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A mitikus bűnbak: a pénzügyminiszter 
Dr. Géczi József Bokros Lajosról ós „csomagjáról" 

• Képviselő úr, a válasz-
tópolgárokkal való talál-
kozásain sokat emlegetik 
az emberek a pénzügymi-
nisztert? 
- A mostani időben azt 

lehet tapasztalni, hogy szinte 
már egyfajta mitikus bűn-
bakká válik a Bokros. Akár-
merre jár az ember, gyűlöl-
ködő szemmel emlegetik a 
nevét, s gondolom, ha erre 
járna, meg is lincselnék 
talán. 

• Mire alapozza ezt a 
feltevését? 
- Egyszerűen arra, hogy 

az emberek minden feszült-
sége, gondja az összegződik 
a Bokros-problémában, 
vagyis: fáradt a társadalom 
és mindenki a teljesítőképes-
sége végső határához érke-
zett, az intézkedések pedig 
sokkhatással voltak az em-
berekre. Mindenki tudta 
ugyan, hogy ezekre a lépé-
sekre előbb-utóbb szükség 
lesz, de amikor meglépték 
ezeket, akkor mégis megle-
pődtek... Én azt tapasztalom, 
hogy egyfajta ördögi szim-
bólummá nőtt Bokros Lajos, 
aki egyébként egy rendszer-
váltó szocialista. 

• Ez kevés helyen hang-
zik el... 
- Pedig a pénzügyminisz-

ter az ellenzék soraiban volt, 
mindenki tudja, hogy a re-
formkörök tagjaként is ügy-
ködött, „hajdanában", '89-
ben Szegeden részt vett a 
májusi reformköri tanácsko-
záson, a körök gazdasági 
programjának egyik szerzője 
volt. Az a típusú ember, aki 
nem volt beleágyazódva a 
Kádár-rendszernek az elit-
jébe és struktúrájába. Re-
formgondolkodóként lépeti 
be a magyar közéletbe és ál-
landó kapcsolatot tartott az 
akkori liberális ellenzékkel 
is. 

• E körök most hol van-
nak?^ 
- Úgy látom, most e kö-

rökből nem nagyon igyek-
szik senki sem megvédeni 

Az utóbbi időben az 
egyik legtöbbet emlege-
tett név e kis hazában 
Bokros Lajosé. Legin-
kább a március 12-i 
„csomag" kapcsán em-
lítik a nevét, s nem ép-
pen hízelgő je lzők 
hangzanak cl vele kap-
csolatban... Dr. Géczi 
József országgyűlés i 
képviselőt a Bokros-je-
lenségről, annak ma-
gyarázatáról kérdez-
tük. Az MSZP-s kép-
viselő fogadóóráin so-
kat szembesül a polgá-
rok véleményével (ame-
lyek leggyakrabban a 
szigorító intézkedések-
ről szólnak), s jól ismeri 
a pénzügyminisztert is. Dr. Géczi József: Fáradt a társadalom... (Fotó: Nagy László) 

i 

őt, s én ebből arra következ-
tetek, hogy, bár sok tévedés 
és elsietett intézkedés van a 
márciusi csomagban - ami-
ről ő kijelentette, hogy hirte-
len tenni kellett valamit, 
mert különben őt is bekerítik 
- , Bokros mégis jó úton jár-
hat... 

• Ezt a feltevését netán 
azokra az amerikai véle-
ményekre alapozza, me-
lyek a Horn-látogatáson 
néhányszor elhangzot-
tak? 
- Nem ebből következte-

tek, hanem abból, hogy kik 
lépnek fel ellene, s abból 
amilyen információkat - új-
ként - „dobnak be" a köztu-
datba, ezeket e körök koráb-
ban is tudták! 

