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BOZÓKI ANTAL 

Levél 

Utasi Jenő  
24427 Tótfalu 
Zlatiborska 4. 

Tisztelt uram, 

Mellékelten küldöm Önnek annak a végzésnek a fénymásolatát, amely alapján Mimics Károly, a Tartomá-
nyi Statisztikai Hivatal Társadalmi Statisztikai Osztályának tanácsosa 1992. január 1 jével beosztás nélkül maradt. 

Mimics az Önök folyóiratának 2002. évi második számában az Aracs első  sikere című  írásának 7. oldalán 
—egyéb alaptalan min ősítések kíséretében — ezt állítja: Bozóki Antal „miniszterkedése alatt rövid úton kirúgott en-
gem is a munkahelyemrő l". 

Mimics Károly ezen állítása egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Már csak azért sem, mert már régen 
nem voltam a tartományi kormány tagja, amikor ő  beosztás nélkül maradt. A kormány tagja tisztségét ugyanis 
1990. január 1 jétől (formálisan) 1990. november 15-ig töltöttem be (ténylegesen pedig október 9-ig). Nem „rúg-
hattam ki" tehát a munkájából csaknem tizenöt hónappal később. Ekkor már magam is állami hivatal nélkül vol-
tam. 

Az igazsághoz tartozik még, hogy Mimics Károly ez után még két évig élvezte a (keresetnöveléssel is já-
ró) fizetett szabadságot, ami nagyon sok más dolgozónak nem adatott meg és — a rendelkezésemre álló adatok 
szerint — csak 1994. április 21-én nyugdíjazták (anélkül, hogy ki lett volna „rúgva'). 

A folyóirat ellen hamis adatok közlése miatt, amelyek erkölcsi kárt okozhattak nekem, nem indítok pert, 
mert ezt méltóságon alulinak tartom. Elvárom viszont, hogy a folyóirat következ ő  számában — a sajtótörvényre va-
ló hivatkozás nélkül — leközlik ezt a levelet és a mellékelt végzést. Mimics Károllyal ebben a témában a további-
akban nincs szándékomban vitát folytatni. Amennyiben úgy tartja, hogy az álfalam közölt adatok nem felelnek meg 
a valóságnak, úgy állítását kénytelen lesz a bíróságon igazolni. 

Felhívom egyébként a szíves figyelmét, hogy a folyóiratban több olyan cikkre is akadtam, amelyb ő l kicseng 
a gyűlölet és az uszítás hangja a más véleményt/álláspontot képvisel ők iránt, ami nem tesz jó szolgálatot a vaj-
dasági magyarságnak. Sajnálatos tény az is, hogy mindez Önnek mint tisztelendő  atyának a főszerkesztése alatt, 
vagy az Ön nevével való visszaélés mellett történik. 

Т7sztelettel, 
Bozóki Antal 

Újvidék,  2002.  október 5. 
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