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, A kozeljov6ben Szerbiaban, illetve Vajd~~gban is
Ietrehozzak azMVSZ orszagos tamksat cs megnyitjak

helyi irodajat - Interju dr. H6di Stindorral,a
. Magyarok Vilagszovetsege elnoksegi qLgjeiv_al

. Tudo- kellenetet6
mas~ su- ala hoz-
rint On is ..nunk. Hadd
reszt vett a utaljak itt
Magyarok peldaul a
VilagszOvet nemzetkozi
sese 1993. kepviseletre
aprilis 17-ei a kollektl~
e1noksegi, it- jogokra, a
letve a vasu- ldsebbsegi
napi vaIaszt- ' auton6rnlak
manyi we- Ta.
sen.'Mityen . Sz6
kerdesek volt a delvi-
szerepeltek deki ma-
napirenden gyarsag
a Yiliig ma- megser'tes
gyarsaga e er61 is
rangostesm- - Igen.
letenek os%- Elh~ngzott
szejovetelen? egy Javaslat"

.. - A. sza- bogy..a va-
"!os naf)l~e',1,-, lasztrnany ,
di pone kozill tegyen koz-
benniin~et . ze egy feUd-
az MVSZ 10- vast a delvi-
deratlv regi- deki rna-
omilis atszer- gyarsag ca-
vezesenek mogatasara,
kerdese, a mire en a
Karpat-med korabbi ~e-
enceben el6 serii cipasz-
magyar ki- taIataim
5ebb5egek alapjan, ta-
help.ete, va- lan Slokat-
lamint a del- laD sz6ki-
videki ma- mondassal,
gyarsag ca- . hangot ad-
rnogacasara vonatkoz6 javaslat erin- cam a&~lyairnnak. Elrnond~m, bogy
tett els6sorban. . . a lelkllsmeretet ~egnyuKtat6 ujabb

- Az M~SZ Karpat-medencel, illet- segelyfelhfvasra nmes szitksege a Ieee-
ve Nyugau Tanacsanak, valamint az ben veszelyeztetett,. fTlenekillesre
Or57.agostanacsok es az orszagos tan a- kenyszerltett, rendkfviU nehez szocia-
c50k irodainak szervez6desevel kezde- lis helyzetbe sodort vajdasagt rnagyar-
let vette egy decentralizaci6s folyamat sagnak. Egy eve nyitva ~J a Delvideki
a Vi~gszovetsegben, amit esak udv~ Magyarsagert Alapftvany foly6szamla-
zOlrulehet. la, ors7.a~-vilag S7.arnara kO7.zetettuk

- I<:nnekszellemeben a koze1jov6- segelyker6 telh{vasunkat, mindhiaba.
bc:n Szerbiaban, illetve Vajdasagoan is j6tekonysagi hangversenye1c.et Ten.
letre fogjuk holm az MVSZ orsza~os ceztek erdeki.inkb~n, egy fillert sem
tanacsat cs megnyiguk he1yi irodajat. lattunk bel6le. A vaIasztplany 199~.
A sand esupan az, llOgy ennek a ra- november 29-i iileseri e!fogadta a Del-
gyog6 koncepci6nak egyel6re. n

,

ines videki Magyarsagert Alapttvany celjait
lJIegnyugtat6 ~yagi fedezete. f\ ~aiJ. ,~~'teIjes tamogatasar61 blZwsftottben-
garn-reszer61 nem'ratom peldaUl Usz- niinlCet. A 92/5. szam~ hatarozat
tan, ho~ az MVSZ vajdasagi irodaja azonban egyel6re ugy nez ki, h\Jgy
megnyitasanak es miikodteeesenek a frott malaszt marad, semmi sem lett
koltsc&eit ki anna, es bogy a tamoga- az {geretekb6L '

tts mertcket61 fiigg6en ez az irooa - Mindez nern jelent! azt, bogy ,

mit. villalna magara. Vajdasagba I}em erkezik semmine-.
. A beszamol6k alapjan milyen- mu segely. Erkezik, csalt nem egy

nek Iatja a magyarsag helyzetc~t a esetben - ki tudja: szandekosan vagy
Karpat-medenceben es a nagyvilag- veletlenill- rossz dmre megy. Nem-
ban? ' ritkan epp azoknak, akik pem villal-

- Cso6ri Sandor, az MVSZ elnoke nak reszt a megmaradasuJlkert foly6
a valasztmanyi iiles bevezet6jcben a harcbap..
magyarsag lelki egyesfeesenek sziikse- . Ugy em, bogy a vajdasagi ma-
gesseger61 beszelt. A magyarsag lelki gyarsag erdekeiert; kollektiv jogaiert
egyesleeseben laga a szetsz6rt, Mohaes kiaI16 Bzervezetek es egyeqek sorsUk.
6ta megtort magyarsag megfijuIasa- ra Vanl1akhagyva?
nak lehet6seget.Ezt a ~ndolatot az - Ez majd elvalik. Minden att61
MVSZ-ben 5Okanrnasok ISvalIjak. fiigg, bogy alakulnak majd az erde-

- J6rnagarn, aki pszichol6gi1s va-- kek - 6s er6viszonyok, reszben a rna-
gyok, ezt az alapaIlast ldsse irraciona- gyarsagon beliil, reszben nemzetkozi
lisnak tartorn. Azt gondolom, ho~ szfnteren, s ho?!. !JIive fajulnak majdsokkal inkabb kozos erdekeink fellS- itt a veres ballCanl esemenyek - hal-
mere~en, egyeztetesen es kepviseleten lottuk dr. H6di Sandort6l, a Magya-
mulnak a dolgok. S ez nern epp er6s roll Vilagszovetsegenek elnoksegi
oldaJunk. 'EbJ)61kifoly6lag eJegge te- tagjat61.
tovak, szetsz6rtak es cselekv6k6pteJe- , , PERTICS Peter
nek vagyunlt. Holott fontos dolgokat '


