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• Szegedre látogatott a pénzügyminiszter 

Bokros és a bimbózó hazai vadkapitalizmus 
- Számoljunk együtt, po-

litikai indulatok nélkül! -
kezdte előadását. - Magyar-
országon ma évi 5 ezer dol-
lár az egy főre eső bruttó ha-
zai össztermék átlaga. Ugyan-
ez Európában éppen a há-
romszorosa, 15 ezer dollár. 
Ez azt jelenti, nekünk a szin-
tentartáshoz is legalább há-
romszor annyit kell tennünk. 
Ahhoz, hogy felzárkózzunk 
az európai gazdasághoz, leg-
alább egy emberöltőn át 
dupla növekedési ütemet 
kellene produkálnunk. 

Bokros Lajos határozot-
tan elutasította az a felve-
tést, amely szembeállítja az 
egyensúly javítását és a gaz-
dasági növekedést. Mint 
mondotta, számára elképzel-
hetetlen, hogy stabil állam-
gazdaság nélkül növekedjen 
a hazai termelés. Beszélt ar-
ról, hogy a közhiedelemmel 
ellentétben nálunk sosem 
volt szigorú pénzügyi politi-
ka. Az év első három hónap-
jában havi 50 milliárd forint 
hiányt „termelt" az ország, 
ilyen ütemben decemberre 
600 milliárdos hiánnyal kel-
lett volna számolni, ami 
mellett már működésképte-
len a gazdaság. Ezzel szem-
ben a Bokros-csomag beve-
zetése óta havi 12 milliárd-
dal nő csak a hiány. 

„Ma még férfias érdem az adócsalás." 
(Fotó: Nagy László) 

Vigasztaló szava-
kat ígért a tegnap-
előtti esős szombat 
délelőttön Bokros La-
jos, Szegedre látoga-
tó pénzügyminiszter 
azoknak, akik „felál-
dozták" pihenőnap-
jukat, hogy őt meg-
hallgassák a Megye-
háza nagytermében. 
S mindjárt hozzá is 
t e t t e , h iggyük el, 
nem a kincstári opti-
mizmus beszél belő-
le, de már látszanak 
„csomagjának" ered-
ményei, hiszen az el-
a d ó s o d á s rohamos 
növekedése megállt. 

- Az ország fejjel rohant 
a falnak, kénytelenek vol-
tunk visszarántani! - jelle-
mezte a helyzetet a pénzügy-
miniszter, bár maga is elis-
merte, a kormány sokat kés-
lekedett a szükséges intézke-
dések meghozatalánál. -
Tudom, senki sem örül an-
nak, hogy ilyen szigorú jö-
vedelempolitikát hirdettünk 
meg, de 8-10 százalékkal le 
kell szorítanunk az idén a re-
áljövedelmeket. 

Az inflációról szólva opti-
mistán nyilatkozott a pénz-
ügyminiszter. Szerinte ga-
rantálható, hogy az idén nem 

lesz több 28 százaléknál, 
„hála" a szigorú monetáris 
intézkedéseknek. Máris lát-
ható az infláció lassulása, 
ma már nem valutában, ha-
nem forintban spekulálnak 
az emberek, s ez is a nemzeti 
valuta erősödését mutatja. 
Jövőre már csak 19-20 szá-
zalékos, a kormányzati cik-
lus végére 13-15 százalékos 
évi inflációt célzott meg a 
pénzügyi kormányzat. 

Az egyensúly megőrzése 
mellett az elmúlt hónapok-
ban szerényen ugyan, de nőtt 
is termelés. Úgy tűnik az 
idén 2 százalékos, jövőre 

akár 4-5 százalékos is lehet 
a gazdasági növekedés. Bok-
ros Lajos szerint viszont óri-
ási különbség van az elmúlt 
évek és a mostani javuló 
gazdaság között: eddig fo-
gyasztási oldalról és további 
eladósodással emelkedtek a 
mutatók, most viszont a ter-
melés javulása és a növekvő 
export áll mögötte. 

