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> Csaknem három évtized börtön egy 
volt jugoszláv katonai vezetőnek. A hágai 
Nemzetközi Törvényszék szerint Momcilo 
Perisic egykori jugoszláv vezérkari főnök fele-
lős a boszniai Srebrenicánál elkövetett hábo-
rús bűnök egy részéért is. Huszonhét év bör-
tönre ítélte Momcilo Perisic egykori jugoszláv 
vezérkari főnököt a volt Jugoszlávia területén 
elkövetett háborús bűnöket vizsgáló Nem-
zetközi Törvényszék tegnap. A testület hágai 
székhelyén kimondott ítélet szerint a vádlott 

a kilencvenes évek első felében, a délszláv há-
borúk idején szerepet játszott Szarajevó ost-
romában, a Zágráb elleni szerb támadásban, 
és felelős a boszniai Srebrenicánál elkövetett 
háborús bűnök egy részéért is. A törvény-
szék ügyészsége életfogytiglani büntetést kért 
Perisicre, ám a bírák egyes vádpontokban vé-
gül felmentették őt. A hágai főügyész, Serge 
Brammertz augusztus elején egy lapinterjú-
ban arról beszélt, hogy az igazságszolgáltatás 
elé kell állítani a srebrenicai mészárlás számos 
olyan tettesét, akik alacsonyabb szinten töl-
töttek be parancsnoki tisztségeket.

> Ausztráliát is fenyegették repülőgé-
pes merényletek. Négy repülőgépes me-
rényletet hiúsított meg Ausztrália a 2001. 
szeptember 11-i támadások óta, mondta 
Robert McClelland igazságügy-minisz-
ter. Emellett több tucatnyi – nagyrészt 
ausztrál állampolgárságú – embert őrizet-
be vettek. Bár Ausztráliában az utóbbi tíz 
évben nem történt merénylet, a radikális 
iszlamista szervezetek fenyegetései elérték 
a kontinenst. „Az ausztráliaiak többsége 
azt hiszi, hogy ha támadás éri őket, azt va-
lószínűleg külföldi fogja elkövetni” – írta 

McClelland. „Ugyanakkor az utóbbi évek-
ben négy merényletet hiúsítottak meg. A 
támadásokkal kapcsolatban harmincnyolc 
ember ellen indult eljárás, akik közül har-
minchét ausztrál állampolgár, huszonegyen 
pedig Ausztráliában is születtek.” Az utób-
bi években több ausztráliai merénylet terve 
került napvilágra. Egy pakisztáni származá-
sú ausztrál építész Sydney elektromos há-
lózatát akarta a levegőbe röpíteni, míg egy 
algériai származású, szintén ausztrál molla 
futballpályák és pályaudvarok elleni táma-
dásokra bujtogatott.
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A kormány ellen tiltAkoznAk

Sztrájk bénítja Olaszország életét

A Híd-most mAgAbiztosAn jutnA be egy új szlovák pArlAmentbe

Az MKP nem befutó

Adóemeléseket jelentettek be

Megszorítások 
Magyarországon

Az olasz kormány megszorító in-
tézkedései ellen tegnap délelőtt 
kezdődött sztrájk szinte teljesen 
megbénította olaszország életét.

Mti

Sztrájkolnak a tömegközleke-
dési dolgozók, beleértve a légi, 
a vasúti, valamint a kompköz-

lekedést is a legnagyobb szakszer-
vezet, a hatmillió tagot tömörítő 
CGIL felhívására Csatlakoztak a 

nyolcórásra tervezett munkabeszün-
tetéshez többek között a kórházak, 
a postahivatalok, a bankok alkalma-
zottjai is. A sztrájkot az újabb meg-
szorító csomag parlamenti vitájának 
megkezdéséhez időzítették: az olasz 
felsőház kedden délután tárgyalja az 
újabb csomagot, amely 45 milliárd 
eurós megtakarítást helyez kilátásba 
a júliusban jóváhagyott közel 80 mil-
liárd eurós kiadáscsökkentésen felül. 
A CGIL elnöke szerint a kormány 

megszorító csomagja „igazságtalan, 
mivel csak a dolgozókat és a nyug-
díjasokat sújtja, a gazdagokat nem”. 
„A kényszerű megtakarítások miatt 
megbénul a gazdaság, mivel a cso-
magban nincs semmilyen intézkedés 
a gazdaság fellendítésére” – fejtette 
ki előzőleg Susanna Camusso. A 
sztrájkot nem támogatja a mérsékelt 
CISL és UIL szakszervezet, mert 
szerintük a CGIL akciója pusztán 
politikai célokat szolgál.

