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,~ A Magyaiok ViIagS7.ovetsegenekjugos7olaviaiOrs7.agos sagilban, valamint a ke1l6politikai es anyagi camoga~~g

Tanacsa 2000, december 14-en Zencan, a Magyar Hazban hianyaban kell keresni.
megtartotta rendes evi kozgyiiIeset. A Kiriana egyiittes allal - A tortentek azonban tulmutatnak a vilags7oovetsegen.
szolgilltatott hangulatos kulturmllsor utah a kozgyules A nem7oeteges7oenekkepviseletere vallalko7o6s7oervezetlet-
meghallgatta es elfogadta a szerve7oetevi tevekenysegcr61 rehozasara es komoly s7oerepvallalasarahem is voltak meg
sz616beszamol6t es a pen7oiigyijelentest, (e~ tala~ ma sinc~enek meg) a s7oiiksegescarsadalmi-politi-

A millennium eveben kiilon emlftest erdemel a 80 ev kal feltetelek, Hls7oenhem ugyanfgy fOS7JOtt,szakado7oott
'.kisebbsegben c. paIya7.3tkifrasa, amely nagy viss7ohangra s~et a ~em7oetintegraci6jat celz6 ,~i~den eddigi szerve~eti
talalt a deIvideki magyarsag koreben. Tobb mint 40 palya- torc~ves? Nem ugyanazok a fes7oilltsegekmunkalnak mm-
md. erkezett be, s a Iegjobb dolgozatok s7oerzoikozott az deDuCt,amely~k abb?I, sz~rmamak, hogy a-n~gyhatalmak

Iaugusztusban megrendezett kozponti iinnepsegen keriilt eInapol~k a k~ebbsegt k~rdes atfog6 r~nde7o~set?Nem a
'sor,adfjalc. atadasara. FoIyamatban van a kotet osszeaIlfcasa helybenJaras, keny~~re nuatt marcangolJak szet egymast a

: esmegjdentecese. magyarok nundenutt? , .
n/' KiemeIt yallalk07.asnak s7.amfta S7oarvasCaboT Nyelv- - Ke:segteIen, h?gy Magyaror~zag eur6P.al um6s csatla-

mdvd6 Napok 30 eves jubileuma alkalmab61 megjelente- koza~ letfontossagu a hacaron tult magyar kiseb~segek sza-
'tettmillenniumi kiadvany is, amely a JOT cSa Szarvas Ca- mara IS,Egy dolog azonban e~nek a ten~ek a J6zan ,beta-
bar Egyesillet ko7oOskiadasabanjelent meg. A deIvideki ma- tasa, s mal dol~g a tehet~tIens~gb6I es tfze.vesh~lybenJaras-..
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kife'tettaIdozatosmunkaertaj OTelnoksc eemlekla okat dJa '~onY9a-n~ms' er tme".ee m on ezenUIl..,
" :J , " .. . , g. P" A Vlta loran nuntegy negyven hozzasz6las hangzott el.
-,osztottki. AzIden a ~kmda, UJSagmagyar szerkesztOsege, A rendkfviili erdekI6deshez nagymercekben hoz:cljarult az
",:1P-Aracs T~rsadalml Sze~ezet, a Szarvas CaboT ~!eI,:mu- a koriilmeny is, bogy a tajekoztacasi eszkozok a kozgydles
cv~l6Egyesulet~sa V~dvlragHagyomanyapol6Kor res7oe- napjan adcakhfriila magyarOrs7.aggydlesdonteset,amely-.
suit a TangoseIlSmeresben. nek ertelmeben a kovetke7o6keteves id6s7.akban az MVSZ
) Ezt koy;t6en az MVSZ JOT ,eIno~e, dr; H6di Sa~dor koltsegvetcsi camogacas nelkill marad.
atfog6 caJe~<?ztat6t~rto,tt, a VJlagszove~eg, ~eIY7o~terol, A hozzasz616ktobbsege ugy velekedett, bogy a camoga-
amelyben ~te~t a malus vegen megtarto~t tlsztuJft6~ozgyu- cas megvonasa, illetve az IIIyes KozaIapftvanyhoz val6 at-
les el67omen~elre,a fokoz~d6 ?e~6 el~gedetlensegre, a7o csoportosrcasa hem jelenti feltetlenill a vilags7.ovetsegmeg-
er6t1ennek blzonyult meguJulasl torekvesekre, a szakadas- szlinesct, ketsegtelen azonban, bogy az uj helyzet nehez
hoz ve.zet6 kiildottgydlesre, a~ azt k6v~t6 a~datJan allapo- felad~t ele ~lf9~ a7oMVSZ ~iilonboz6 allamokban bejegy-
tokra, illetve annak vegzetes kovetkezmenyelre: a szervezet zett, es eddlg slkercsen tevekenyked6 ors7oagostanacsalt,
munkajanak teljes anyagi eUehetetJeniilesere. Ehh61 a helyzetb61 kiindulva a kozgydles - ellenallvaaz er-

- Val6s7o!nulegelerkeztiink ahhoza melyponlhoz, amely zelmi reakci6knak - ana a7oallaspontra helyezkedett, bogy
immar megkeriilhetetJenne teszi a vilagsz6vetseg intezme- tanacsko7.ast ken osszehlvni az MVSZ meg11j!casara vonat-
Dyes ujjaszerve7oeset - mondta az eInok. - A politikai, lelki koz6 tovabbi strategiai elvek tiszca7.asa, a cselekvesi prog-
es moralis kataklizma elkeriilhetetJen volt, amelynek okat ram kidolgozasa, es a sziikseges camogatas biztosfcasa erde--
els6sorban az atfog6 nem7oetstrategia hianyaban, a nemzeti keben, A tematikus tanacskozasra el6relathat6anjanuar fo-
erdekkepviseletre alkalmatlan, rossz szervezeti struktura- Iranian keriil SOT.
ban, a vilags7oovets~g tarsadalmi szerepkprenek tisztazatlan- (hs)