Az elődás utáni sajtótájé-
koztatón Bokros Lajos kér-
désre válaszolva elmondta, 
bimbózó hazai vadkapitaliz-
musunkban a feketegazda-
ság nem fehéredik, hanem 
differenciáldódik: egyrészt a 

maffiák teszik rá kezüket a 
gazdaságra, másrészt sok az 
olyan kisebb korrupció, adó-
csalás, ami kifehéríthető egy 
jobban működő gazdasági 
szisztémában. Azt azonban 
elismerte, ma még férfias ér-
dem nálunk az adócsalás. 
Hosszú távon mérséklődő 
adókulcsokkal számol a 
pénzügyi kormányzat, s 
megpróbálja a közterheket 
valóban közös teherré tenni, 
hiszen a miniszter úr is látja, 
ma Magyarországon egyre 
kevesebben fizetnek egyre 
több adót. 

Mi lesz jövőre? Nos, az 
ideinél is szigoróbb moterá-
ris és fiskális elvek szerint 
már el is készült az 1996-os 
költségvetés, amelyről bő-
vebbet nem tudtunk meg a 
minisztertől. Azt azonban 
megjegyezte, szerinte meg 
lehet egyezni a valutaalap-
pal, még akkor is, ha na-
gyobb lesz a költségvetési 
hiány a nemzetközi pénzvi-
lág elvárásainál, mert nem a 
számháború folytatása a lé-
nyeg, hanem be kell bizonyí-
tanunk, valódi reformok 
mennek végbe a hazai gaz-
daságban. 

Bokros Lajos, újságírók 
kérdésére elmondta, szerint 
másfél-két év kell ahhoz, 
hogy kijelenthesse „bejött a 
programja". Ebből a szem-
pontból vízválasztó lesz a 
következő év, hiszen nagy 
költségvetési takarékosságot 
irányoz elő az új költségve-
tés. 

R. G. 

Szegeden járt 
Izrael föhadbírája 

S z o m b a t o n dé l -
előtt dr . Pap János 
ezredes , a Szegedi 
Katonai Ügyészség 
vezetőjének meghí-
vására Szegedre lá-
t o g a t o t t Ben-Zion 
Farhi vezé rő rnagy , 
az Izraeli Védelmi 
Minisztérium Kato-
nai Fellebbviteli Bí-
r ó s á g á n a k e lnöke . 
Izrael föhadbírája a 
m a g y a r k a t o n a i 
ügyészek tavalyi lá-
togatását viszonoz-
za , i s m e r k e d i k a 
m a g y a r k a t o n a i 
b ü n t e t ő j o g g a l , a 
m a g y a r i g a z s á g -
szolgáltatási, jogal-
ka lmazás i g y a k o r -
lattal. 

A szombati szegedi prog-
ram - a Katonai Ügyészsé-
gen tartott kötetlen eszme-
csere után - városnézéssel, a 
zsinagóga megtekintésével, 
sétahajózással folytatódott, 
majd a magas rangú vendég 
az Ópusztaszeri Nemzeti 
Emlékparkba látogatott, ahol 
megnézte a Feszty-körképet. 
Ben-Zion Farhitól villámin-
terjút kértünk: 

• Milyen tapasztalatokat 
szerzett magyarországi 
látogatása során? 
- Óriási a különbség az 

izraeli és a magyar katonai 
ügyészségi, bírósági gyakor-
lat között. Az eddigi tárgy-
alásaimon rendkívül pozitív 
tapasztalatokat szereztem. Jó 
dolognak tartom, és rendkí-
vül szimpatikus, hogy Ma-
gyarországon a katonai 
ügyészség a polgárival azo-
nos módon működik, és nem 
a honvédelmi tárcának van 
alárendelve. Látogatásom 
során több magyarországi 
katonai büntetés-végrehajtá-
si intézményben jártam, és 
Polgári börtönöket is láttam. 
Mindegyiken átsugárzott az 

az elv, hogy a bűnös ugyan 
büntetést érdemel, de már a 
börtönben is biztosítani kell 
számára a rehabilitáció lehe-
tőségét, hogy szabadulása 
után beilleszkedhessék a 
normális polgári életbe. A 
magyar börtönök nagyon 
tiszták és rendezettek, érzé-
kelhető volt, hogy igyekez-
nek az elitéltek emberi mél-
tóságát minél kevésbé sérte-
ni. Tetszett, hogy az egyik 
börtönben például mezőgaz-
dasági termelést folytatnak 
az elítéltek, jól felszerelt or-
vosi rendelő és könyvtár is 
működik. 

