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Tijbb mint konyvbemutat6

Eletbenm-aradni- legiiresterben
-

Dr. Hodi Sandor Legiires terben a tiz evi kiizdelem a delvideki magyarsagert, Tothfalu,
Logos grafikai muhely, 2001 reszletek a kisoroszi konyvbemutaton elhangzottakbOl

-

' HOd;Sandor a faIl/nk s:li/blte. Ps:;cholOgus. ludomanyos kulalo. lerapeUla. /orsadalomkrilikus. s:a- .
Uro. polilikl/s, a kisebbsigi lil
kivolO s:akirla;e,
NEMCSAK ludos. hanem akliv
ris:lVeva;e, eselekva ko:ileli
s:emilyisige a: ulobbi tiNi:enkil iv eseminyeinek. A: e:redvig u/olso'ivli:edinek a dokl/menlol6scira vcil/alko:o mMko. belekintisl kivon nyu;lani a
dilvidiki magyarsog nem:eli
ones:nl/!Iisinek. es /cirsadalmi
s:erve:adesenek folvama/oba.
Ti: evi kli:delem a delvideki
magyarsoger/. valaminl a fedOlap - tlelben maradni (S:anko
Lu/: lIona) kipe is ko:/i. hogy
meg kel/ maradnunk, hogy az
e:erives mlil/. a falu luils:ci:
eves mull;a valamire, a megmaradosra inl es kolele:. A s:eno
s:avaival elve. ) 989 ok/oberelal
2000 mci;usa ko:1i idas:ak dokomemcil6sci/ s:olgci/;a a kale':

D

-

~

A dilvideki magyarscig ons:erve:Odesenek fo/rama/a. a nem- :ell ones:meh!s, a kisebbsegi
lell/nk gyolrell1leil. gond;ail nlll101;0be - mondta bevezetojcben
hatalmon luli kisebbsegi szerveSztanics Ferene a konyvbemutalonzelek k6z6s csucsszervet, bogy
napirendre kerDljon a mi OgyH6D1 SANDOR a kisebbscgi
10thez IUzOdogondolatait. vole- - Onk cs vegre rendezOdjon ez a
kerdes. de az egesz elbukott.
mOoYot.611asponlj6tfejlene ki a
Nem rajtuqk, nem miattunk.
k6tel~a~!,:
"
hanem olyal1 pesti f~leimek es
-EZTA kOayvetazzal az igcnyagg6lyok miatt, amelyek Gem
nyel Irtam. bogy tlz ovre visslOvoltak helyenvaloak, amelyek
tekinlve lassuk, milyen lanuls6meghiusltoltAk azt. bogy a kigol< kin6lkoznak, hol mil ronlottunk cl. mil mulO5ztottunk cl.
sebbsc!gi aulonomia Ogye napirendre kerOlj6n Ebben az autoIgaz6n mellekfogas. rossz donnomia-koncepcioban Gem volt
les es helyzetmeglleles Gem nagran voll Hogy gyengek os bi- . semmi, ami a t6bbsc!gi nepre
nozve sert6 vagy banto, vagy
zonytalanok voltunk. az ink6bb
a mulO5ztas. Azl szerellcm volmegkisebbitelle volna jogail,
ami jogtalan volt vagy serelna. 'bogy amikor djon a cselekmes. A mi magyar belso betegvos pillanala. merjunk. ludjunk
segOnk6n bukott meg, awn a
clni a lehet6scgekkel. Vil6gosan
gyavasagon es gyamoltalansal6ttuk, bogy a nyolevanas-kilenevenes evekben fordul a
Son, amely awk reszerol nyi!vanolt meg, akik a mull embeszel. uj id6k jonnek. v61tozik a
rekent ott maradtak a hatalmi
tOrtenelem. helyzetOnkon is valtoztatni
lehetne.
ElkezdtOk
poziciokon. Azokat Gem erdekelle sem a mi sorsunk, sem a
megszervezni a polilikai ermagyar nep sorsa. RendkivO!
dekkepviseleteket. amelyek kokeserves ez az egesz rendszersobb. sajnos pArttacsontosodlak
vallAsi folyamat. Err61 is sz61 ez
cs kiloptek a tomegmozgalom
kerelcb61. folelharcokkA sia k6nyv, bogy mennyi buiaato,
kelepce vArtes talan vArrank, es
lanyultak. Kcsobb lelrchoztuk a
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mekkora !\ral fizettOnk ezert az
iskolatrt.
AKI HATALOMRA kerOl, az
bebelonozza magat. Gem mozdui tov6bb. Ez egy vegtelenO!
,~~h~z,f!',lyamat, ~e nelll re!1'eilytelen.,A leny~ge a<:,bogy
ha lelkOleteben, szellemeben,

