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Minden otszazadikmagyarkiemelked6tevekenysegetfolytat
ASzeehenyiIstvinStrategiakutaloes szena nyimnossigrakeriiloadatokoak kerdesekre,nom kivantakszerepelnia

Fejlesztolntezet hianypOtlo kiadvanytje- ebhen az esethen kozOssegepitii szere. lexikonban. Ez azert fonlos doing, meet

lentet meg szeptember vegen. A Vajda- piik is van, a szemelyes adatok felfedese igen kenyes
sagi magyar koreleri lexikon tirsadalmi HOdi Eva: A lexikon, amellett bogy tema, es ennek ellenere majdnem min-

Cletiink fontos szereploirol nyUjt infor- felmeri azt a tudasto.et, amellyel a vaj- denki vaIlalta a nyilvanossagot Kidenilt,
maciot Kirajzolodik a kotetbiil, bogy dasagi magyarsag' rendelkezik,arra is bogy sokan vannak, alrik az egyeni elet-
milyen szellemi to.evel rendelkezik a iranyul, bogy a kozossegi trot, az Ossze- palya es szemClyes sikerek mellett ko-
vajdasagi magyamg, bogy vaIlall-e, Cs tartomt eriisitse. Kisebbsegi komlme- moly kozeleri szerepet is betOltenek: pI.
vallaI-e kozszereplesi tevekenyseget er. nyek kozott, az 6sszetartls, a nemzeri civil szervezetekben, egyesiiletekben ViiI-
telmisegiink, bogy a fiatalabb nemzedek onazonossag nagyon fontos, es a vajdasa- Ialtak kiilonfele feladalot Olyan jellegii
soraiban van-e, aIri nemcsak onmaga, gi magyarkoreleri lexikon - a kozeleri munkibaaguk is van, ami nom kifejezet-
hanem a kozosseg erdekeben is teve- igen hangsolyos - ell tudatositja. ten a sajat boldogulasukal szolgaJja, ha-
kenykedik. A szenok valljak, bogy rend- . A vajdas8gi magyarsag lelsz8mahoz nom egy kozosseg eleteben is fontos sze-

kiviil g;w!agok vagyonk ezen a teren. kepest oagyon jo anyagot gylijtottek Osz. repel jatszik. Nem igazan szeren""" szo-
Dr. HOdi Eva es de. HOdi sandor tOhbek sze, val, tirsadalmi tevekenyseget folytatnak.

kozott elect is vaIlalkozott a lexikonke- . H, S,:.- KO~lbeliil mindeD ots~ Kisehbsegi nepcsoport szamara ezek az
szltesre. dlk szemely kerolt be a lexlkonba: ha- emberek jelenrik az igazi hozDerot. .

. Kiknek adna szivesen a kezebe a to.

letell

H, S,: - A polirikusoknak orommel a

kezebe adnam, meet nekem ogy tunik,
bogy ninesenek tudatiban annak, mi-
lyon szakembergardaval, milyen kepzett
emberanyaggal, milyen ambieiozus fia.
tal nemzedekkel rendelkeziink. Ezt a ko.

zossegszervezes megszenvedi. Nekiink
s.amos inlezmenyt kell letrehoznunk,
biiviteniink, javitanunk. Anelkiil, bogy
tudnank, hol vannak azok az emberek,

akiket meg kell szolitanunk, be tell
emelniink a kozeletbe, ez lebetetlen, es
nines sikeres eselekvesvallalas, nines si-

teres polirizaJas. De mindannyiunk fi-

gyelmebe is ajanlanam, hiszen mi sem
tudunk egymasrol sokat. Nem ludjuk, ki
foglalkozik ugyanazzal a problemakor-
rei, ugyanazzal a temava\, mint mi. Sze-

retnem hangsolyozni, bogy a lexikon
eeljaa kapcsolatteremtes es kozOssegepi-
IfS. Nagyon elpolirizaJt vilagban eliink,
ezek a kis nemzetreszek is meghasonlot.
tat az elm6lt evek polirikai kiizdelmei.
tol. lIyen erlelemben egyediilallo a ko.
let, meet feliilemelkedik ezen a esolati-

son, omit egy-egy ideolOgiai irinyultsag
jelent. Azt prezentilja,bogymilyensok-
szinu ez a kozOsseg, Cs milyen sokfCle
ember van, akiket nom lehet soba senki-

nek :egy kalap ala venni.
. Tervezik a folytat3st. FJkezdtik-e

mar az eliikesziiletekell
H- E.: Szeretnenk keziinkbe venni

vegre ell az elso konyvet. amely igen
reprezentativ kiadvany lesz: sliDes folok-
kaI,jo minosegii papiron jelenteri meg a
Logos nyomda (Tothfalu). RemClem,
bogy ludjuk magunkal tartani az erederi

elkepzelesiinkhoz, vagyisbogy ketevente
friss adatokkal es oj szemelyekkel jelen-
tetjiik meg a lexikont