• Az izraeli hadsereg le-
gendásan szigorú és fe-
gyelmezett, mégis melyek 
a leggyakoribb katonai 
bűntények? 
- Izraelben a kötelező ka-

tonai szolgálat nem gyerek-
játék. 18 éves korban min-
den fiút három éves szolgá-
latra visznek. A legtöbb 
probléma abból származik, 
hogy sok család nehezen 
tudja nélkülözni ilyen 
hosszú időre a felnőtt férfia-
kat, ezért előfordul, hogy a 
katonák hazaszöknek a csa-
ládjuknak segíteni. A 3 éves 
katonai szolgálat rendkívül 
erős fizikai, szellemi és lelki 
terhet jelent. Borzasztóan in-
tenzív a kiképzési időszak, 
sokan nem bírják, összeom-
lanak, szökéssel próbálkoz-
nak. Ugyanakkor azt is el 
kell mondani, az embertpró-
báló szolgálat ellenére egy 
izraeli fiatalembernek az a 
legnagyobb sértés, ha a kato-
náskodásra alkalmatlannak 
minősítik. így azután nem is 
a börtönbüntetés a legna-
gyobb szégyen egy bűncse-
lekményt elkövetett katoná-
nak, hanem az, ha eltávolít-
ják a hadseregből. Ez egy 
olyan Káimbélyeg egy izrae-
li férfi számára, amitől egész 
életében nehezen tud szaba-
dulni. 

H. Zs . 

Ami ma történik, az nem 
más, mint az ország tudatos 
tönkretétele - mondta Tor-
gyán József kisgazda pártel-
nök az FKGP vasárnap Va-
ján tartott nagygyűlésén. 
Ugyanakkor kijelentette, 
hogy az ország adottságai 
révén felemelkedésre van 
ítélve. Ehhez a kisgazdapárt 
szerint teljes rendszer- és ge-
nerációváltást kell végrehaj-
tani. Az egyik kitörési pon-
tot a vidék fejlesztésében, a 
mezőgazdaság támogatásá-
ban látja a pártelnök. Prog-

A kisgazdák teljes rendszer-
és nemzedékváltást akarnak 
ramjukban az szerepel, hogy 
megszüntetik az állami pa-
zarlást, a belső államadósság 
magas kamatterheit. 

A sajtónak nyilatkozva 
Torgyán József arról beszélt, 
hogy dilettáns, hozzá nem 
értő kormány van hatalmon. 
A koalíció azonban, mint 

mondta, már széthullott, s 
jelenleg a válás technikáját 
dolgozza ki. A kormány által 
követett gazdaságpolitika 
tévhit, a kisgazdák helyette 
olyan több lábon álló gazda-
ságot akarnak, amely a ma-
gyar értékekre támaszkodik. 
(MTI) 

KDNP 

„Létünk feltétele 
a koalícié leváltása17 

A jelenlegi helyzetben a 
KDNP minden erejével azon 
van, hogy létrejöjjön valami-
féle ellenzéki összefogás, 
mert a kormánykoalíció le-
váltása létünk feltétele - je-
lentette ki Giczy György, a 
KDNP elnöke pártja Heves 
megyei szervezetének szom-
baton, Egerben rendezett po-
litikai vitanapján. Hozzátet-
te: óv attól, hogy elsietve 
közeledjenek bármelyik po-
litikai tényező felé. Először 
tisztázni kell az együttműkö-
dés formáit, hiszen a Polgári 
Szövetség fogalma előbb 
született meg, minthogy tisz-

tázták volna a tartalmát. A 
pártelnök hangsúlyozta, 
hogy Magyarországon a pi-
acgazdasági viszonyok a 
rendszerváltoztatás körülmé-
nyei között vergődő társada-
lomban nem alkalmazhatóak 
szociális tevékenység nélkül. 
Ezért szociális piacgazdaság 
kiépítésére, azaz keresztény-
demokrata programra van 
szükség, amely megkíméli a 
társadalmat a sokkos állapot-
tól. Ilyen programot azon-
ban, ezzel a pénzügyminisz-
terrel és ilyen kormányzati 
struktúrával nem lehet vég-
rehajtani. Giczy György 

