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0 116val kaszabolt hatarok
A korzeti kozpontok folelhetik a minimalis tartalekokat - Az SZSZPhibas lepese Dr. H6di Sandor nyilatkoziklapunknak
I

Dr. Hodi Sandor, a VMDK alelnoke a korzetesftesrol
kiadott
rendelettel kapcsolatban es arra a
kerdesilnkre,
bogy mi a velemenye errol az intezkedesrol,
fOleg
az eszak-banati (kikindai) korzet
kialakitasarol,
a
kovetkezoket
mondta:
- Az igazsaghoz tartozik, bogy
en is a sajtobol ertesiiltem errol,
illetve el(Szoleg nehany szemelytal, akik valami uton-modon
tudomast szereztek rola. ltt egymas
kozijtt beszelgetve az a velemeny
alakult ki, es nekem, szemely szeTint az a velemenyem, bogy' ezzel
a sotet manoverrel voltakeppen az
etnikailag, kulturalisan es gazdasagilag is egyseges magyar tombot
szandekozzak [oldarabolni es ta-

berekben ti'>bbe-kevesbe kialakult
egy meggy6zodes, bogy a kozsegek
hatarai, teriiletei valamifele allandosagot kepviselnek. Jollehet ez az
alland6sag bennilnket, magyarokat
sertett, hiszen mar kon'ibban is eszszenlnek litja, bogy a polgarok referendumon f"Oglaljanak allast bizo- I lelheto volt, bogy bizQnyos magyarlakta telepiilesrendszert ugy csatolI tak a szerb tobbsegli telepiilesekbel, bogy a nemzetisegi arany minel rosszahb legyen a szamunkra.
Ennek ellenere az emberek elfogadtak ezeket a megoldasokat.
Most, bogy az emberek kozott
ijedseg es felelem lesz urra, amikor a javaik sa kulturajuk kerdesesse lesz, egy dolgot elertek:
ahogy t6bbe a koztarsasagok k()"zotti
hatarok
nem ervcnyesek,
ugy a kozsegek, telepiilesek hataraj sem ervenyesek cs ezeket a leI
galattomosabb szandekkal cs' a legalattomosabb
m6don hajlandok
egyesek m6dositani.
Ez nekiink
oriasi segitseg, mert felhaboritja
az emberek es a gatlasokat is feloldja. Nyilvan ha SOTkeriil arra,
bogy velemcnyt mondjanak arr61,
bogy milyen telepiilesrendszeren
Dr. H6di Sandor
belill szeretnenek dni, egeszen bizonyos, mas csoportosulasok, korzetek, autonomiak jonnek letre.
TIrOSkerdesekben, akkor elkepeszTehit ezt a kerdcst nem a VMDK
to, durva es drasztikus az a modvetette [01, ebben bennunket megsze!", amikor Belgradbanbizonyos
eloztek, de nekem meggyozodeatyafiak raneznek a terkepre, es
megprobaljak olloval igy l">sszeka- sem, bogy ez a kezdemcnyezes
nagyban
megkonnyiti
majdani
szabolni a dolgokat.
dolgunkat, amikor a teruleti poliA Szerbiai Szocialista Part szemtikai autonomia kerdeseben
kell
szogebol nezve is nagyon hibas lemajd donteni.
pesnek es javaslatnak erzem. EdP. P.
dig, az elmult evtizedekben az emtenek az ou elok megkerdezese nelkill.
Amikor a helyi autonomiakrol,
regiokrol beszelilnk, a VMDK meg
I a kisebb telepillesek eseteben is jog-
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lan mege16zni egy olyan terilleti,
politikai autonomiat,
am it a kisebbsegi kerdesek europai rendezese eloiranyoz. Sot benne van ebben harom mas mozzanat is.
Ezek a teriiletek nyilvan rendelkeznek meg egy minimalis tartalekkal, amit a kikindai, zombori stb.
korzeti kozpontok fc>lelhetnek, elszivhatnak. Nyilvanvaloan elorevetitik azokat a lehetseges valasztokorzeteket is, amelyek az ellenzek
es a VMDK befolyasit radikalisan
csokkentik. Ezek feHtetelezesek, de
i nelkuliik nagyon nehezen tudom
i elkepzelni, bogy vajon miert szilkseges ilyen durvan es drasztikusan
atszabni a terkepet, fOkepp akkor,
amikor Europaban, sem Kozep-,
sem Kelet-Europaban, sehol sem, a
volt Szovjetunio teriileten sem don-
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