• Például? 
- Például a Budapest 

Banknak a privatizáció előtti 
feltöltését, vagy Bokros vég-
kielégítését. Ezt mind-
annyian tudták, akik ebben a 
körben éltek, de most nyil-
ván azért beszélnek ezekről 
az „új" információkról, mert 
Bokros nem abba az irányba 
ment, mint ahogyan azt né-
hány keményebb csoport 
gondolta. Én úgy vélem, ő 

rendet akar tenni a banki 
szféra és a privatizáció terü-
letén, s néhány, eddig már 
beágyazódott kemény érdek-
csoportnak az érdekeit sérti 
ezzel. Nem akarja ugyan e 
csoportokat felszámolni, de 
sokan attól tartanak, hogy ha 
a programját végigviszi, ak-
ko'r gatyába rázza a banki 
szférát, többcsatornás priva-
tizáció lesz és valóban eléri 
a fekete gazdaság sötét kö-
reit. 

• Képviselő úr fogadó-
óráin valószínűleg szót 
ejtenek a választópolgá-
rok erről a témáról is... 
- Természetesen beszél-

nek róla. 
• S ön hogyan vélekedik 
erről a kérdésről? 
- Szerintem az új tőkés 

csoportok azt várták, hogy 
Bokros beszél ugyan a feke-
tegazdaságról, szavakban 
meghirdeti a harcot e gazda-
ság ellen, ahogyan ezt eddig 
is mindenki csinálta: az adó-
ellenőröket ráküldi a kisem-
berekre, kiszabják a bünteté-
seket, egy kis zaklatást is be-
iktatnak, bejátják a határt és 
a feketemunka-vállalókat - a 
románokat és a cigányokat -

visszadobják a határon, eset-
leg egy-két benzin-mosó-
medvét is elkapnak a máso-
dik, harmadik vagy a negye-
dik vonalból és akkor ezzel 
ez a probléma meg is oldó-
dott... 

• Bokros azonban nyil-
ván ennél komolyabban 
és mélyebben akar bele-
nyúlni a darázsfészekbe. 
- Amennyire én őt isme-

rem: igen. Ha komolyan csi-
nálja a dolgot, akkor min-
denképpen el kell, hogy ér-
jen keményebb érdekszférá-
kat is. Vagy, ha mondjuk ko-
molyan veszi az államház-
tartási reformot, az meg fog-
ja változtatni a mostani fő-
hatóságoknak, a bürokrá-
ciáknak az egymáshoz való 
erőviszonyát. Tehát bele-
megy egy olyan erdőbe, ahol 
könnyen rádőlhetnek a fák... 

• S ha rádölnek a fák, 
akkor az azt jelenti, hogy 
mennie kell? 
- Nagyon tévednek azok, 

akik azt gondolják, hogy a 
Bokros menesztésével. a 
helyzet jobb lesz! 

• Van-e vagy lesz-e 
olyan csoport, amelyik 
hajlandó tartani a hátát 

ebben az erdőben, azért, 
hogy a pénzügyminiszter-
re ne dőljenek rá a fák? 
- Én azt látom, hogy -

sajnos - a szocialista frakció 
is elbizonytalanodott... Hogy 
mást ne említsek: a Parla-
ment elnöke is ilyet mond, 
hogy Bokros úr ajánlja fel a 
szegényeknek a végkielé-
gítést! De azt még senki nem 
mondta, hogy Bokros pénz-
ügyminiszteri fizetése ne-
gyedannyi, mint a korábbi 
bankigazgatói bére volt, 
igaz, erre soktízezer nyugdí-
jas mondhatja: még ez is sok 
neki! Az érvényes törvények 
szerint ez járt Bokrosnak, s 
azt sem tudja senki sem, 
hogy estleg már nem aján-
lotta-e fel valakinek az 
összeget. Arról nem is be-
szélve, hogy az nem 16 mil-
lió, hanem az adózás után 
csak 7,5... Szerintem nem 
ebből kell kiindulni, hanem 
abból, hogy a gazdasági re-
formot végig kell vinni, még 
akkor is, ha ez nem mindig 
népszerű intézkedéseket von 
maga után. 

