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A Magyarok Vilagszovetsege Jugoszlaviai Orszagos
Tamlcsa megvalasztotta vezeto testiileteit,

es korvonalazta cselekvesi programjat

A Magyarok Vilagszovetsege Jugoszlaviai Orszagos Tana(:Sa (MVSZ JOT)
december 17-i tisztujft6 kozgyillesen tObbes jeloIessel es titkos szavazassal uj
vezetlSsegetvalasztott. A Tanaes szemelyi osszetetele jelentlSsen megvaItozott. A
megvalasztott vezetlSsegitagoknak esaknem a fete ujoiman keriilt az MSZ JOT
legfels6bb vezetlS testiiletebe.. ' . ,

Az elnokseg tagjai: dr. Agoston MihaIy, BaIint Antal, dr. HMi Eva, dr. Kor-
mendi Ferenc, Raez Szab6 Laszl6 es Szab6 Szabados Ilonka. Az Orszagos Tanacs
elnokeve ismet dr. H6di Sandort vaIasztottak.

Az ellen6rz6 bizottsag tagjai: Agoston Ibolya, Gruber Ferene es Tan LaszI6
(a bizottsag elnoke). Az etikaibizottsag tagjai: Teleki JUlia, Szloboda Janos es
VarWl F. J6zsef (a bizottsag elnoke).

AIIand6 testiiletei mellett az MVSZ JOT Tanaesa kinevezte let ideiglenes
jellegii bizottsaganak a tagjait is. A penziigyi bizottsag tagjai: B@nt Antal, Me-
szaros Ilonka (a bizottsag elnoke) es Raez Szab6 Laszl6. Az emlekt)izottsag tagjai:
dr. Bumny Bela (a bizottsag elnoke), Csejtei Dezs6, Dudas Karoly, Gruber Fe-
rene, Meszaros Ilonka, Miiller Eva es Teleki JUlia. A Tanacs Hajnal Jen6 es
Varga Uvia szemelyeben let kiiltaggal b6vftette ki a bizottsagot.

A szemelyi kerdeseket kovet6en dr. H6di Sandor ismertette az uj .!llanda-
tumra vonatkoz6 munkatervet. Megftelese szennt az elkovetkezend6 negy ev
paratlan esemenyek jegyeben fog zajlani, amelyekkulesfontossagu vaItozasok-
hoz vezethetnek a magyarsag eleteben.

- Az ezredfordul6 egyben a magyarsag allamalapitasanak az 1100. evfordu-
16jatjelenti, ami ujabb szellemi kisugarzas forrasa lehet. Az iinnepsegek, ame-
lyekben az Orszagos Tanacs is reszt kivan venni, er6sfthetik a pemzeti hovatar-
tozas es egyiive tartO7.aSerzeset.

-A tizenotmilli6s magyarsag szellemi osszetartozasa szemponljab61 bizonyara
jelentlSs esemenynek fog szamitani az V. Magyar Vilagtalalkoz6 is, amelynek
megrendezesere szinten ebben a negyeves id6szakban keriil SOTa Vilgaszovetseg
szervezeseben.

A hatarokon kfviil es beliil el6k szamara egyarant kuksfontossagl1 esemeny
lesz Magyarorszag Eur6pai Kozosseghez val6 esatlakozasa. Ezzel a lepessel a
megcsonkitott orszag es a nemzeti kisebbsegek uj helyzet ele keriilnek. Lehet,
bogy Magyarorszag minden magyar szellemi haz:ljava magasodik, de az is lehet,
bogy a leszakadas erzese miatt meg elviselhetetlenebbe valik a magyar kisebb-
segek, a sziget- es sz6rvanymagyarsag sorsa. Ezzel kapesolatosan az Orszagos
Tanacsnak ki kell alakftania a maga allasponljat.

Az elkovetkezend6 negy ev jelentlSs valtozas~khoz vezethet Jugoszlaviaban
is. A maradek orszag tovabbra is 16poros hord6, nem tudni, milyen iranyt vesz- .
nek majd az esemenyek.Az egesz tersegben pusztft6er6k fesziilnek,sEel kell I

keszillniink, nehogy a gyillolkodes es romlas magaval rantson benniinket. '
I- A nagyhatalmak eddig a kisebbsegi kerdest a sz6nyeg ala soportftk. Negy 1

ev nagy id6. ElkepzelhetlS, bogy ez a kerdes vegre napirendre kerii1. Am addig
I

]

sem tetlenkedhetiink. Dj alapokra kellene helyeznia vajdasagimagyarsagtar- J
sadalmi onszervez6deset, hiszen azzal a sz\lkos szabadsaggal sem tudunk adek- I I
vat m6don elni, amelyrendelkezesiinkre all.

Az MVSZJOT negyeves eselek~esi programjat ebbe a lehetseges mozgaster-
be kell beag1aznf - 'Ihondotta dr.H6di Sandoi; majd ismertette a kiilonboz6
projektumokra, tanaeskozasokra vonatkoz6 konkret elkepzeleseit.

Azel6terjesztest tartalmas vita kovette, amelyben szamtalanjavaslat hangzott
el, hogyan es mikent lehetne a Vilagszovetsf:g feladatkoret szelesfteni, es a mun-
kajat hatekonyabba tenni. A ho7.Zasz616kegyetertettek abban, bogy a magyar-
sagot sokfele veszteseg erte, '44-ben megtizedeltek, 6riasi anyagi karosodast
szenvedett, de a legnagyobb veliztesegiink megis az, bogy drasztikusan csokken
a magyarsag lelekszama, s amellett az emberek tfzezreit veszfljiik el, akik kivan-
dorolnak, vagy feladjak nemzeti identitasukat. Szemiink el6tt "mergezik meg"
az ifjusagot olyan eszmekkeJ, amelyek elravoliljak 6ket a kozelett61 es kioltjak
bel6liik a magyarsagtudatot. Ennek az erzilleteben, lelkeben megseriilt nemzet-
nek kellene valahogyan talpra allnia. I. I

Lehetseges, bogy hossru-hosszu kivaras uran, talan eppen az ezredfordu16n
oesudik majd Eel a magyar nemzet abb61 a benultsagb61, amely eddig fogva
tartotta. A lehet6segekhez merten addig is meg kell tenni mindent, aminek
kozossegformal6 harasa van. A Magyarok Vilagszovetsege Jugoszhiviai Orszagos
Tanacsa az elkovetkezend6 negy ev soran mindenekel6tt ezen fog faradozni.

'. Dr. H6m SANDOR


