Szakadas a.VMDX
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Dr. HOdi sandor nyilatkozata
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CAaaerv
negym IWltaegyeteaer61hlIeno eladmoIni a
tioztUjlt6 I!rtebzleten, de njon Idnek tartozik feIel6ueggd a pe...
iigyeke. 6_'
rilIal6 vezet6.egi _mely: a VMDK-nak, ngy _bait
..
alaplMnynlmak, tObbn,m: _Iw
-Imal<,
abonnan je1ent6o anyagl ".
mop"" oUrmaaik. VajOBa VMDK aaja. beUtiaa -riD. rendelbabet aid.
ogl!szlt6 adomaoyokkal, ngy kiztr61ag dleakOzkent ha.ozntIhaIja &I.) A
mlirciua 27.on ...,deko. tiutUjlt6 lW.gyllle. 016ke..wetei ken:tl!ben es6caosodik a vita. Vajon a tUzt6jU6 ertekezlotook 10"'0 annyi oreje, hogy t6ltegye
magi' ezeken a problemtkon, . meger6sOdvokoriilj6n Id, ngy pedJg saakadUra, ...melyeserekre, .
1.. ogl!sznjdastgi magyaratg iOribbi megoatialirakoriil.or?
ut6bbi id6ben <gyre inUbb ~t
funkcion:llt.
A p~jellcg
or6s6de.evel
nem tudtak megotd6dni, 56t toribb melyiiltek a
magyars~g meglev6 intezmenyei, szervezetei e. a VMDK kazOtti fesziiltsCgek.
Mint .bogy sUlyos oDentetek meriiltek
eel a VMDK es a vajdasagi magyanag
ma. amzervez6de.;
formii kazOtt i3. Az
eln6ksCg egyes tasiai szcrini ugyanis
mindawk a szcrvezetek, amelyek kazvetve vagy kOzvedeniil a VMDK t1mogau.~val
jattek letre, a VMDK-nak
vanDal< allirendelve. A VMDK elnaksCge ankCnyesen beleswlbat
dolgaikha,
~tarna~h~kesu~Wret,~ilinmta~
hat veliik, kisajatltha\ja anyagijavaikat.
menesztheti vezet6sCgiikct, Cclfiiggesztheti tevekenysCgiiket e. Igy to~.
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"SE NEM DEMOKRATIKUS,
NEM KOZOSStG"
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Dr. H6cliStndor

Mi osztotta mcg a VMDK vezet6....
g<t? Vannak elter6 platform ok, vagy
. I csak a politikai lepesek meglteles<ben
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kiizgy1lUoeo16u oly... hely... iIlt 016,hogy IWnnyonmo~rtA!nhet: a n.Jda.
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-

ha

van
mar
val6ban
szakadas
- .a c<:1vagy
.. oszkaz. idezte el61 Melyik elkepzele.
szimlthat
nagyobb t1mopwra.
magrann: milyenek..
eroviszonyok a vezet6segben, a TanAcsbanl Van-c valamilyen viss,..jelzCs a helyi vezetOsegek161.a tags~gt611 Egy:lltal~n tudnak-c ro.
lal Van-c «ag:llas az anyaormgb61?
Mert ott a vezet6segben
tudnak r6la.
Miert emlegetik a penzagyeketl
Utezik-c alku a MiIOicvit-rc7.Simmell
S
mindennek milyen kimenetelo vlirhat61
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romisszumot, 6rsegv:lltaSt a VMDK
e\en, vagy a szervezet (a politikai sk:llto
is elhelyezhet6) p~okra szakadas~tl
Mindez egy szelesebb".ovegkarnyezetbe is elhelyzehet61 A magyar politikai
szlnteren indul6 Mbon10l6csaw-ozasakentl De meg ezen tUl is szeleslthot6
, I lennel Ziporozbatnal< a kerde.ek, miutan - .. els6 kezb61val6 CrlesiilesheIyett- kiilanfele variici6k jelentek meg
i~;~~~-l~ D~IWodi~::':~~':'~~~~:
egyik alelnakenek
- akit .. egyik

vezet

.taboriit6nek"
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kfrdest, hogyan I1ga6a tOresta VMDK
vezet6sCgCben,miben l1\ja .. okokat:
mi tOrtCnika VMDK-ban,es mi I... tov~bbl Az al~bial<han az ave a sw.
SORSFONTOSSAGU
KOZGYULEs
Marciw

