvényen. Rámutatott: ez 
egyúttal óriási kihívást jelent 
és meggyőződése, hogy Bu-
dapest élni tud ezzel a törté-
nelmi lehetőséggel, amely 
nagyon fontos lépés az in-
tegrációhoz vezető úton. 

Röszkei feltámadás 
A több mint egy hete feloldott kereskedelmi embargó 

után lassan növekszik a teherforgalom a röszkei határátkelő-
helyen. Naponta 100-120 kamion lépi át a határt, de ez még 
messze elmarad az embargó előtti forgalomtól. A képen: 
szerb kamionosok a határállomáson. 

• Svájci honosítás 

Minimum 
tizenkét 
esztendő 

A svájci állampolgárság 
ismét divatba jött. Az elmúlt 
négy évben a honosítások 
száma legalábbis megduplá-
zódott, amint azt a berni Szö-
vetségi Rendőrségi Hivatal 
(BAP) statisztikái mutatják. 
Ézzel együtt még nehézke-
sebbé vált az amúgy is csiga-
lassúságé eljárás. A hivatal-
nokok képtelenek a feltor-
nyosuló kérelmeket az előírt 
határidőn belül elintézni. 

A piros svájci útlevél irán-
ti érdeklődés 1980-ban érte el 

csúcspontját (akkor 9000 ho-
nosításra került sor), majd 
néhány évig folyamatosan 
csökkent az 199l-es 5800-as 
szintig. Ebben az évben lé-
pett életbe a svájci állampol-
gárság megszerzéséről ren-
delkező új törvény, s ennek 
következtében a honosítások 
száma robbanásszerűen meg-
nőtt: 1992-ben 10 ezer 200, 
1993-ban 12 ezer 900 és 
1994-ben 15 ezer 200 volt. 

A szabályos honosítási el-
járás három - szövetségi, 
kantoni és helyi - szakaszra 
tagolódik. Szövetségi szinten 
elengedhetetlen feltétel, hogy 
a kérvényező legkevesebb 12 
éve éljen Svájcban (10 és 20 
éves kor között minden 
év duplán számít), ne veszé-
lyeztesse a jogrendet, és in-
tegrálódjék a svájci társada-
lomba. 

Holnap kezdődik a Csil-
lag tér átépítésének új szaka-
sza: a körforgalom hamaro-
san simára aszfaltozott úttes-
ten gördülhet majd. Decem-
ber 6-án és 7-én, szerdán és 
csütörtökön 8-16 óráig fo-
lyik az aszfaltozás. Emiatt a 
Csillag téri csomópontban, a 
jelzett időpontokban csak a 
tömegközlekedési járműypk 
közlekedhetnek. 

A változások a következő 
járatokat érintik: 

• a 22-es autóbusz a Fel-

Aszfaltoznak a Csillag téren 
só Tisza-part, Hajós utca vo-
nalon közlekedik; 

• a 10, 11, 13, 84-es jel-
zésű buszok Szilién sugárúti 
megállóhelyét átmenetileg a 
Retek utcába helyezik át; az 
autóbuszok a Retek utca és 
Szamos utca vonalán közle-
kednek. 

A Csillag tér felé tartó 

forgalmat elterelik az aszfal-
tozás két napján, mégpedig a 
következőképpen: 

• a Budapesti körút felől 
érkezőket a Szamos utca felé 
irányítják; 

• a Szilién sugárút felől 
jövőket a Fecske és Debre-
ceni utca felé; 

• a Gábor Áron utcából 

közeledő forgalmat a Csap 
utcába terelik; 

• a Kereszttöltés utca fe-
lőli forgalmat a Csaba utca 
felé irányitják. 

A kétnapos forgalomelte-
relés miatt az illetékesek a 
közlekedők türelmét és meg-
értését kérik. 

Ny. P. 

• Városi fórum Mórahalmon 

Jövőre: szorosabbra a nadrágszíjat! 

Nógrádi Zoltán polgármester iái felkészült. (Fotó: Karnok Csaba) 

A mórahalmi polgármester ugyancsak fel-
készült a tegnap esti lakossági fórumra. A 
vászonra kivetített ábrák, grafikonok segítsé-
gével igyekezett alátámasztani, szemlélete-
sebbé tenni mondandóját. Nógrádi Zoltán ér-
tékelte az önkormányzat idei ténykedését. A 
jövő esztendeiről felvázolt kép teljes mérték-
ben nélkülözte a rózsa színének árnyalatait. 

sokkal inkább a sötét tónusokat vonultatta 
fel. (Ötmillióval kevesebből kell majd gaz-
dálkodni. mint idén.) A város tovább kényte-
len húzni a nadrágszíjon, hogy a működőké-
pességét megőrizhesse. Ez utóbbit viszont 
megteszi, ha törik, ha szakad. Sőt, halkan 
mondva: még az előre lépésből is lehet, lesz 
valami. (Tudósításunk a 7. oldalon.) 
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Ha Ön a fent említett időpontban üzletünkben Westel 900 GSM kártyát és mobiltlefont Nokia 2010 39 900 Ft 
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sőt a Westel 900 megajándékozza Önt 1 db Minolta fényképezőgéppel, SoTcMDXlOOO 74 900 Ft 
amíg a készlet tart! Akcióban a készülékárak!!*! 
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