A választási harc nem ígérkezik könnyűnek. Már eddig is alkalmunk volt tapasztalni,
ki mindenki képes összefogni ellenünk. A legkülönbözőbb ellenfeleink nem válogatnak
az eszközökben - sem idehaza, sem külföldön - , hogy megtörjék befolyásunkat. Min
den eddigi erőfeszítésük azonban - akár egyéni forgatókönyvhöz igazodtak - szinte tel
jesen hiábavalónak bizonyult. Nincs rá ok, hogy a választásokon másként legyen.
És ha már a választásokról van szó, engedjenek meg még néhány észrevételt.
Minden eddigi nehézség mellett, emelyekkel megalapításunk óta egészen a mostani
nagygyűlésig meg kellett küzdenünk, nem feledkezhetünk meg még egy nagy ellenfe
lünkről. Ez pedig az idő. A választásokig már csak hat hetünk maradt hátra.
A világ demokratikus országaiban a következő választásokra való felkészülés mind
járt az előző befejeződése után megkezdődik. Az előkészületek tehát 4 - 5 évig tartanak,
mégpedig nemcsak a vezetőségnek, hanem a párt egész tagságának részvételével.
A mi körülményeink között mindez alig néhány hónapra korlátozódott, mialatt gör
csös erőfeszítéseket kellett tennünk a H D K puszta létéén is, s most már csak alig né
hány hét választ el bennünket a megmérettetéstől.
Ezeken a választásokon a magunk programcéljaival jelenünk meg, kiegészítve a kifejtett
nézetekkel. És minthogy ennek a nagygyűlésnek, amely megválasztja majd az új Elnökséget
és a többi testületet, mi most átadjuk megbízatásunkat, így önökre, a H D K I. általános
nagygyűlésének résztvevőire vár a megtisztelő feladat, hogy ezeket a programcélokat megvi
tassák vagy elvessék, módosítsák és kiegészítsék, saját véleményük és határozataik alapján.
Többek között ezzel is azt bizonyítjuk, hogy az általunk óhajtott demokrácia mellett
vagyunk a saját sorainkban épp úgy, mint a szabad és szuverén Horvátországban. És
minthogy hiszek a H D K programcéljaiban, amelyek a mi embereink szívéből és lelké
ből fakadtak, akár idehaza, akár külföldön élnek, és mivel hogy hiszek a horvát ember
tudatosságában és akarásában, akárcsak önökben is, akik ezt a szándéktudatot alig né
hány hónap alatt a H D K ilyen fennséges építményévé tudták átformálni, ennélfogva hi
szek a mi választási győzelmünkben is.
Következésképpen pedig hiszek abban is, hogy a H D K ki fogja elégíteni a maga tag
ságának és az egész horvát népnek az elvárásait a csorbítatlan szabadság és a korlátlan
szuverenitás szent jogának életrekeltésében. Ehhez a célhoz azonban - egyöntetű erő
feszítéssel, bátor elhatározottsággal és bölcsességgel - még minden előfeltételt meg kell
teremtenünk, hogy azután a horvát nép ennek az átmeneti kornak bármilyen körülmé
nyei között is önállóan dönthessen a saját sorsáról.

HORVÁTORSZÁGI MAGYAR NÉPPÁRT
(Madžarska narodna stranka Hrvatske)
/. Horvátországi
Magyar Néppárt - Madžarska narodna stranka
Hrvatske
2. A párt alakuló közgyűlésére 1990. március 5-én került sor Vörösmarton.
Bejegy
zése
folyamatban.
3-4. *
5. nem
6. Helyi szervezetek alakulnak (minimum öt taggal).
7. Legfontosabb szerve a Közgyűlés. 17 tagú Köztársasági Elnöksége van. Elnök:
Csörgits József, ügyvezető elnök: Ruzsicska Mária. Három bizottsága működik: az Eti
kai, Fegyelmi és a Számvizsgáló
Bizottság.
8. A helyi szervezetek most vannak
alakulóban.
'•' A programot nem bocsátották

rendelkezésünkre.

9. A belépési nyilatkozat
kitöltésével
10. Eddig 120 körül
11. Székhelye Vörösmarton van, irodája még nincs. Kapcsolatfenntartó
cím: Ruzsicska Mária, 54327 Kopács, Kossuth Lajos u. 12/a; Csörgits József, 54307 Vörösmart (Zmajevac), Deák szurdok.
12. Még nincs.
13. Választó közgyűlés 1990. március 23.
14. Igen, pártként kíván fellépni.
15. A körülményektől
függ.
16.1990. május 4.

Adatközlő:
Ruzsicska Mária
ügyvezető elnök

H O R V Á T PARASZTPÁRT
(Hrvatska seljačka stranka)
/. A párt neve: Hrvatska seljačka stranka (HSS) - Horvát Parasztpárt (a továbbiak
ban HPP).
2. A HPP 1906-ban alakult, s minthogy sohasem tiltották be, az 1906. évi alapító okle
vélből eredő történelmileg visszavonhatatlan
legitimitással rendelkezik. Alapítója és
első elnöke Stjepan Radić volt, aki 1928-ban halt meg a belgrádi
képviselőházban
lezajlott fegyveres merényletet követően. Történelmi legitimitásának
birtokában,
melyet az elmondottak mellett az utolsó népszavazási jelentőségű polgári
választá
sokon a Független Demokrata Párttal együtt kivívott győzelme is alátámaszt - eze
ken a HPP a horvátországi szavazók mellett igen sok vajdasági, köztük
magyar
nemzetiségű szavazó bizalmát is elnyerte -, a párt 1989. XI. 20-án Zágrábban nem
megalakult, hanem újjáalakult, ilyenformán jelentette be, ötvenévi szünet után te
vékenységének folytatását és kérvényezte
bejegyzését.
3. A HPP alapító oklevelének a bejegyzésről szóló, 1990. III. 2-i keltezésű
118/90-es
számú határozat
tekinthető.
4. A program
mellékelve.
5. A HPP az 1938-i választásokon győzelmet aratott, a második világháború
előtti
HPP hagyományait
folytatja.
6. A HPP az egykori, soha be nem tiltott HPP jogutódjaként újította fel munkáját és a
háború előtti módszerekkel, községi ágazatok formájában tevékenykedik,
az ország
egész területére kiterjedő tagsága révén.
7. Központi Főbizottság, Zágráb, Jurjevska 29., tel.: (041) 272-343. Tagjai: dr. Nikola
Novakovié Nikica elnök, két alelnök, a főtitkár és a titkár.
8. Tagozatokat nem alapítottunk, csak regionális központokat,
mégpedig ez idő sze
rint egyet Splitben, Közép-Dalmácia
és a szigetek területére, és egyet
Rijekában
Isztria, Gorski kotar és a Horvát Tengermellék
területére.
9. A zágrábi Központi Főbizottsággal helyi megbízottak
révén tartják fenn a kap
csolatot.
10. Az eltelt két hónapban 5000, azzal, hogy naponta érkeznek új belépési
nyilatkoza
tok postán, illetve a helyi megbízottak
útján.
11. Lásd a 7. pontot.

