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Tavlatvesztesunk megelozese

Dr. Hodi Sandor, a VMDK alelnoke nyilatkozik a vajdasagi magyarok
erdekvedelmi szervezetenek programjarol, a megmaradasrol, sajat ugyeink
onallo igazgatasarol

. Kozelednek a vaIaszUlsok, ha- sag nemzetisegi osszetetelenek erozepette nepessegiink elvesztette elemarosanaz
urnak eM jarulunk.
teros fiatalsagat, szakertelmiseget,
szakos megvaItoztatasa, a magyarMindenki a lelkiismeretere
halltavlatvesztesiinkon, elbizonytalanosag teleptilesrendszerenek
tudatos
gatva voksol majd. Szerbiiiban me- fellazitasa. A mas mentalitassal, mas
dasunkon, szellemi es anyagi javamunkaszokasokkal rendelkezo, mas ink megmentesen esak ugy lehelyik az a politikai eM, amelynek
erdeke szavatolni a kisebbsegi jotulajdonat nem tisztelo hatalomvatiink urra, ha vegre a !llagunk elegokat?
gy6 nepesoportok betelepitesevel a tet elheuiik es ha nemesak nehany
- Jelenleg a koztarsasagban tarsadalmilag hatterbe szoritott ma- egyen, de a magyarsag egesze szanines szamottevo politikai ero,
mara lehetoseg nyilik a tarsadalmi
gyarsagot beolvadasra vagy elvanamely esakugyan erdekelt lenne a dorlasra kenyszeritettek. A magyarfelemelkedeshez. Ezt a lehetoseget
kisebbsegijogok szavatolasaban. Ne s~g urbanizaci6s fellazitasa ma is esak a magyar auton6mia biztositengedjiik, bogy megtevesszen benhaua. Autoll;6mia nelkiil semmilyen
folytat6dik, es ez a folyamat konyniinket a nemely szerb partaltal ki- /nyen megpeesetelheti sorsunkat. A eselyiink siDes a f6Id~k, gyarak
latiisba helyezett kisebbsegvedelmi
megtartasara
vagy felvasarlasara,
magyarok lakta' osszefiiggo teriileha a tonkremeno aIlami szektor kapolitika. Csak a hiszekeny magyatek tovabbi mesterseges felszabdalasa, az eroszakos kolonizaci6 es a tel- pacitiisai dobra keriilnek m<yd,
rok szavazataira van sziiksegiik,
nyelviink, kulturank, intezmenyejes asszimilaci6 esak a specialis sta- Inert most a hatalom hallgat6lagos
ink azonban uuukban aIlnak. Ha, a tus megszerzesevel, a magyar autOe beleegyezesevel
haborus uszit6k,
VMDK-ra szavazunk, a vajdasagi
n6mia kivivasaval aIHthat6 meg. A hareteri rabl6k, egysz6val az alvilag
magyarsag megmaradasara
szava- naeionalista tebolyba siillyedo Szer-' kezeben osszpontosul a toke. Ha a
zunk. A VMDK auton6mia-koneepmagyarsag idejeben es szervezetten
biaban is olykor megfogalmaz6dci6ja megoldast kinaI valamennyiflak a demokraciara, a polgarok es gondoskodik megfelelo alapitmalink szamara. J61 gondoljuk hat nepek szabad allamara vonatkoz6
nyok letrehozasar61, a sziikseges
meg, bogy december 20-an kiTe ad- vagyak. Ne ringassuk magunkat il- penziigyi hatter es kolcsonok biztojuk le voksunkat!
luzi6kban. Ott, ahol semmifele ha- sitasar61, javainkat megtarthauuk.
,
. Mitjelenteneesmitbiztosfta- gyomanya nines a demokraeianak,
. A VMDKhozziijiirulhat-e
a
na a kiilonleges status az itt el6 ahol a hatalom mindeD jogot kerterseg stabiliziici6jahoz es az eurnmagyarsiig szamiira?
pai integriici6hoz?
desesse tehet, a gazdasagi verseny- Szerbianak rank kell biznia,
- A vajdasagi magyarsag, ami6ta bol es a hatalomb61 kiszoritott es
kisebbsegi sorsba keriilt, nelkiilozi
legjobb esetben is esak megturt le- bogy tOrvenyes keretek kozott maelteto gazdasagi es fogyaszt6i bazi- nyek lehetiink. Nekiink magunkgunk donthessiink
arr61, milyen
sat. A tisztessegtelen elvonasok es 'nak kell nemzetkozi segedlettel a statust kivanunk magunknak ebbeD
atomlesztesekidoszaka,
sajnos, ko- sziikseges jogi keretet letrehoznunk
a maradek orszagban. A halad6 eurantsem er veget a vaIasztasokkal.
a tisztesseges emberi elethez, a r6pai hagyomanyok:kal es a Mgai
Mindaddig, amig egy masok aItal nemzeti megmaradashoz, a gazda- J ugoszlavia-ertekezlet
javaslataival
elkepzeIt es ellenorzott felepftmeny
sagi versenyhez es ennek m6dja a osszhangban mi az auton6miaban
teTher I,;enyszeriiliink viselni, to- vajdasagi magyarsag auton6miajalauuk a megoldast. Az altalunk javabbra is masok fogjak elvezni flak megteremtese.
vasolt onkormanyzati formak intezSzerbia
munkank gyiimolcset. Ahhoz, bogy
. Milyen eselyek vannak a szel- menyei hozzajarulnanak
demokratizaI6dasahoz,
a nemzeti
a helyzet megvaltozzon, azatomlemi ,es anyagi javaink megmenteellentetek feloldasahoz, a terseg staleszteseknek
merteket
szabjunk,
sere? A magyarok auton6miiija
gazdasagi es politikai ona1l6sagra - mennyiben segftene ezt el6?
bilizaI6dasahoz es az eur6pai integauton6miara
van
sziiksegiink.
- Tekintettelkorabbiesleg6jabb raei6hoz.
m.
Hosszu evtizedek 6ta folyik Vajda- megpr6baltatasainkra, amelyek ko,
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