• Milyen lehetőségekel 
lát a gazdaság helyzeté-
nek javítására? 
- Ha az Európai Unióba 

igyekszünk, akkor két lehe-
tőségünk van: vagy felsora-
kozunk Bokros mögé, és se-
gítjük abban, hogy ezeket az 
intézkedéseket, ha kell némi 
korrekcióval is, de megvaló-
sítsa, új államháztartási re-
formot készítsen, vagy pedig 
lemondunk arról, hogy Ma-
gyarországnak lesz egy 
összefogott gondolkodású 
gazdasági és társadalmi stra-
tégiája. Vagyis a kérdés: ke-
zünkbe tudjuk-e venni saját 
sorsunkat vagy pedig sodró-
dunk? 

• Nem a pénzügyminisz-
ter fejéről van szó? 
- Sokan úgy vannak ez-

zel, hogy: ha most a Bokros 
„sodródik", akkor esetleg a 
Horn Gyulától is meg lehet-
ne szabadulni... De ezzel 
kapcsolatban csak újra azt 
tudom mondani: miniszterel-
nök sincs még a láthatáron. 
Olyan személy, akiről bizto-
san tudnánk, hogy ezt a 
munkát jobban csinálná!... 

Kisimre Ferenc 

Határ Győző Szegeden 
Határ Győző, Londonban 

élő magyar író tartott talál-
kozót olvasóival a szegedi 
könyvhét záróeseményeként, 
szombaton. A neves író és 
filozófus a könyvhéten meg-
jelent új bölcseleti műve kia-
dására érkezett néhány hétre 
Magyarországra, és ezt az 
alkalmat kihasználta, hogy 
szegedi származású hitvesé-
vel, Prágai Piroskával Sze-
geden meglátogassa Baka 
István költőt. A látogatásból 
író-olvasó találkozó is lett a 
Juhász Gyula Művelődési 
Központban; szép számú kö-
zönség előtt Ilia Mihály iro-
dalomtörténész beszélt arról, 
hogy Határ Győző 1956-os 
emigrációja óta távol van 

ugyan a magyar irodalmi 
közélettől, („Rodostóból 
nincs visszatérés"), művei-
nek, elgondolásainak hatása 
mégis érvényesült, hiszen 
Londonban kiadott könyveit 
át lehetett csempészni a ju-
goszláv határon és a BBC 
rádióadón rendszeresen je-
lentkező irodalmi publicisz-
tikáit pedig sokan hallgatták 
Magyarországon. Határ Győ-
ző és hitvese az író verseiből 
(egyik-másik Baka István-
nak vagy Ilia Mihálynak volt 
dedikálva) és prózai munkái-
ból olvasott fel. 

Határ Győzővel holnapi 
lapszámunkban olvashatnak 
interjút. 

S. P. s. 

Linzi levélbomba 

Folytatás következik? 
A 27 éves magyar állam-

polgárságú, osztrák férjével 
Welsben élő Kulmer Éva 
egy külföldi lányok ausztriai 
partnerkapcsolataiban köz-
vetítő linzi cég társtulajdo-
nosaként nyitotta ki a bom-
bával kibélelt borítékot. 

Időközben a rendőrség 
közölte, hogy előző napon 
jelzés érkezett a magukat ba-
jor felszabadító hadseregnek 
nevező, illetve minduntalan 
Rüdiger von Starhemberg 
báró nevét használó feltéte-
lezett tettesektől. A gyanús 
küllemű, ellenőrizhetően ha-
mis feladót feltüntető borí-
tékot az 1993. decemberi ha-
sonló merénylethullám elkö-
vetésével vádolt Peter Bin-
der ügyvédje kapta. Az 
azonnal riasztott tűzszeré-
szek egy-egy bombadarabot 
találtak a borítékban - fehér 
papírra ragasztva - (egy nit-
roglicerinmintát is tartalma-
zó üvegcsével együtt), és 
egy 25-30 oldalas levelet, 
amil eddig nem hoztak 

A pénteki linzi le-
vélbomba-merénylet 
magyar sérültje élete 
végéig viseli a robba-
nás következményeit: 
bár a linzi sebészeten 
többszöri, összesen ti-
zenkét órás műtétet 
hajtottak végre szét-
roncsolódott bal kezén, 
középső ujját nem 
tudják megmenteni. 

nyilvánosságra. Csak annyit 
tudni, hogy abban bejelen-
tették az újabb merényletso-
rozatot és a megcélzott áldo-
zatok körét is. 