Nem jutna be a pozsonyi parla-
mentbe a Magyar Koalíció Pártja 
(mkp) a legfrissebb felmérések 
szerint. A robert Fico vezette 
smer továbbra is a legnépsze-
rűbb párt, a Híd-Most a negyedik 
lenne, ha most tartanák a válasz-
tásokat szlovákiában.

hírösszefoglaló

A pozsonyi MVK közvéle-
mény-kutató intézet országos 
felmérése szerint a választá-

sokat a Robert Fico vezette ellenzéki 
Irány-Szociáldemokrácia (Smer) nyer-
né 36,1 százalékkal, ami a 150 tagú par-
lamentben 70 mandátumot jelentene. 
A Smer nagy népszerűsége már hosszú 
hónapok óta minden közvélemény-ku-

tató ügynökségnél töretlen. A máso-
dik helyen a mostani fő kormánypárt 
Szlovák Demokratikus és Keresztény 
Unió (SDKU) végezne 13,2 száza-
lékkal, míg a harmadikon a Keresz-
ténydemokrata Mozgalom (KDH) 
9,9 százalékkal. Az SDKU-nak ez 
26 mandátumot, a KDH-nak pedig 
19 mandátumot hozna. A négypárti 
kormánykoalícióban (SDKU, KDH, 
SaS, Híd) részt vevő Híd a szavazatok 
9,7 százalékát szerezné meg, amiért 
17 képviselői szék járna. Ugyancsak 
bejutna a törvényhozásba a negyedik 
koalíciós tag, a Szabadság és Szolida-
ritás (SaS) is 8,7 százalékkal, tehát 17 
képviselővel. A kisebbik ellenzéki párt, 
a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 4,2 szá-
zalékkal nem jutna be a parlamentbe. 

Ugyancsak az ötszázalékos parlamenti 
küszöb alatt végezne a parlamenten 
kívüli MKP is, amely a szavazatok 3,9 
százalékát kapná.

A megkérdezettek több mint 15 
százaléka azt állította, biztosan nem 
venne részt a választáson, 19,3 száza-
lék úgy nyilatkozott, hogy nem tudja, 
kire szavazna. A közvélemény-kutatást 
augusztus 23. és 29. között végezték 
1038 ember megkérdezésével.

Míg az MKP élvezi a Fidesz teljes 
támogatását, a Híddal a magyar kor-
mánypárt egyáltalán nem kommu-
nikál. Bugár Béla, a magyar–szlovák 
párt elnöke egy nemrég megjelent 
interjúban azt mondta: a Fidesz el-
utasította az együttműködést, ezért a 
kommunikáció jelenleg tárgytalan.

A dohány, az alkohol és a gázolaj 
adójának emelésével és szigo-
rúbb áfabehajtással foltozná be 
a magyar kormány a gazdaság 
le  lassulása miatt keletkezett költ-
ségvetési lyukat. 

hírösszefoglaló

Orbán Viktor miniszterel-
nök és Matolcsy György 
gazdasági miniszter jelen-

tette be a szigorító intézkedéseket 
tegnap egy kétnapos kormányülés 
után, ahol Orbán jelezte azt is, a 
nehézségek ellenére folytatják az 
államadósság csökkentését. A gaz-
daságpolitika első számú célja to-
vábbra is az, hogy Magyarország 
visszaszerezze a függetlenségét és 
megnyerje az államadósság elleni 
háborút – jelentette ki Orbán Vik-
tor kormányfő azt követően, hogy 
tegnap délután véget ért a kor-
mány kétnapos kihelyezett ülése 
Lovasberényben. A miniszterelnök 
Matolcsy György nemzetgazdasági 
miniszterrel együtt elmondta: az 
ülésen a GDP-arányos államadós-
ság további négy százalékpontos 
csökkentéséről határoztak, továbbá 
négy döntést hoztak annak érdeké-
ben, hogy a költségvetés egyenlege 
100 milliárd forinttal javuljon, és a 
2011-es hiány 3 százalék alatt tud-
jon maradni. 

Matolcsy György az idei ma-
gyar költségvetés kiegyensúlyo-
zásáról azt mondta, négy intéz-
kedéssel lehet tartani a hiányt: 
Felgyorsítják az adó- és vámbe-
szedéseket, javítják azok haté-
konyságát, így az adóhatóság idén 
41 milliárd forinttal több áfát 
szed be. A rossz hatékonyság mi-
att 600 milliárd forint nem folyik 
be a költségvetésbe.

Az állam beszerzési stopot 
rendel el az államigazgatás kere-
tében, ezzel egy jövő évi lépést 
hoznak előre. Ez plusz 40 milliárd 
forintot jelent. Ötven százalékkal 
emelik a játékadót, 7 százalékkal 
a dohánytermékek, öt százalékkal 
az alkohol jövedéki adóját. A gáz-
olaj jövedéki adója 97 forintról 
110 forintra nő.

Ez eddig 90 milliárd forintos ja-
vulást jelent – ismertette Matolcsy. 
10 milliárd forintnyi osztalékbe-
vétele származik a magyar állam-
nak a nyugdíjvagyonban található 
külföldi részvények után fizetendő 
osztalékból. Matolcsy közölte, két-
százalékos növekedéssel számolják 
a költségvetést jövőre. A miniszter 
újságírói kérdésre elmondta, a 10 
milliárd bevételre kéthavi adóból 
számít a kormány, vagyis a jövedé-
ki adókat várhatóan novembertől 
emelik meg.

A nyolcórásra tervezett munkabeszüntetéshez többek között a kórházak, a postahivatalok és a bankok alkalmazottjai is csatlakoztak


