
,,A minőség abszolút elsőbbsége"
Erdei Ferenc, kulturálís üqqekért felelős alelnök

hari zenére vonathomtt . Lesz ebben váItl-
zás?

- Mindenhol tenni kell valamit,
fe] kell mutatni az értékeket. Ehhez
tartoznak a médiák, a civil szerve-
zetek, a színházi élet, a kortárs iro-
dalom és képzőművészet, a múze-
umok, a levéltárak, a könyWárak, a
kultúrházak és órákig folytathat-
nám a felsorolást.

- Hlqaan képuli el az eguíittműkö-
dést a Magyarországi Német Tánccso-
portok, Kórusok és Fúvőszenekarok Or-
szígos Tanátsával?

- AZt hiszem, hogy ez a szervezet
nagyon jó alapkő, azonban itt is ki
kell építenünk a reqionőlis rendszert.
'I!dom, hogy ez a regionalitás máI
létezik, de ezt a tartalmat élettel
kell megtöltenünk, hogy ne csak
nagy központokban gondolkod-
junk, hanem még a legkisebb falu-
ba is eljussunk,

- ]elenleg mi fontosabb, a minőség
vaqg a mennyiség?

.- Azt hiszem, hogy a minőségnek

absnlút elsőíbsége van. Az első sza-
kaszban nagyon fontos volt, hogy
közel négyszáz egyesület iött létre,
De véleményem szerint ez az állan-
dó növekedés ió egy év múlva meg
fog állni, és ulána elsősorban a mi-
nőségre kell építenünk,

- Melgek az ön leqt'ontosabb felada-
tai?

- E-gyrészt tovább kell menni
azon az úton, amelyet elődöm, Bá-
Iing Iózsef elkezdett, Nagyon fontos,
hogy tá nccsoporI la inkat kórusain-
kat éS együtteseinket továbbra is
Segítsük, m jndenek előtt szakmai
téren. Másodszor, és itt már szorít
bennünket az idő: Magyarország jö-
vőre az dllamalapítós ewrfua 6[ordulőját
ünnepli, és ezzel együtt mi, magyar-
országi németek is, akik a magya-
rokkal egy országban élünk, Az ezzel
kapcsolatos rendezvényekbő| mi is
ki vesszük a részünket. Harmadszol
nagyon fontosnak tartom, hogy a
kultúra terúletén szakembereket ké-
pezzünk, illetve, hogy az ifjúságnak
továbbadhassuk örökségünket,

- Az utóbbi években a maqqarországi
német kultúra fogalma mind,eneh elítt a
íolklórra, a táncra, az énekre, és a zene-
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