Az osztrák hatóságok szo-
rosan a németekkkel együtt-
működve nyomoznak. Annyi 
már bizonyos, hogy mindkét 
levélbombát, a linzit és a 
münchenit, a Pro 7 szinesbő-
rű moderátorának címzettet 
is, Alsó-Ausztriában adták 
fel, s a szerkezetek szinte 
azonosak a korábbi levél-
bombáknál használtakkal. 

Görögország Korfu, repülő-apartman 19 900 
Kréta: repülő+szálloda+félpanzió 29 900 
Társasutak: antik Itália, Párizs, Benelux, Skandinávia, 
Marokkó, Skócia, Kanári-szigetek, Izrael. Egyéb ajánlat: 
Tunézia, Ibiza, Mallorca, Szicília, Törökország, Spanyolor-

iSiinoD* s z ( ^ Olaszország, Horvátország, Egyiptom, USA, Anglia, 
WEST TRAVEL Utazási Iroda, Szeged, Oroszlán u. 1., 
tel.: 6 2 / 4 7 1 - 0 6 6 , 312 -005 

DM PROGRAMAJÁNLAT 

A7. IFJÚSÁGI HAZBAN 
ma: 17 órakor: Agy-

kontroll Klub felnőtteknek; 
holnap: este 8 órakor 

Mindhalálig Beatles Álont 
koncert. Fellép: Mikó Ist-
ván, Forgács Péter. Győri 
Péter, lncze József, Papp 
Gyula. Bacsek István; 

Nyíri Katalin textilter-
vező kiállítása. 

• Queen oí Hungary, Dél Csillaga - területi döntő 

A lányok, a lányok, a lányok angyalok.., 

13-assal a legformásabb lábú lány, Azért a második Barabás Noéminek sem érdemes 
Varga Marianna szomorkodni 

MA 
A VAKÁCIÓ AKCIÓ 

NYITÓ BULIJA 9-12 óráig 
az Újszegedi Ligetben, az 
Újszegedi Szabadtéri Szín-
padon és a Vidámparkban. 
(Rosszidő esetén a Gyer-
mekházban). A színpadon 
rajzfilmslágerek. Éellép 
Andrea és Stiwi. Játékos fej-

H O M L O K Z A T 
vakolatok, fes tékek, 

vékony vakola tok, 
hősz ige te lő vakola tok, 

k iszel lőző vakola t . 
gépi vakola tok, 

lábazat vakolatok. 
KPÍTÖANYAG-
KERESKEDÉS 

S/cc .d . M a i ki t. 36. I.: 323-609 

törők, kézműves foglalkozá-
sok, játékkaszinó. 

A VIDÁMPARKBAN: 
18 órakor a Frenkie-Látó 
duó koncertje. 

A GYÓGYÍTÓ KÉZ 
KLUBBAN (Kálvária sgt. 
8.) 18 órától A szellemgyó-
gyászat gyakorlati aspektu-
sai címmel Becsei József tart 
előadást. 

HOLNAP 
VAKÁCIÓ AKCIÓ: 9-től 

déli kis kézművesek napja 
várja a gyerekeket a Száz-
szorszép Gyermekházban; 
Legyél te is amatőr termé-
szetbúvár: csodák vfz felett 
és víz alatt mikroszkóppal és 
szabad szemmel - a foglal-
kozás 9 órakor kezdődik a 
Vadasparkban. 