How Eva Cs How Sandor

. Ha mindeD a tervek szeriot alakul,

akkor a hOup vegen megjelenik a Ki ki-
csoda 2004 koreleu lemon, Milyen
szempontok .",riot alakito\tak Id, bogy
kik azok, akik belekeriilnek a kolethe?

HOdi sandor. A Vajdasagi magyarkoz-
Clerilexikon nemikeppen hasonlit a ha.
gyomanyoskikiesodakhoz,de bizonyos
ertelemben a szaklexikonokhoz is. Te-
hat nemesaka munkassagot,a szakmai
teljesiunenyt, vagyegy-egysikereskarri-
ert esa dijakal tartottuk szemelott,ha.
nom a kozCleri szerepvallalaslis. Ami
szorvanyban,vagya vajdasagimagyarsag
helyzetet tekintveakar a kisebbvarosok.
ban estelepiilesekenegeszmasmegvila-
gitisba keml. Hiszenahol hianyoznakaz
iskolak, az intezmenyek, ott nom lehet
magaspoziciot belolteni, mort nines ri
lehetoseg,a tirsadalmi kozCletbenazon.
ban vallalhat valaki fontosszerepet,ami
mia\' megerdemli, bogy odafigyeljiink
ri. Ugy gondoltuk, ezvalamifClebaton.
tist jelenthet, bogy eedemesnagy telje-
siunenyekre torekedni, es nom hatal
forditani annat a kozossegnek,amely-
bol szarmazunk,es amelynek tagjai va-
grunt. Azt probaltuk folmemi, bogymi.
lyon tudaslokevel rendelkeziink. Mert
talan nom is vagyonkvalamennyientu.
datiban annak a kinesnek, ami a saja-
took.

. Dyen szempontbOl bianyp6tlo Id-

advany megjelenteresere vaDalkoztak, hi-

romszazezren vagyunk,estobb mint hat-
sm szemelyadatait tartalmazzaa kiad-
vany.Hasonlilottuk az erdClyi es a felvi-
deki Ki Idcsoda lexikonokhoz, es impo-
naI6 az a letszam,omit,sikemltossze-

.zedniink. A hagyomanyost61abban is
elter ez a Idadvany, bogy te~edelmeseb-
bek a IZocikkek, clog nagy teret biltos;-
tottunk az eletpaIyanak, a tudomanyos
munkibaaguakCsa tirsadalmi tevekeny-
segnek is. A nyUlfarknyi tijekoztalok he-
Iyett ill egy-masfel oldalas sz6cikkek sze-
repelnek. Ez hozzajarol ahhoz, bogy egy-
masrol bovebbinformaciokat kapjunk.

. Mi deriilt Id az adatok osszegezese-
tor?

H. E,:- AItalabanoromme! vettek az

embereka felkeeest,srivesentoltottekki
a kerdoivet, es esak nagyon kevesen vol-
tak alOk, akik nom.valaszoltaka feltett . GRUlK1001)11
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Szabadegyetemiidiilessel
Harkanyvarjaapeterreveieket,avajdasagiakat

--

Peterreve es Harkany testvertelepiile-

si kapesolata Idbontakoztatisanak kere-

teben a napokban kedves meghiv:is erke-

zett a Baranya megyei fiirdovarosbOl.

V~ak az erdekelt peterreveieket, de a

lobbi vajdasagiakat is a november l~ es

26-a kozott l)1egrendezendo szabadegye-
temre.

A__ho ',- ,..". (.I..I_Mo.

strategia temakort Cs06ri Sandor dol-
gozza reI. A Hatirokon anvelogazdasagi
projektumokr61 Palfi [SIVan beszCl.
Pozsgay Imre ertekezese a 2004. decem-
her 5-eCsa hatiro~ ttili magyar>iga Nem-
zed Konzultieiiis Evben dmet viseli.

Ai ogynevezett POdium-estek kerete-
ben a muveszek kozCleri szemelyisCgje-1..10,"-. "".,"I_mo' -,-, "m"