er-zesvilagaban, mentalitasaban
eros a nep, er(jsek az emberek, a
fain vagy kozOsstg, az rendklvDl sok mindent tule!.
EN NEM politikuskOot kezdtern, egy kiter6 volt, bogy belesodrodtunk mindannyian a politikaba. Kenyeret keres6 foglalkozasom a lolektan, a pszichologia. Sajnos az a vesztly fenyeget bennDnket, bogy a magyarsag depresszioba, mely letargiaba esik. Onpusztlt6va valik, kilatastalannak erz; j6v6jet.
Meg mindig sokkal borUsabban
lteljUk meg mi a saj6t lehetosegeinke!, jovonkel. eselyeinket,
mint amilyenek azok valojaban.
Ezellen kellene kOzdenilnk,esezt
kellene magunkban legyozni.
A JOV6 azoke, akiknek a
legtObb eszOk van, es ha Gem
hagyjuk bogy a nyersanyagok, a
technologiak utan az eszOnkt61
es a lelkOnktol is megfosslOnak
bennunket, akkor a magyarsagoak j6 eselye van a j6v6vel
szemben. A gyengesegDnk abban van, bogy egyedDl csodakra
vagyunk kepesek, koz6sen semmire! A mi onszervezodesOnk,
a szervezettsegOnk, a kozossegi
erdek megfogalmazasa es kopviselele greaSe. Ha megtanuljuk, bogy egyUtt. a Sl!j6t ugyOnkben, erdekOnkben cselekedjOnk, akkor miOok a jov6.
A POLITlKAI marketing teren
is van tanulnival(mk: ,Bzelmult

vaIO5zt6sok,
soran , sz6velsc!get
ko!ottOnk akoaUcioval,

de en-

Hitelet

lmatalalkozok
Torok

T

or6ktopo,ya az 1800-05
evek elejen keletkezett a
Karacsonyi grOfok birtokan, Kikind616117 kilometernyire, Torokbecset61 (Novi Be~j) pediS 30 kilometerre. Kezdelben kis tanyavil6gkent letezen. A jelenesek idejen mindossze 600 lakosa lehetett.
AZ 1850-ES evek elejen, a mai
lempl"m helyen, a lakossag
imahalOt epiten, amelyet egyben iskolanak is hO5zn6ltak.
1854 VEGEN azahlrterjedtel,
bogy ebben az imahAzban a
Boldogs6gos Szuz kepe jelent

meg. (S6ti Janos SJ: Tor6ktopolyai kegyhely).
A . JELENLEGI
templom
1999-ben Onnepelte 100 eves
jubileumAt. PuspOksegOnk terGleten ez az egyeUen MArias
kegyhely- Valamikor t6bb ezer
lOrAndok is megfordult ezen a
szent helyen. Erdemes megemUteni, bogy Banat es B6cska
Szuzanya-lisztel6 hlvei 1994.
mains IS-e ota havonta, rendszeresen talalkoznak az imatalalkoz6kon (conakulumokon).
MA IS TOBB sz6z hlv6 1610gatja itt a Szuzanyat havi talal-