27.e val6sz£nUleg

sorsfoe-
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hozatal el6ke.zltCsCne::J::aret.
IGer6szakolt
testiileti doni
1 pr6b:lljft
uenteolteni
esoportCrdcitiket,
ameIyek nagy veszeiyt jelentenek a KazOsseg« nezve. Ennel is nagyobb gondot
jelent az, bogy AgoBton Andris 0 csoport elfn elerkezettnek
Iatja .. id6t a
hatalommal val6 egyezkedC&re, 56t kiegyezesee, ami veszelybe BOdorja a vajdas~gi magyars1g
auton6miatOeekveset.
Sajnos az a helyzet, bogy a VMDK
mar csak a neveben awnos 6nma~val.
Se nom <jemokratikw, se nom kazOsseg
tabbe. Atalakult plirtta, kommunista
p~ctta, akacatunk ellenfee, wnte <szeevedeniil. 'Hi3sziik azt, bogy nem'Vegeevenyesen.
I

ugyanis negy ev utan a VMDK tisztujlt6
kazgydlesere. A tisztujlt6 kazgyiile. umenetele,
az uj vczetOseg asszetetele
mindeD biwnnyal meghataroz,..,
bogy
milyen ir~nyt vesz a VMDK politikai.,culala, es bogy milyen tavlatot k!n:ll reI
a vajdas~gi magyarsag silin~ra. Ezen a
kazgy6lesen ugyani3, "..1mos ma. al<tu~Iis pmblCma megoldasa mellett, mindenekel6tt ~tgondolasra e. megv:llaszolasca var a kerdcs: a szok p~rtuskodas

;~~j~tV~~~~fS6 ':',~~~:~e"~,~~
nagyobb eselyt nyUjt a megmaradasca.
K.ET KONCEPCl6
A VMDK-n beliil a kCt koncepci6 cs!riU m~e ke7.(lett61 fogva me.gvoltak. Voltak, akik - mindenekel6tt ~oston Andras - usebbsegi eselyeinket .llet6en egy
magyar part letrehoz:is~oz
f.iztek nagyobb

remenyeker,

m:isok

- kaztiikj6-

magam i3 - in~bb a magyars~g megszervezeset
e. talpra:lllas~t
tartottuk
fontosabbnak.
Vegiil i3 kompmmisszum~s meRoldas sziiletett' a VMDK er-

SE

A p~oskodas
sok mindeD mast is
fe!sunro vetett. A VMDK-n beliili tObbfele eszmei iri.nyaat kazOtt jelent6s
hangsolyeltolOd:is
rov~kezett
bc. A
p~mlegessCg
mIir a mUlte, melynek
kav~keztCben
veszelybe keriilt az a
kompromisszum,
amely az auton6miiert val6 kiizdelem erdekCben asszetartott benniinket. A rendszerv:llw
folyamatanak Icla.ssul:isa Kazep- e. Kel~Eur6p~ban, a baloldali visszarendez6de. iU6zi6ja Magyaronzagon,
a mmmunista hatalom megszilarduIba
Szcrbiiban sokakat fel~toritott.
akik eddig
a paruemlegesseg
magOtt megh6ztak
magokat.
A VMDK vezetesen beliili baloldali
frakci6 reszer611eplczet\eniil
megjelcnt
a hatalom kisaj~tlu.a e. a mazkentgondolkod6kkal ~
leszimol:isra iri.n~
tOrches.
M6dszerben
nem v:llogatva,
v~kodassal,
ngalomhadjarattal
pro.
b:lljtk felre:lllftani ~tikai
ellenfeleiketo A szervezeti munka er6s!tese, jay!.
wa, demokratiz:llasa
helyett a frakci6
ma~hoz ragadta az info~ci6kazvetlIfs, a kapcsolattarW,
a politikai dantes-

EGYMAsRA
uszf1NK
UTALVA EZUTAN IS
Hissziik azt, bogy a kazgyUlesen a
dolgok a helyUkce keriilnek. Hogy a
VMDK ujra nyitott, demokcatikus
koz&segge fog v:llni, amely howj:irul
a
vajdasagi magyarsag megmaradAs~oz
e. kaz&segge
szervezOde.eher,
amelyon beliil mindenki megtal:llja helyct a
"..1m~ra legmegfelel6bb "..«pkarben.
Kariilattiink
egym:isra acsarg6 nepek ~lInak szemben egymassal. A veszely asszehozott es asszetartott
benniinket. Egymasra lesziink utaiva erutan is. A kiils6 veszelyeztetettsCg eDenere awnhan foglalkoznunk
kell bels6
bajainkkal. Minthogy a magyar kisebbsegek szerves eeszei a magyar nemzetnek, nom meDekes, bogy hogyan birk6zunk mcg ezekkel a gondokltal, hi"..n'
a m~rcittsi tiszt6jft6 kazgy61esiinkan lenyegeben veve ugranaz a kerdes v:it eldantesee, ami m~jusban a magyarotS7..1gi v:llas'.u.okon,
baJra,jobbra,
vagy elOce.
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