szólt arról is, hogy vélemé-
nye szerint tökéletes és ál-
landó manipuláció folyik ma 
Magyarországon. Az embe-
reknek hamis adatok és 
rossz információk között 
kell eligazodniuk, azaz a 
legalapvetőbb információkat 
sem kapják meg a sajtóból 
és a kormánytól. Példaként 
említette, hogy miközben a 
Svájcban működő Nemzet-
közi. Menedzsment Fejlesztő 
Intézet felmérése szerint 
Magyarország a vizsgált 48 
ország közül a 46. helyen áll 
a versenyképesség tekinteté-
ben, azaz csupán Venezuelát 
és Oroszországot előzi meg, 
a magyar miniszterelnök úgy 
nyilatkozik, hogy a fejlődés 
útjára léptünk, a stabilizáci-
ós csomag eredményes. A 
pártelnök többek között ki-
fejtette, hogy értékelése sze-
rint a kormányzat minden te-
rületén szabaddemokrata túl-
súly érzékelhető. (MTI) 

A hely szelleme 
jm hely szelleme nem palackba, a helybe van be-

zárva. Sokat kerülgettem annak idején a műve-
lődési házakat. Legtöbbje kocsmából lett, és múltját 
akkor is őrizte, amikor már színházat játszottak ben-
ne, vagy néptánccsoportok porolták ki a színpadot. 
Azt nem lehet mondani, hogy a szesztestvérek is ott 
ültek volna az első sorokban, ők inkább szélvédettebb 
söntéseket kerestek maguknak. 

Az egyik nagy faluban szép kultúrház épült. Cso-
dájára járt a világ. Mire megszokta volna örömét, ha-
zatért moszkvai fejtágító iskolájáról az egyik megyei 
főember, és azonnal szólt: meg kell vizsgálnunk, elv-
társak, mennyi köze van ehhez a narodnyikizmusnak! 

A messziről hozott hely szelleme, szerencsére, ak-
kor már nem tudott sátrat verni a házban. Csak az 
utóbbi hónapokban kezdett haldokolni, mint a többi. 

Voltam a minap egy könyvtárban. Nevenincsen fa-
lucska kocsmájából lett, még a csap is ott maradt a te-
rem közepén, ahonnan a sörösibrikek mosogatója 
kapta a vizet. Könyvtárnak így is jó, át lehet lépni, 
senki nem kínlódott eltüntetésével. Talán nem azért, 
hogy rehabilitálni lehessen benne egyszer még a 
kocsmahivatalt. A biliárdasztal helyén pingpongasztal 
állt ugyan, és a fal mellett húzódtak a könyvekkel 
megrakott polcok, érezni lehetett, mégis kocsma ma-
radt az 

A csendőrlaktanya egykori lóistállójából mi mást 
lehetett volna csinálni, ha nem pedagóguslakást? Az 
alját fóltöltötték ugyan kemény betonnal, de a vályog-
falak örökre teleszívták magukat kancák és csődörök 
levével. Nesze, tanár úr, lakjál benne, kedves csalá-
doddal. Valamelyik ősöd úgyis csikós volt. 

A falak nehezen felejtenek. 
Jártam valamikor abban a laktanyában, katonaru-

hában még, kopogós csizmában, amelyikből - hála a 
haderőcsökkentéseknek - főiskola lett. Jövendöltem 
én ilyesmit, hajszál híján hadbíróság lett belőle. 
Öröm volt most látni, egymásba kapaszkodó fiatalok 
lengedeztek ott, ahol mi masíroztunk annak idején. 
Titokban azt lestem, mikor bújik elő az őrnagy, és mi-
kor sorakoztatja őket: irány a hadbíróság, igazodás 
jobbra, kétszer balra kanyarodva, lépés, indulj! 

Bementem a minap egyik másik müintézetünkbe. 
Mentem oda egyszer-kétszer régebben is. Nem taga-
dom, mindig megfagyott erekkel értem föl akár a ha-
todik emeletre is. Pattogóson hűvös volt a légkör. 
Munkásőrök adták estébe fordulva a portaszolgálatot, 
és nagyon megnézték, ki akar fölmenni. 

