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Onok ma a kaveszunetben valamennyienmegkapjak
a SzeehenyiIstvan Strategiakutat6 es Fejlesztesi Intezet
uj konyvsorozatanak, a Strategiai Fiizeteknek az els6
szamat. Ez a kiadvanyunk a 2002. majus 25-i, Nemzet
is haladlts. A magyarsag helyzete a XXI. szazadban e.
tanaeskozasunk anyagat tartalmazza. IntezetUnk mun-
katemp6jat erzekelteti, hogy egy h6nap sem mutt el a
tanaeskozas 6ta, es Onoket a kiadvannyal mar meg-
ajandekozhatjuk.

Terveink szerint a Strategiai Fuzetek 2. szama a mai
konfereneia anyagat fogja tartalmazni, amelyet szeret-
nenk ugyanilyen gyorsan hozzaferhet6ve tenni az er-
dekl6d6k szamara. Ahhoz, hogy szandekunk megval6-
sulhasson, az Onok kozremilkodesere is szuksegunk
van.

Az el6adasokr6l es hozzasz6lasokr6l hangfelvetelt
keszitunk. Megkonnyitenek munkankat, ha el6adasuk,
felsz6lalasuk szoveget irasban leadnak vagy junius 31-
ig eljuttatnak hozzank.

Amennyibenez nem all m6djukban, nines irott szo-
veguk, intezetUnk munkatarsai - beleertve Utasi Jen6
atyat is - le fogjak gepelni az itt elhangzottakat, es a
szoveget elkuldjuk Onoknek korrekturara, amit posta-
fordultaval sziveskedjenekvisszakuldeni.

Ugyanesak a kiadvany szerkesztesi megmunkalasa-
nak a megkonnyitese erdekeben kerem Onoket, hogy
felsz6lalasuk el6tt gondosan tOltsek ki a jelentkezesi
lapot.
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A jelentkezesi lap els6 oldalan tiintessek fel szeme-
lyi adataikat, a masik oldalra irjak ra azokat a kulcssza-
vakat, amelyekr61beszelni 6hajtanak. Nemcsak a sze-
melyi adatokra, a kulcsszavakra is nagy sziiksegiink
van, mert a hozzasz6lasokb61nem mindig lehet kiha-
mozni, hogy voltakeppen ki mit akart mondani.

A tanacskozas folyaman 6rankent rovid kaveszii-
neteket tartunk, ez alatt kitOlthetik es atadhatjak a je-
lentkezesi lapokat, amelyeket megtalaInak itt az aszta-
Ion.

A bevezet6 el6adasok elhangzasa utan a felsz6lala-
sok a jelentkezesi lapok <itadasisorrendjeben kovetik
egymast. Kerem Onoket, hogy minden felsz6lal6 fa-
radjon a mikrofonhoz es mutatkozzon be. Mi ugyan
ismetjiik egymast, de korantsem biztos, hogy a gepiro-
kisasszony is azonositani tud majd benniinket a han-
gunk alapjan.

Tovabba kerem a felsz616kat,hogy lehet6leg rovi-
den, atgondoltan es tomoren fogalmazzanak. Ha id6nk
engedi, inkabb m6dot talaIunk az ismetelt felsz6lalasra,
mintsem hosszas eszmefuttatasokkal untassuk egymast.

Egy 6rakor ebedsziinetet tartunk. Valamennyien a
Utasi Jen6 atya vendegei lesziink. Alkalmunk lesz
megismemi a messze fdldon hires szakacsn6knek a
fOztjet,amit61bizonyara meg kedvesebb emlekek fiizik
majd Onoket intezetiinkhoz.

A hozzasz616k szam<it61fugg6en ebed utan foly-
tatjuk a megbeszelest. Nem szeretnenk a sz6t belefojta-
ni senkibe se, de tobben arra kertek, hogy a zarszot
legkes6bb negy 6rara id6zitsem, masok szerint harom-
kor megjobb lenne.
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Aki a jatekszabaIyokat megszegi, kenytelen leszek
figyelmeztetni.

Es most kerem, hogy dr. Korhecz Tamas tartomanyi
kisebbsegiigyi titkar tartsa meg bevezet6 e16adasat a
Magyar Nemzeti Tanacs letrehozasaval kapcsolatos
elmeleties gyakorlati kerdesekr61.
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