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HÍREK
Lapunk szerkesztősége 1990. november 13-án a Rátkai Márton Klubban több más
szervezettel közösen irodalmi estet rendezett Tóth László „Hát így élünk” avagy „Az idő
hallgatása” című szlovákiai magyar lírai összeállítását Gecse Jolán adta elő. Az előadást
követően Tóth László Kulcsár Ferenccel és Bettes Istvánnal beszélgetett a szlovákiai magyar
költészet múltjáról, jelenéről.
A Tóth László által szerkesztett és a Regio-könyvek első kőteleként megjelent „Szélén az
országútnak” című szlovákiai magyar költészeti antológiától a pozsonyi Hét 1990. 45.
számában Dusza István A kisebbségi lélek vers-regénye címmel írt méltatást. Ugyanerről a
könyvről a Magyar Nemzet 1990. december 18-i száma közöl ismertetést.
1990. december l-én Vágsellyén Tóth Lajos tudományos tanácskozást szervezett a
szlovákiai magyar politikai kultúra aktuális gondjairól. Szerkesztőségünket Tóth László és
Molnár Imre képviselte.
1990. december 7–8-án az Illyés Gyula Alapítvány támogatásával a Magyarságkutató
Intézettel közösen A kisebbségek jogi képviselete és önkormányzata címmel tudományos
tanácskozást rendeztünk a szomszéd országi magyar kisebbségi szervezetek képviselőinek
részvételével. A tanácskozást Entz Géza államtitkár nyitotta meg és Juhász Gyula
akadémikus vezette. Vitaindító előadást Herczegh Géza akadémikus és Lőrincz Lajos
professzor tartott. A kétnapos tanácskozáson elhangzott előadásokból mostani és következő
számunkban adunk közre válogatást.
Az 1991. január 11–13-án Dunaszerdahelyen megrendezett Liberalizmus és kollektív
jogok című konferencián szerkesztőségünket Molnár Imre képviselte.
Az 1991. február 9–11-én Budapesten a Széchenyi István Szakkollégium által
Nacionalizmus-nemzetállam-demokrácia. A magyar és a román nacionalizmus a 20.
században címmel tanácskozást rendezett. Ennek anyagait a Regio-könyvek sorozatában
előreláthatóan ez év júniusában vehetik kézbe olvasóink.
Február 20-án a budapesti Széchenyi Casino rendezésében Megmaradásunk esélyei
címmel vitaestet rendeztek a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség jogi, politikai, kulturális
helyzetéről Szabó Rezsó, Bajnok István, András Károly és Püspöki Nagy Péter részvételével.
Szerkesztőségűnket a vitában Szarka László képviselte.
A Párbeszéd Alapítvány 1990. decemberi és 1991. januári kuratóriumi ülésein az alábbi
támogatásokról döntöttek: a pozsonyi Magyar Tanszék egy végzős hallgatója részére két hét
budapesti ösztöndíj 5000 forint értékben, a brünni Masaryk Egyetem egy végzős hallgatója
részére kéthetes budapesti ösztöndíj 5000 forint értékben; Németh István irodalomtörténész
részére A cseh irodalom magyar nyelvű bibliográfiája 1970-1990 című kötet befejezéséhez
kéthónapos ösztöndíj összesen 20.000 forint értékben.
Az MTA-Soros Alapítvány és a Párbeszéd Alapítvány támogatásával a Hungaro–
Bohemico–Slovaca sorozat 4. köteteként megjelent Popély Gyula: Népfogyatkozás. A
csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében 1918-1945. című munkája. A könyv
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díjtalan postai szállítással megrendelhető szerkesztőségünk címén. Ára 150 Ft, illetve 10
USA dollár.
