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Hatekonyabb
Vilcigszovetseget
Tisztujitiis a Magyarok Vilagszovetsege jugoszIaviai
Orszagos Tanacsanakkozgyutesen
A Vilagszovetseg jugoszlaviai

Orszagos Tanacsat

~

Vilagszovetse,ge meg11julasanak es
decentralizalasanak a szellemeben
6 remenyeben
1994 majusaban
hoztak letre a szovetseg akkori
taJdai es tagszervezetei. Meg az ev.
vegen, mint sajat alapszaballxal
rendelkezo onaIl6 jog! szem~ly,
Belgradban bejegyzesre keriilt a
szervezet, amely a magyarsag integra)asat tartja elsorendu feladamnak.
Az elmult negy ev alatt, amely'
nem volt aIl6viz sem a vajdasa~
magyarsag, sem a Vilagszovetseg
eleteoen, Jelentosen ID'O:rapodott
az Orszagos Tanacs letszama,
melynek eredmenyekent ma a vajdasagi magyarsag egyik legatfog6bb es legt6megeseDb mrsadalml
szervezete. Ez alkalommal is tobben jeleztek belepesi szandekukat
a szovetsegbe.
A Vilagszovetse,g helyzeterol,
megt1julasl torekveseirol, anyagi
neliezsegeirol es a szervezeti kerdesekroI dr. H6di Sandor tartott
beszamol6t, aki ezt kovetoen ismertette az Orsza~os Tanacs eddigi tevekenyseget es programceljaIt. - A v.qdasa' gi magyarsagajugoszlaviai dramal helyzet ellenere az
elmult evekben hatterbe szorult,
keveset sz@repeltaz MVSZ szovetsegi szintu programjaiban. Ennek
egyik ok~, Mgy az MVSZ koltsegvetese es cselekvesi programja twsagosan
rendezvenjkozponru.
SOKa gytiIes, sok az iinnep, sok a
manifeszmci6. Nekiink, aKarcsak
mas maID'O:rnemzetreszeknek a
Karp'at-medenceben, mas jellegu.
gonajaink vannak, ezert ezen a
lielyzeten vaItoztatni kivanunk. A
Vilagszovetseg jogallasar61 kesziil6 uJ t6rveny talan m6dot ad erre
a vaItozasra. Hozzon az OrszaggyUl6 olyan torvenyt, amely a
Magyarok Vilagszovetseget az
osszmagyarsag erdekeinel{ a szolgaIa111baallitana es lehetove tenne
szamara elsorendu feladamnak
meK\:al6sitasat: a Karpat-medencei telies magyar nemzet boldoKU.Iasamik es integraci6s torekveseinek a mmogamsat.
Ezt kovetoen a kozgytiIes me$hallgatta a penziigyi beszamolot,
elfo~dta az ellenorzo bizottsagjelenteset, es a Vilagszovetseg 1ij
alapszabalyaval ossznangban, blzonyos fenntarmsokkal m6dositotta az MVSZ JOT alapszabaIy'at.
Mivel a korabbi usztsegviselok
mandatuma lejart, a kozgyUles
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tobbesjeloIessel es iitkos szavazas-

a Ma~yarok jsal uj vezetosegetvaIasztott.A 21

tagbol aIl6 Orszagos Tanks tagjai
a Kovetkezok: dr. koston
Mihair, dr. Kormendi Ferenc, dr.
Hom Sandor, Szloboda Janos,
Varga F~JOzsef, dr. Burliny Bela,
Muller Eva, MeszJros IloIika, dr.
Bosn~ Istvan, koston Ibolra,
Dudas, Karoly, Teleki Julia, ilr.
Hodi Eva, Racz SzabOLaszlo, Tari Luzlo, 9sejtei Dezs6, Smit Macia, Balint Antal, Szabo Sz. Ilona,
Norik Luzlo es Gruber Ferenc.
A Tanacs szemelyi osszetetele
jelentosen megyaItozott. A megvalasztott tiszsegviseloknek csakiiem
a fete ujonnan keriilt az MVSZ
TOT legtobb vezeto testiiletebe. A
'Tanacs nehany' napon beliil sajat
soraib61 megvaIasztja az elnok6t,
az elnokseget, az ellenorzo es az
etikai bizottsag tagjait.

l\legsikeresebbe~
A Kamenicai Szivsebeszeti
idei mqnka e:
A Kamenicai Szivseb6zeti Klinikan az ideo januar elsejetol deceIpber els<;jelg 1075 szivm.~t.et«:t
ha.Jtottak vegre. A nemzetkozl Vlszonylatban is kimagasl6 eredmenyt szemlelteti az adat, bogy a
mutetek utani elbalaIozas csupan
2,42 szazalekos (a mutet titan szamitott 30 napon beliil elbunytak
szamat veszik figyelembe). A klinikan a, 16 eves. fennaJIasa alatt
osszesen 14527 pacienst mutottek
meg, jelentette ki dr. Ninoslav Radovanovic orvosprofesszor, a klinika igazgat6ja a pentek esti disziilesen. Elmondta, bogy a klinikaoak 247 alkalmazottja van, az ideo
a kiilf61di pacienseken vegzett
mutetekbol 3",4milli6 marka oevetelt val6sitottak meg. Ez a penz a
kiilfOldrol importaIt gy6gy£elszerelesnek a felere volt elegendo.
Dr. Csikos J6zsef, a Kamenicai
Szivgy6gyaszati Intezet igazgat6ja
elmondta, ho,gy az elmult ev az ISmert nehezsegek ellenere is sikeres volt, mert a klinika felszereIe-senek egy reszet korszerusitettek.
Ajelenlevokho,l: sz61tmeg dr. Stevan Vrbaski, Ujvidek polgarmestere, 0 elmondta, bogy a Kamenicai Szivgy6gyaszati Intezet a varos
szimb61uma lett, mely oregbiti hitnevet.