Régen volt, elmúlt. 

C sak hisszük. Ugyanazok az arcok voltak a por-
tán, mint hajdanán. Vizsla szemük is megma-

radt. És pattogott a hangjuk: oda üljön, amíg megjön, 
akit keres! 

Elgondoltam, mit szólna most, aki akkoriban fő-
nök volt itt? Lehet, hogy elsóhajtaná magát. Ha akko-
riban azt mondták volna, hogy így kell ezt csinálni, az 
egész apparátus könnyen átfordult volna. Mert aki itt 
dolgozott, mindig nagyon tudta, mikor mit kell tennie. 

Jöttek olyanok, akik viszont éppen ezt nem tanul-
ták meg. 

Vigyázni kell rájuk! 

Ihrw*-
/Z. 
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Körös 36 falazóblokk 20 db/nm I. o. 97,50 Ft/db 
f f N f \ Körös30 20db/nm I.o. 81J5Ft/db 10/kg 
f_ ___.„ . . . . 10/49 válaszfallap 10 db/nm I.o. 67,50 Ft/db 

FB 60/19 béléselem 95,- Ft/db 
8 raklaptól ingyenes házhoz száll ítás! 

Szeged, Csongrádi sgt. 27. Szentes, József A . u. 24. 
Tel . : 62/474-481, 62/491-022. Tel.: 63/314-011 

A beszélgetés során Horn 
Gyula hangsúlyozta, hogy a 
kormány munkájának átte-
kintése, az esetleges változ-
tatás, semmiképpen sem je-
lenti az eddigi gazdaságpoli-
tika módosítását. Mint fo-
galmazott: a kormány nem 
hajhássza a népszerűséget, 
hiszen könnyebb lenne sod-
ródni az árral, elkerülni a 
népszerűtlen intézkedéseket, 
de ez felelőtlenség volna az 
országgal szemben. Ugyan-
akkor egy baloldali politikus 
számára nem könnyű azt lát-
ni, hogy a kényszerű intéz-
kedések milyen hatással 
vannak a társadalom bizo-
nyos rétegeire. A kormány 
ezért szeretne rájuk jobban 
figyelni, nem feladva a gaz-
daságpolitika elveit. 

A miniszterelnök reméli', hogy 1996. lesz az utolsó év, amikor megszo-
rító intézkedéseket kell hozni, s 1997-98-ban az emberek már min-
dennapjaikban érzik majd az eredmények hatását. Erről Horn Gyula 
A Hét című televíziómüsorban beszélt vasárnap. A stúdió vendége volt 
a koalíciós partner, az SZDSZ elnök-frakcióvezetője, Pető Iván is. 

• Horn és Pető - szemtől szemben 

„Könnyebb lenne sodródni u árral' 
Pető Iván megjegyezte: 

abban egyetértés van, hogy 
a leszakadók nem kerülhet-
nek méltatlan helyzetbe. 
Ugyanakkor óvott attól, 
hogy az szükségképpen be-
következő népszerűségvesz-

tés olyan változtatásokra 
ösztönözze a kormányt, 
amelyek visszalépést jelen-
tenek a koalíciós program-
hoz képest. 

Elhangzott a stúdióbe-
szélgetés során, hogy a koa-

líciós viták lezárására mega-
lakított munkacsoportok 
szeptember 20-ig elvégzik 
feladatukat, ezután a Koalí-
ciós Egyeztető Tanács, vala-
mint a két párt vezető testü-
lete tisztázza az együttmű-

ködés vitás kérdéseit. A ri-
porteri záró kérdésre, ki-
mondható-e már most, hogy 
egyben marad a koalíció, 
Horn Gyula azt válaszolta: 
az MSZP-ben fel sem vető-
dött a megállapodás felmon-
dása. Reméli, hogy a tárgya-
lások sikerre vezetnek és 
folytatódik a közös kor-
mányzás. Pető Iván szavai 
szerint „addig, amíg a célok 
elérésére esély van, a koalí-
ció stabil marad". (MTI) 