SEGÍTŐ JOBB Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány
DEKLARÁCIÓ
Közép-Kelet-Európa véres és bársonyforradalmai után világossá váltak a diktatórikus
rendszerek ember ellen elkövetett bűnei. A szellemi és fizikai terror az embereket a hatalom
puszta eszközévé degradálta. Sokszor hangzott el a fennkölt jelszó: „A legfőbb érték az
ember!” Eközben a valóságot ma már mindenki ismeri. Láthattuk például a romániai
forradalom eseményei során az egészségügy súlyos helyzetét, a kórházak és gyógyintézetek
felszereltségét, az alapvető gyógyszerek hiányát, a közegészségügyi állapotokat és a szociális
ellátás problémáit. Ismertek ezen országok környezetvédelmi gondjai is. E térségben ma a
szabadon választott kormányok legjobb szándékuk ellenére sem képesek rövid távon
felszámolni a múlt örökségét. A nagy áldozatok ellenére is csak tüneti kezelést képesek
nyújtani a fennálló bajokra Szükségtelennek tartjuk a körülmények teljes részletességgel
történő elemzését, hiszen sok millióan láthatták, ismerhetik a televíziós tájékoztatók
megdöbbentő képeit, hallhatták az emberek segélykiáltásait.
A RÁSZORULTAK – köztük nagyobbrészt a nemzeti kisebbségek s más hátrányos
helyzetűek – akik tehetik, a lakóhelyükön megoldatlan egészségügyi problémájukkal a
magyar és a nyugat-európai országok egészségügyi intézményeit keresik fel. Ez a rendezetlen
helyzet csak a magyar egészségügyre – mely maga is jelentős nehézségekkel küzd – évenként
1 milliárd forint terhet ró. A hippokratészi eskü minden orvost gyógyításra kötelez.
Megszeghető-e ez az eskü csupán pénzügyi okokból? A válasz egyértelmű: NEM!
Nemzetközi Alapítvány létrehozásával kívánunk megoldást találni. A SEGÍTŐ JOBB
Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány célja a rászorultak gyógyíttatása, a közép-keleteurópai térség fájdalmának enyhítése. Manapság sokféle adomány érkezik ebbe a térségbe,
melyek a szervezetlenség és a helyi igények ismeretének hiánya miatt nem mindig érik el
céljukat, nem minden esetben szolgálják a jólelkű és elkötelezett segítők szándékát.
Alapítványunk is az ügy iránt elkötelezett adakozókra épít. Alapelvünk:
NE CSAK HALAT ADJ, HÁLÓT IS A HALFOGÁSHOZ!
E célkitűzésünket háromfázisú segélyezési rendszerrel kívánjuk megvalósítani, melynek
révén az említett régió egészségügyi ellátása megfelelő szintre emelkedhet.
Első fázisban szeretnénk megoldani, hogy a valóban rászorultak a magyar egészségügy
szervezetében megfelelő ellátást kapjanak. Ezen rendszer alappillérei a nemzetközi
Alapítvány határainkon túl élő egyházi és világi segítői, akiknek ajánlása alapján érkeznek a
betegek a magyarországi fogadóállomásokra. A betegellátás finanszírozása a magyar
egészségügy erre a cél-a felszabadítható keretéből és az adományokból összegyűjtött
pénzeszközökből történik. Az alapítvány orvosi műszerek biztosításával és minden egyéb
szükséges feltétel megteremtésével segíti az ellátásban közreműködő egészségügyi
intézményeket.
Második fázisban az adott térség egészségügyi szakembereinek továbbképzését kívánjuk
segíteni és pénzügyileg támogatni, elsősorban magyarországi intézményekben, szükség
esetén külföldön is.
Harmadik fázisban Alapítványunk orvosi eszközök kihelyezésével és folyamatos
működésükhöz szükséges feltételek biztosításával segíti a rászorultak lakóhelyükön történő
ellátását, gyógyítását. E célok eléréséhez szükséges minden hasonló segélyszervezet
összehangolt működése. Az Alapítvány a korszerű információ-technika segítségével az
adományozókat, illetve az együttműködő szervezeteket folyamatosan tájékoztatja. Nem
mindenkit köt a hippokratészi eskü, de mindannyiunkat kőtelez a lelkiismeret.
SEGITS, HOGY SEGÍTENI TUDJUNK!
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(Felkérés nélkül adjuk közre a Segítő Jobb Deklarációját, mert az alapítók célkitűzését
rendkívül fontosnak tartjuk. A támogatásokat olvasóink az OTP-V. 41603-3-as bankszámla-,
illetve az OTP V. B.47872-es devizaszámlaszámra fizethetik be. Szerk.)

