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Adan is le1rehozz3ka VMDK Polgari Demokratikus
Szarnyat Beszelgetesdr. H6di sandorral
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Dui meg a VMDK PolgUi Demokratikus SdrDyDak megaJaJdtUa iriDt.
Mivd magyarizhaa6 ez az &deJd6cUs
es kik a tagjai a kezdemeuyem bizous4gDak?- ~rdeztQk dr. H6di ~ort61, a VMDK adai koned szervezetb.
nek eln()~l.
- A VMDK zental k6zgyaleset k6vet6en a VMDK adai ragsaga soclban
rendkfviil nagy volt a csal6d~.
Az
e~rek
~dektelenne WItak a toWbbi munka it3nt, es nyfltan ~c:gmond~,hogy
nem ~
tag)a1maradm.egy
olyan baloldali
parua.L szcrvez6"
.L
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VMDK -ua-..,
am yne;-..VezeLCse
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nem - ':lau.uu:1eWenaz alap Vo;1.U
emberi nonI1ftat. A zcntai k6zgydlest
.I megel6z6, majd az an kovet6, 5Z1lnni

g&ea a VMDK eddigi korzeti vezet6.
Kg&.ek a tagjai, de ftDI18k kOztiik
olyau Uj VMDK- tagok is, akik ipp a
tObbsz6Ia:P1Udg~a meg6juIU rem6uyebeu I.tek
be . VMDK-ba. Mi
most a teeDd6?
-1994. jiiniw Ijen Adan kezdemenyez6 bizottsc\g alakult a VMDK
polgmi Demokratikus Szarnya adai
ST..eIVezerenekletreho~
Ez a k6vetkez6 sz.andeknyiJatkozatot fogalmazta meg:
- A kezdemenyez6 bizott.s~..az adai
LL"'l tOmorltenl 19yek6~-g L...orcuu
poI ...&...~
. -'---1.-.L:L
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a m1Dwu.u~
a va]<la-

o]yan nyugtalaIWgot. megoszlUtes
biza1ma~
kelt.ettek a va~gi
magyar~g koreben bogy Ma, ha
rendlcfviili ~bt
fm3nak Id az
orszagban, az bizonpra kataszt:r6faval
vegz6dne a VMDK szamara. Satan
ugy erzik, bogy a VMDK-n beliili modlis v~g sUlyosabb problema, mint

zetJ.lden~uk
meg6rzeseert; a polgari demo~rt
es a piacgazdasjigl:rt;
a keresztCny errekek meg6rzeseert; a
csaIad.vedelmel:rt; a s~
biztonsji.
gert; a nemzeti egyenjogUs~ert es a
mU nepekkel val6 bekes egynW mellett elesert.
A VMDK alapvet6 c8lcitazeseinek

a felszfnre keri1lt politikai ellentmon-

a ~

cl3sok. Ez utObbiak ugyanis t.ermeszct.esvelejjir6i minderi pluralista ~sadalomnak, az a m6dszer es hangvetel viszont, amit a VMDKjelenJegi vezetese megenged mag;1nak. idegen
azokt6l a kereszt6Iy elvekt61 es eur6pai normfttOI. ~t ~ vaj~gi
magya~ wbbsege sajjiganak vall Az elIensegki:pben val6 gondolkodU, a
bdnbakke:eses, a b05ZOrUn~d?zes,
a koncepa6s pack, a kozpontt direktfvft kora 1c:jjirt.~
ezen az
alapon a vaj~
magyar~got nem
lehet megnyerni,politikai-kozeIeti sze..
rep~
A ~
lemorzsol6dji.
k ~_t
bel . L.-k -.

tjisa - mellett WllaIjuk a harwt a va}
c:laUgimagyars~ meglevOmdvel6desi. oktat;jisi, tudomanyos es egyeb int&menyei meg6rzesecrt, anyagi helyzeten,ekjavf~ert
es tmadalmi helyzetenek rendez&e&t. Az egysz6lamu~es 1dzar61agomg helyett azonban,
ami sajjiros m6don jellemz6ve WIt it
VMDK-ra, hfvei vagyunk az eszmei
tl>bbszfm'isegnek es tObbsz6lamUsjigoak mind a koz8etben mind pedig a
poIitikai ki1zdelemben. '
A VMDK PoIgari Demokratikw
Szam.yjinak mU alakul6
heIyi
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megval6sf~ert;
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az auton6mia

a nem-

megval6sf-

sa, a
yt Cl> orzeU 5zeIVezete IQmorzsol6dasa ezt elegge meggy6z6en
pl:ld,jizza.

ininyzatokkal,

-A VMDK egmaradttagjaikoziil
5Okanugy }jig:, bogy a VMDK demokratizaMsanBkiUnincslehet6sega
szcrvezet megU~
Ezert erzik

magyar~g poIitikaierdekkepviseletinek feIfiissftesehez,jitszeiVezesehez
es
megerOsfresehez..
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sziikseget annak, bOgy elfogadva a Szarnya nyttva jill mmdazok el6tt, akik
VMDK alapvet6 politikai c81dt11zeseit elfogadpk celld:~t
es csatlakozni
letrehozzak a VMDK nyitottabb to- kfvannak tOrelcveseihez. A kezdemeleransabb szarn~, amely nem::sak nyez6 bizotoog megkezdi a helyi szer.,.
hanem alapvet6
vezet alakul6 gydlesenek eI61t&2illet.emegtdri a ~
11 fonto~
is ta$ a polgarok aka- it. A kozgydles id6pong~~1 es t?Wbbi
raw. Alulr61 wrtl:n6 epftkezes, val6s tevekenyseger61 ertesft.em fog)uk az
; I onszervez6d& es a renyleges erdekek
erdekl6d6ket -, kOwlt.evelilnk t.egnap
figyeIembe
vetele
nelkiil
ugyanis
M, H6di &ndor, a VMDK adai kOr'

-

e'0Ob-utObbmindeDmozgalomkiful-

! lad, minden szervezet &SZeoqilik.

zed 5zeIVezetenekelnoke, a VMDK

Polgari Demokratikw Szamya kezde-
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. A VMDKPoIgirl Demokratikus menyez6bizottsc\ganaktaRia.
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