INGYENES JOGSEGÉLY-
SZOLGÁLAT működik az If-
júsági Információs és Tanács-
adó Szolgálatnál (Arany János 
u. 7., tel.: 310-310) 14-16 
óráig; 16 órától Alba Óra. 

Kaputelefonok, videó 
kaputelefonok nagykeres-

kedelme értékesítési partnerek 
jelentkezését várjuk! 

MGC Bt. Szeged Arany J. u. 7. 
Telefon: 62326-781, 

06 30-455-683 

• (Folytatás az 1. oldalról.) 
A Queen of Hungary se-

lejtezője után a minap azon-
ban már a területi döntőn is 
túlestek a lányok, akik közül 
sokan az országos döntőbe 
jutottak. A Kiskunhalason 
Dél Csillagának keresztelt, s 
a Protokoll Szervíz rendezé-
sében lezajlott látványos 
eseményen ismét két korosz-
tály, a tinik és a felnőttek in-
dultak. 

Kezdjük az ifjabbaknál, 
akik a selejtező óta nővé ér-
deklődtek, azaz tudják ma-
gukról, hogy szépek, s úgy is 
viselkednek. Tizenkilenc itjú 
szépség indult a Tinik szépe 
címért, s végül a debreceni 
Bódi Szilvia állhatott a kép-
zeletbeli dobogó legmaga-
sabb fokára, s vihette haza 
az ezért járó nagyon is va-
lóságos 100 ezer forintot. Őt 
követte Szeidemann Éva Ba-
lassagyarmatról és Cina Ani-
ta Kecskemétről. 

A Dél Csillaga címért na-
gyon szoros verseny alakult 
ki, s talán ez okozta, hogy a 
zsűrit bundával is meggya-
núsították. De ez már hozzá 
is tartozik a show-hoz. Az 
első helyen a pontozás után 
ketten végeztek, 111 ponttal. 
Miután a zsűri elnöke 
ugyanakkora értéket adott 
mindkét indulónak, a két le-
ány között választottak újra 

az értő szemű bírák. így 
8-5-tel a váci Berezeli Bri-
gitta lett az első (és 300 ezer 
forinttal gazdagabb), a fővá-
rosi Barabás Noémi előtt. A 
harmadik helyre négyen vol-

tak 109 ponttal, végül Szabó 
Noémi, szekszárdi versenyző 
lett a befutó. Ha belegondo-
lunk, az első és a hatodik he-
lyezett között mindössze 
kettő pont volt a különbség... 

A teljességhez hozzátarto-
zik. hogy ezek a lányok na-
gyon szépek voltak, csak-
hogy olyan „egyforma szé-
pek". Itt aztán tényleg a ru-
ha. a smink, vagy egy jól 

irányított mosoly is dönt-
hetett. Az előbb említett höl-
gyeken kívül még hatan ju-
tottak a Dél Csillaga ver-
senyről a Queen of Hungary 
országos döntőjébe. A kö-
zönségdíjas, a hazai pálya 
előnyét élvező Tamási Edit, 
valamint Dömösi Annnamá-
ria (Békéscsaba), Nemes 
Márta (Békés), Inhojf Ildikó 
(Tapolca) s a különdíjasok. A 
legszebb mosoly a győztesé, 
Berezeli Brigittáé lett. A leg-
karcsúbb derekat Takács Ka-
talinnak (Budapest) tulajdo-
nítta a zsűri. A legformásabb 
láb gazdája pedig Varga 
Marianna (Salgótaiján). 

A díjátadáson a győztes 
maga sem tudta, hogy sírjon-
e vagy nevessen, így aztán 
mosolyogva és teljesen 
könnyáztatta arccal vette át 
jutalmát. Sajnos, a három 
megyénkbeli versenyző nem 
ért el különösebb eredményt, 
leszámítva, hogy a legma-
gasabb induló 179 centimé-
terével a szegedi Farkas Ce-
cília volt. 

Szép volt, lányok! 
Aiató László 


